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Ten Geleide 

Het gescheiden ophalen van huishoudelijk afval is na een reeks experi
menten over het gehele land recentelijk een basisgegeven geworden in 
het overheidsbeleid op het gebied van de afval verwerk.ing. De resul taten 
en de medewerk.ing van de diverse proefnemingen zijn van dien aard dat 
deze bevindingen er bovendien toe geleid hebben dat de gescheiden 
inzameling in de toekornst verder zal worden uitgebreid naar andere 
afzonderlijke afvalcomponenten dan nu reeds het geval is met glas, 
papier, blik, batterijen etcetera. 

Het is dan ook mede daarom van belang om de bij menig inzamelexperiment 
uitgevoerde sociaal-wetenschappelij ke onderzoeken bij de deelnerners 
over een langere periode te kunnen uitvoeren en te kunnen evalueren. 
Niet alleen heeft dat betekenis voor de feitelijke proeven en de moge
lijke feedback,lbijsturing daarvan, maar ook voor de beoogde verdere 
ui tbreiding van de gescheiden inzarnelsystemen is het inzicht in de 
opstelling, de motieven en de deelname van de bevolk.ing bij dit type 
activiteiten noodzakelijk voor een adequate opzet, systeemkeuze en 
voorlichting. 

Het is dan ook heel plezierig dat Cotrans Speciaal Transport b.v. te 
Deurne, de opdrachtgever voor het onderzoek rond de gescheiden huis
vuilinzameling in Lieshout, meteen heeft besloten om bij iedere proef
neming uitvoerig sociaal-wetenschappelijk onderzoek gedurende de gehele 
proefperiode te laten verrichten. Dit laat vergelijking en bijstelling 
van het onderzoek toe over een langere periode. Bovendien stelt die 
aanpak ons in staat om ook met andere proefnemingen, zowel die waarbij 
we zelf als onderzoekers zijn betrokken als die waar anderen het voor
touw hebben, onderlinge vergelijkende studies ui t te voeren. 

In het nu voorliggende interimrapport wordt uitsluitend het uitgevoerde 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij de proefneming in de Gerneente 
Lieshout beschol.l.'W'Ci; algernene rapportage omtrent deze proef alsrnede 
vergelijking met andere proefnemingen karnt op een later tijdstip aan de 
orde. Naar wij hopen en vertrouwen bieden de hier gepresenteerde gege
vens echter ook nu reeds interessante aanknopingspunten voor de lopende 
proefneming en de eventuele verfijning daarvan; in ieder geval biedt 
dit rnateriaal stof tot nadere reflectie. 

Graag willen wij langs deze weg dank zeggen aan alle bewoners van 
Lieshout die door hun medewerk.ing dit onderzoek mogelijk hebben ge
rnaakt. Voorts is het hier ook de plaats en de gelegenheid om diegenen 
die betrokken zijn geweest bij de enquetering en bij de statistische 
verwerking van de onderzoeksgegevens, alsmede prof.dr. Th. Poiesz die 
dit onderzoek begeleid heeft, hartelijk te bedanken voor hun inzet. 

Drs. P. Gerlach, 
Manager 
Waste Management Programma. 



INHOOD 

1. INI.EIDING. 1 

2. SOCIAAL-WEI'ENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. 

2.1. Onderzoeksvraagstelling. 
2. 2. Het Conceptueel model. 

2.2.1. Inleiding. 
2.2.2. Operationalisatie van het model. 

2. 3. Opzet van het onderzoek. 
2.3.1. Onderzoeksontwerp. 
2.3.2. De schriftelijke vragenlijst. 

3 

3 
3 
3 
6 
9 
9 

10 

3 • RFSULTA'I'EN. 11 

3 .1. Analysernethcxie. 11 
3. 2. Frequenties van de tweede meting en 

verschillen met de eerste meting. 11 
3 . 2 . 1. Scheidingsgedrag. 12 
3. 2. 2. Intentie tot scheidingsgedrag. 12 
3.2.3. Attitudes 12 
3. 2. 4. Doel van de proef en het milieu. 12 
3. 2. 5. Acceptatie van de verantwoordeli j kheid. 13 
3. 2. 6. Bestaand gewoontegedrag. 14 
3 • 2. 7. Kostenjbaten afweging. 14 
3. 2. 8. Waargenomen en verwachte kosten en baten. 14 
3 • 2. 9. Evaluatie van de kosten en baten. 15 
3. 2.10 Subjectieve norm ten aanzien van de proef. 16 
3 . 2. 11 Kennis van de proef. 17 
3. 2.12 Voorlichting. 17 
3.2.13 Systeemkenmerken. 18 
3.2.14 Socio-dernografische factoren. 18 
3.2.15 Woonjwijk kenmerken. 19 

3.3. Relaties tussen de verschillende concepten uit het model. 19 
3 . 3. 1 Intentie tot scheidingsgedrag 19 
3. 3. 2 Kosten en baten 20 
3.3.3 Kennis en voorlichting 22 

3.4. Discriminantanalyses 24 
3.5. Korte samenvatting van de resultaten. 34 
3. 6. Reiniging van de greene container. 3 6 

4. CONCIDSIES. 38 

5. AANBEVELINGEN. 40 

LITERA'IUUR. 44 

BIJIAGEN: 
1. Schriftelijke vragenlijst en begeleidende brief. 45 
2. Antwoordpercentages. 60 
3. Kruistabellen: verschillen tussen de eerste en 

de tweede meting. 79 
4. Kruistabellen: relaties tussen de verschillende 

concepten uit het model. 94 
5. Pooled within-group correlations. 99 
6. Frequenties en kruistabellen met betrekki.ng tot 

reiniging van de greene container. 108 



HOOFilS'IUK 1 INI.EIDING 

Op 24 februari 1988 is in de gerneente Lieshout (NB) ( 5962 inwoners) een 
proef met gescheiden huisvuilinzameling van start gegaan. Initiatief
nemers van het project zijn de finna Speciaal Transport cotrans PN en 
de gerneente1ijke ove:rheid. De proef vindt plaats bij ± 450 aansluit
ingen binnen de kom van Lieshout, in de wijk 'Plan West'. Het project 
is er speciaal op gericht te onderzoeken of een cornbinatie I1'103"elijk is 
van de in de aanvangssituatie gebruikelijke inzameling via de grijze 
mini -container en daarnaast een nieuw aan te leveren greene mini -con
tainer. Tevens wordt per huishouden een zogenaanrle Klein Chemisch Afval 
box verstrekt voor het bewaren en aanbieden van probleemstoffen. 

Het huishoudelijk afval wordt dus ingezameld in 3 stramen: 
1. COlt[POSteerbare fractie. Dient aargeboden te worden in de greene 

minicontainer (240 1), en wordt een ma.al per twee weken (in de even 
weken) opgehaald. 

2. Niet-compostee:rbare fractie. Dient aargeboden te worden in de grijze 
minicontainer (240 1), en wordt een ma.al per twee weken (in de 
oneven weken) opgehaald. 

3. Probleernstoffen (K. C.A.) . Dient bewaard te worden in de Klein Che
misch Afval box, en wordt vier ma.al per jaar, door middel van spe
ciale acties ingezameld. Voor de inzameling van K.C.A. wordt ge
bruik gemaakt van een gecornbineerd breng-haal systeern, waarbij de 
inwoners hun KCA naar een auto van de Milieudienst brengen welke 
volgens een van de voren aangekondigde route door de wijk rijdt, en 
op vaste plaatsen telkens ± 2 0 minuten bli j ft staan. 

Gedurende de proef bestaat voor de deelnemers de I1'103"elijkheid om de 240 
1-containers in te ruilen voor kleinere containers, met een inhoud van 
120 1. Het project is opgezet als proef, en duurt in principe 2 jaar, 
waarna bekeken zal worden of deze wijze van huisvuil inzamelen zal 
worden voortgezet, en eventueel ui tgebreid naar de rest van de 
gemeente. 

De motieven die ten grondslag liggen aan het gescheiden inzamelings
systeem zijn: 

a. venninderen van de hoeveelheid te storten afval. 
b. verbeteren van de milieukwaliteit van het te storten afval 
c. stimuleren van het hergebruik van cornponenten 
d. invoering van het gescheiden inzamelingssysteem laten aansluiten 

op het bestaande systeem 

Voor het slagen van de proef is de medewerking van huishoudens van 
essentieel belang. Van hen wordt verwacht dat zij het afval op de 
juiste ma.nier scheiden en aanbieden. IX.x::>r middel van voorlichting wordt 
geprobeerd de inwoners van de wijk te motiveren tot deelname aan de 
proef. Dit gebeurt door de relatie aan te geven tussen huisvuilproble
ma.tiek en milieuhygiene, en de rol die huisvuilscheiding kan spelen in 
het oplossen van milieuproblemen. Daarnaast wordt door middel van de 
voorlichting getracht het leren van scheidingsged.rag te ondersteunen. 
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Algemene voorlichting vindt onde:rmeer plaats door middel van pers
berichten in reg-ionale kranten. De specifieke voorlichting bestond o.a. 
uit de organisatie van voorlichtingsavonden voor de deelnemers. Tevens 
werd zowel door de gemeente als door Speciaal Transport Cotrans schrif
telijk voorlichting verstrekt in de vorm van brieven van de gemeente 
enerzijds, en de 'Afvalkrant' anderzijds. Tenslotte bestaat voor de 
deelnemers aan de proef de mogelijkheid am informatie over de proef te 
verkrijgen via de zogenaande 'afval-informatielijn'. 

Om inzicht te krijgen in het gedrag van de inwoners van het proefgebied 
met betrekking tot de huisvuilscheidingsproef, en in het effect van de 
voorlichting random de proef, is een sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 
ui tgevoerd. Het eerste gedeel te van het onderzoek - de TO en de Tl 
meting - wordt besproken in het stageverslag van Nieck M. van Giels 
(Waste Management Programma, December 1988) • Het ve:rvolgonderzoek (de 
T2 meting) wordt in dit rapport besproken. 

2 



HOOFDS'IUK 2 SOCIAAI.rWEI'ENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

2 .1. OrDerzoeksvraagi.rx}. 

De doelstellingen van het scx::iaal-wetenschappelijk onderzoek binnen de 
proef gescheiden huisvuilinzameling zijn: 

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

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

De onderzoeksvraagstelling voor de T2-meting is gedeeltelijk hetzelfde 
als voor de TO- en T1-meting: 
1. Hoe worden de attitude ten aanzien van het zelf scheiden van huis

vuil, de attitude ten aanzien van de proef, en de gedragsintenties 
met betrekking tot scheidingsgedrag, verklaard? 

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

containersysteem, 
b. de invoering van het alternerend inzamelen van de fracties, 
c. de hygiene-aspecten, verbonden aan het nieuwe systeem, op de 

atti tuden en gedragsintenties met betrekking tot het scheiden van 
huishoudelijk afval aan de bron? 

Het belangrijkste doel van het uitvoeren van de T2-meting is vaststel
len van eventuele veranderingen in attitudes, intenties en gedrag 
gedurende het verloop van de proef. Als derde onderdeel van de vraag
stelling wordt dan ook toegevoegd: 
3. Wat zijn de verschillen in attitude ten aanzien van het zelf 

scheiden van huisvuil, en ten aanzien van de proef, de intentie tot 
scheidingsgedrag en het scheidingsgedrag tussen het ti jdstip T1 (± 
een maand na de start van de proef) en het tijdstip T2 (± 8 maanden 
na de start) . 

2. 2 .1. Inl.eidi.rx}. 

In bet conceptueel model zijn alle factoren die van belang kunnen zijn 
in de beantwoording van de onderzoeksvraagstelling ondergebracht in een 
systeem van theoretische variabelen met in achtname van hun onderlinge 
relaties. Het model dient als uitgangspunt in de constructie van het 
operationeel onderzoeksrnodel, en voor de statistische analyses van de 
onderzoeksresul taten. 

Het gehanteerde conceptuele model is wee:rgegeven in figuur 2 .1. op pag. 
5. Het is een model op individueel niveau. oat wil zegg-en dat de 
persoon die zich het meest met het huisvuil bezighoudt als onderzoeks
eenheid gekozen is. Die persoon wordt representatief geacht voor het 
huishouden waarvan hij deel uitrnaakt. In het model zijn de factoren 
weergegeven die mogelijk voor het individu van invloed zijn op zijn 
bereidheid tot het scheiden van huishoudelijk afval. 
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Het :mod.el is gebaseerd op de 'Theory of Reasoned Action' van Ajzen en 
Fishbein (1980). Dit is een :mod.el waannee de individuele intentie om 
een bepaald gedrag te vertonen voorspeld en verklaard kan worden. Voor 
een uitgebreidere bespreking van dit :mod.el zie Pieters (1985), Van 
Raay en Verhallen (1982), Verhallen en Pieters (1984), Pieters, 
Verhallen en De Jong (1984), en Van Giels (1988). 

Het tijdens de tweede meting gebruikte :mod.el is ontstaan door het :mod.el 
dat voor de eerste meting is gebruikt enigzins te vereenvoudigen. De 
concepten 'soc:iale nonnjmotivation to corrply' en 'subjectieve nonn' uit 
het eerste :mod.el zijn in het tweede :mod.el samengevoegd. 'Milieubesef' 
wordt in het tweede :mod.el '(attitude ten aanzien van) het doel van de 
proef en het milieu' genoenrl. De concepten 'tevredenheid plaatsjplaats 
jreinigenjopslagcapaci teit/ inzamelfrequentiejrui.mtebeslag' en 'algemeen 
oordeel inzamelsysteem' zijn samengevoegd tot het concept 'systeem
kenmerken'. Tenslotte zijn de 'gedragsbeliefs' uit het eerste :mod.el in 
het tweede :mod.el 'waargenome:njvet:Wachte' genoenrl. Deze vereenvoud.i
gingen zijn aangebracht orrdat het bij de tweede meting gaat om een 
vervolgonderzoek op de eerste meting. Het gaat daarbij vooral om het 
onderzoeken van veranderingen in attitudes, intentie, en gedrag t. o. v. 
de eerste meting. Daarvoor is het niet noodzakelijk alle concepten 
opnieuw uitgebreid te meten. 

4 
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2. 2. 2. ~tionalisatie van het IOOdel. 

Scheidingsgedrag [Vraag 21-22-23; zie bijlage 1] 

Het uitgangspunt van het model is het scheidingsgedrag van de respon
denten, ofwel: het al dan niet deelnemen aan de huisvuilscheidings
proef. Aan de hand van de overige elementen in het model probeert men 
inzicht te krijgen in de mate waarin respondenten deelnemen aan de 
proef. In de eerste plaats is er een onderscheid gernaakt tussen wel- en 
niet deelnemers aan de proef, en daarnaast wordt de mate van deelname 
ui tgedrukt in het aantal cornponenten dat men gescheiden houdt, de mate 
waarin men ernaar streeft de scheiding strikt volgens de regels te 
laten verlopen, en de mate waarin men moeilijkheden heeft in het uit
voeren van de scheiding. 

Intentie [Vraag 39-40; zie bijlage 1] 

De intentie tot scheidingsgedrag wordt beschouwd als belangrijkste 
voorspeller van het scheidingsgedrag. De respondenten rnoeten de 
intentie hebben om hun gedrag met betrekking tot huisvuil te ver
anderen. Di t nieuwe gedrag zal dan een gewoonte rnoeten worden. Wanneer 
dit niet het geval is, zal de hoeveelheid en de kwaliteit van het 
gescheiden huisvuil naar alle waarschijnlijkheid afnemen. (Hl.IDlphrey, 
Bord, Hammond, en Mann 1977). Wanneer men de intentie tot scheidings
gedrag wil gebn1iken als voorspeller van het scheidingsgedrag, rnoet men 
er wel rekening mee houden dat intenties, nadat ze zijn uitgesproken, 
nog kunnen veranderen. Bijvoorbeeld door ervaring met het scheidings
gedrag. Eventuele veranderingen in intentie tot scheidingsgedrag kunnen 
worden geconstateerd doordat er twee metingen zijn verricht met een 
tussentijd van een half jaar. 

De intentie tot scheidingsgedrag is van verschillende factoren afhanke
lijk. Volgens de Theory of Reasoned Action wordt de gedragsintentie 
voornamelijk bepaald door de attitude ten aanzien van het gedrag, en 
door de subjectieve nom ten aanzien van het gedrag. Daarnaast wordt in 
het hier gebn1ikt model verondersteld dat ook acceptatie van verant
woordelijkheid en bestaand gewoontegedrag van invloed zijn op de 
gedragsintentie. 

Subjectieve nom [Vraag 26; zie bijlage 1] 

De subjectieve nom wordt bepaald door de sociale nom ten aanzien van 
de proef en de moti vatie tot conformeren. De sociale nom wordt gemeten 
aan de hand van de vraag in hoeverre men denkt dat referentiegroepen 
van mening zijn dat men aan de huisvuilscheidingsproef meet meewerken. 
Als maat voor motivatie tot conformeren geldt de vraag in hoeverre men 
zich iets aantrekt van de mening van die referentiegroepen. 

Acceptatie van verantwoordelijkheid [Vraag 43 tjm 45; zie bijlage 1] 

De acceptatie van verantwoordelijkheid wordt geoperationaliseerd aan de 
hand van de vraag in hoeverre de respondent zichzelf schuldig acht aan 
het milieuprobleem, en in hoeverre hij zichzelf verantwoordelijk acht 
voor de oplossing daarvan. De acceptatie van verantwoordelijk wordt 
geacht van invloed te zijn op de intentie tot scheidingsgedrag, en 
beinvloed te kunnen worden door de voorlichting rondom de proef. In dit 
onderzoek wordt bovendien getoetst of de toewijzing van de verant
woordelijkheid sarnenhang vertoont met de beoordeling van de inzet die 
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wordt waargenomen ten aanzien van de oplossing van het milieuprobleem, 
in relatie tot de mogelijkheden die worden waargenomen om een bijdrage 
te kunnen leveren. Verondersteld wordt dat de toewijzing van verant
woordelijkheid sarnenhangt met het oordeel dat de inzet voor het milieu 
kleiner is dan mogelijk geacht wordt. 

Bestaand gewoontegedrag [Vraag 8 tjm 16; zie bijlage 1] 

Onderzoek heeft aangetoond dat gedrag in de toekomst (in dit geval het 
scheidingsgedrag) in belangrijke mate athankelijk is van het in het 
verleden getoonde gedrag (Bentier en Speckart, 1979; Bagozzi, 1981 en 
1982). Onder bestaand gewoontegedrag wordt verstaan zelf cornposteren, 
gescheiden houden van papier, glas, textiel en probleemstoffen, fos
faatvrij wassen, rekening houden met milieuvriendelijkheid van pro
ducten en hun afval, en het kopen van drank in statiegeld verpakking. 
Respondenten die veel van deze vorroen van gedrag vertonen zullen zich 
het scheidingsgedrag zeals gevraagd wordt in de proef gemakkelijker 
aanwennen, en zullen minder kosten ervaren dan respondenten die weinig 
van deze vonnen van gedrag vertonen. 

Attitude ten aanzien van het zelf scheiden [Vraag 27; zie bijlage 1] 

De attitude t.a.v het zelf scheiden wordt gemeten voor elke component 
afzonderlijk (composteerbaar, niet-composteerbaar, en KCA), en voor de 
drie cornponenten tezamen. Verondersteld wordt dat de attitude ten 
aanzien van het zelf scheiden bepaald wordt door de waargenomen kosten 
welke direct voortkomen uit het zelf scheiden van huisvuil en door 
evaluatie van de kosten, alsmede door de algemene attitude ten aanzien 
van de huisvuilscheidingsproef. 

Attitude ten aanzien van de proef [Vraag 17; zie bijlage 1] 

Onder attitude ten aanzien van de proef wordt verstaan de algemene 
houding tegenover de huisvuilscheidingsproef in zijn geheel, zoals die 
gehouden wordt in de wijk Plan West in de gemeente Lieshout. Deze 
attitude wordt verondersteld beinvloed te worden door de waargenomen 
kosten en baten van de proef, de evaluatie van die kosten en baten, en 
de uiteindelijke kostenjbaten afweging, alsmede door het idee omtrent 
het doel van de proef en verl::>etering van het milieu. 

(Attitude ten aanzien van) Het doel van de proef en het milieu [Vraag 
41-42; zie bijlage 1] 

Het idee dat de respondent heeft over het doel van de proef en over 
verl::>etering van het milieu wordt verondersteld van invloed te zijn op 
de algemene attitude ten aanzien van de proef, en kan beinvloed worden 
door voorlichting over de proef. Om dit concept te meten wordt gevraagd 
wat men het belangrijkste doel van de proef vindt, en in hoeverre men 
het ermee eens is dat maatregelen ter verl::>etering van het milieu vooral 
gericht moeten zijn op huisvuilscheiding, industriele luchtvervuiling, 
luchtvervuiling door auto's of industrieel afval. 

Voorlichting [Vraag 49 t;m 53; zie bijlage 1] 

Voorlichting random de proef dient om de kennis van de deelnemers over 
de proef te vergroten. Die kennis kan onderverdeeld worden in twee 
componenten. Enerzijds dient de voorlichting om de deelnemers er op te 
wijzen waarom het zo belangrijk is dat ze hun huisvuil scheiden, wat 
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bijvoorbeeld de gevolgen zijn voor het milieu. Deze kennis kan invloed 
uitoefenen op de acceptatie van de verantwoordelijkheid alsmede op het 
idee dat de respond.ent heeft amtrent het doel van de proef en het 
milieu. A:nCI.erzijds dient de voorlichtin;:J om de deeln.errters te leren hoe 
ze hun huisvuil moeten scheiden. Met and.ere woorden om de kennis van de 
praktische ui tvoerin;:J van de proef te vergroten. Met betrekkin;:J tot de 
voorlichtin;:J wordt gevraagd wat de belangrijkste info:rmatiebron is, wat 
men doet ind.ien men vragen heeft over de proef, en wat men vind.t van de 
hoeveelheid ge.boden info:rmatie. Daarnaast werd gevraagd of men de 
afvalkrant gelezen had, en of dankzij de afvalkrant duidelijk was ge
worden waarorn en hoe men het afval op de juiste wijze moet scheiden. 

Kennis [Vraag 18 tjm 20; zie bijlage 1] 

Kennis van de scheictin;:Jsregels en het inzamelschema is een noodzake
lijke voorwaarde om te kornen tot een correcte scheidin;:J van het afval 
en daardoor tot een vermind.erin;:J van de hoeveelheid te storten afval en 
tot een productie van een hoge kwaliteit compost. Kennis van de schei
din;:Jsregels wordt gemeten door de respond.ent te laten aangeven waar ze 
verschillend.e ond.erdelen van bet huisvuil zouden laten. Om de kennis 
van bet inzamelschema. te testen moesten de respond.enten voor de drie 
componenten ( composteerbaar, niet-composteerbaar, en KCA) aangeven 
wanneer het in;:Jezameld wordt. Kennis van de scheidin;:Jsregels en het 
inzamelschema alsmede kennis van de gevolgen van de proef kunnen van 
invloed zijn op de uiteind.elijke kostenjbaten afwegin;:J van de proef. 

Systeemkenmerken [Vraag 28 tjm 35~ zie bijlage 1] 

De beoordeling van allerlei kenmerken van bet nieuwe huisvuilinzamel
systeem (bijvoorbeeld de grootte van de containers en de KCA-box, en de 
inzamelfrequenties) kan van invloed zijn op de kostenjbaten-afwegin;:J 
met betrekkin;:J tot de proef. 

Kosten!baten-afweging [Vraag 36a - 37a - 48; zie bijlage 1] 

De attitudes die de respondent heeft ten aanzien van de proef en ten 
aanzien van bet zelf scheiden worden voornamelijk bepaald door de 
afwegin;:J van de kosten en de baten die de proef en het scheiden met 
zich meebrengen. De kostenjbaten-afwegin;:J wordt geoperationaliseerd 
door de respondent te laten aangeven of de proef meer voor- dan nadelen 
of meer na- dan voordelen heeft: voor hemzelf, voor de consument in het 
algemeen, en voor de gemeente. De uiteind.elijke kostenjbaten-afwegin;:J 
komt tot stand. door de waargenornen en verwachte kosten en baten van de 
proef in het algemeen, en de waargenornen en verwachte kosten en baten 
van bet zelf scheiden te evalueren en tegen elkaar af te wegen. 

Evaluatie van de kosten en baten [Vraag 46; bijlage 1] 

Om de evaluatie van kosten en baten te meten, wordt de respondenten 
gevraagd voor een aantal kosten en baten aan te geven hoe lastig of 
hoe belangrijk ze die vind.en. 
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Waargenomen en verwachte kosten en baten (Vraag 38 - 36b - 37b - 4 7: 
zie bijlage 1] 

Aan huisvuilscheiciint;:J (en dus aan de huisvuilscheidingsproef) z~Jn 
zowel op individueel, als op collectief niveau een aantal consequenties 
verbonden die als kosten en baten beschouwd. kunnen worden. Pieters 
( 1985) onderscheidt twee typen kosten op het gebied van deelname aan de 
huisvuilscheiciint;:Jsproef: 

1. Investeringskosten: kosten die gemaakt worden voorafgaan:ie aan 
of ten gevolge van de proef, die onafhankelijk zijn van de 
scheiciint;:Jshandeling (Bijvoorbeeld ruimte, en financiEHe kosten). 

2. Uitvoeringskosten: kosten die te ma.ken hebben met de huivuil-
scheidingshandelingen. (Bijvoorbeeld tijd, en lichamelijke 
inspanning.) 

Baten van gescheiden huisvui1inzameling hebben op collectief niveau 
betrekking op de resultaten van het scheiden: hergebnrl.k van grondstof
fen, vennindering van de hoeveelheid te storten afval, ve:rl::letering van 
het milieu. Op individueel niveau hebben de baten betrekking op de ter 
beschikking stelling van een verbeterd inzamelsysteem, en de mogelijk
heid voor de deelnemers om zelf een bijdrage te leveren aan een beter 
milieu. De kosten van gescheiden huisvuilinzameling hebben dus voor
namelijk betrekking op het individuele niveau en zijn ook direct merk
baar. De baten daarentegen hebben vooral betrekking op het collectieve 
niveau, en zijn ook niet direct waarneembaar voor de deelnemers. 

Socio-dernografische factoren (Vraag 1 t;m 5; zie bijlage 1] 

Socio-demografische factoren kunnen van invloed zijn op de kosten; 
baten afweging. Zo is het mogelijk dat met het toenemen van de leeftijd 
bepaalde kosten (bijvoorbeeld lichamelijke inspanning) als lastiger 
ervaren worden. Ook gezinsgrootte en het aantal uren werk dat men 
buitenshuis werkt zijn mogelijk van invloed op de evaluatie van 
bepaalde kosten. (Bijvoorbeeld ruimte en tijd). 

Woon/wi ~ kkenmerken [Vraag 6 en 7; zie bi j lage 1] 

Tenslotte kunnen ook woon;wijkkenmerken zeals het aanwezig zijn van een 
tuin, het soort wijk waarin men woont (bijvoorbeeld buiten de bebouwde 
kom) , of de soort woning, (bijvoorbeeld een flat of laagbouw) invloed 
ui toefenen op de kostenjbaten-afweging. 

2. 3. Opzet van bet orrlerzoek. 

2. 3 .1. Orx:ierzoeksantwerp. 

In de tweede meting bestaat de onderzoekspopulatie alleen uit inwoners 
van de wijk "Plan West" in de gemeente Lieshout; de wijk waar de proef 
gescheiden huisvuilinzameling plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot de 
eerste meting, waarin ook een aantal inwoners van Lieshout geenqueteerd 
werden, die buiten het proefgebied wonen. Dit om een "static group 
comparison" uit de kunnen voeren. Dat wil zeggen: vergelijking van twee 
groepen (in dit geval: bewoners van het proefgebied, en inwoners van 
Lieshout buiten het proefgebied) op een moment. Oe tweede meting wordt 
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echter uitgevoerd als ve:rvolgomerzoek met als belangrijkste doel het 
omerzoeken van eventuele verameringen in de bevirxlingen van deel
nemers met betrekking tot de proef. Het is dus niet nodig voor de 
twee:ie meting inwoners van buiten het proefgebied te enqueteren. 

Het steekproefkader bestaat uit ± 450 aansluitingen. Hieruit werd aan 
de harxl van een adressenlijst van de gemeente een steekproef van 350 
huishoudens getrokken1 die allenaal een schriftelijke enquete ont
vingen. De steekproef bestom voor een deel (N=200) uit huishoudens die 
ook de T-1 enquete hadden ontvangen, en voor een deel (N=150) uit 
huishoudens die nog geen enquete hadden ontvangen. Die laatste 150 
adressen werden geselectee.rd door uit de adressenlijst van de gemeente 
eerst alle adressen die een T-1 enquete hadden ontvangen te verwijderen 
en daarna ui t de overige adressen steeds om en om elk tweede en de:rde 
adres weg te laten 1 totdat er nog 150 overbleven. De uiteirxlelijke 
respons op de enquete bedroeg 37, 14%. Dit lage percentage is waar
schijnlijk te wijten aan het feit dat voor veel huishoudens de tweede 
enquete was (binnen zeven maamen) over hetzelfde omerwerp. Veel 
respond.enten die de T-1 enquete wel teruggestuurd hadden, stuurden de 
T-2 enquete niet terug. 

2.3.2. De schriftelijk vragenlijst. [Zie bijlage 1] 

Verzeming van de vragenlijst1 met begeleideme brief van de gemeente 
Lieshout en een antwoord-envelop vond. plaats op 28 oktober 1988. Alle 
vragenlijsten waren op naam geadresseerd. De samenstelling van de 
vragenlijst was gebaseerd op de volgeme doelstellingen: 

1. Operationalisatie van de concepten uit het omerzoeksrncrlel. 
2. Een zodanige constructie van de vragen dat de resultaten voort

komend ui t deze meting vergeleken kunnen worden met de resul
taten van de T1-meting, en amere soortgelijke proefne.mi..n<;Jen. 

In de T2-meting zijn die vragen uit de T1-meting opgenomen welke 
belangrijk zijn met betrekking tot het meten van verameringen in 
bevirxlingen van deelnemers aan de proef. Vragen met betrekking tot 
attitudes 1 intenties 1 scheidingsgedrag, en kosten en baten van de huis
vuilscheidingsproef zijn veelal letterlijk overgenamen uit de T-1 
enquete. Vragen waarvan de antwoorden in de T1-meting scheef verdeeld 
waren, zijn in de T2-meting niet opgenamen. Een aantal concepten uit 
het omerzoeksrncrlel werd in de Tl-meting door meerdere vragen geopera
tionaliseerd. (Met name "milieubesef"). Orrdat er naar aanleiding van de 
eerste meting nogal wat klachten we:rden ontvangen over de lengte van 
de vragenlijst, is getracht de tweede enquete korter te houden door het 
aantal vragen per concept te beperken. 

De uiteirxlelijke vragenlijst bestom uit 53, voornamelijk gesloten, 
vragen. (Dit om statistische analyse op de antwoorden mogelijk te 
maken). F.en groat gedeelte van de vragen bestond. uit zogenaarrde 
11Likert-schalen11

• Deze vragen, waarbij de respond.ent door middel van 
een kruisje op een 5-punts schaal zijn mening over een bepaalde uit
spraak kan geven, worden vaak gebruikt bij attitude-ond.erzoek (Ajzen en 
Fishbein, 1975). Daarnaast waren er in de vragenlijst ook enkele open 
vragen opgenomen, zodat eventueel ook die aspecten aan de orde komen 
kamen welke niet door de vragenlijst werden amvat. 
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HOOFDS'IUK 3 RESULT A TEN 

3 .1. Analysaoothcrle. 

Allereerst wordt de verdeling van de antwoorden over de respondenten 
beschreven aan de hand van :percentages. Daa.rnaast worden met behulp 
van kruistabellen verschillen tussen de eerste en de tweede meting 
berekend. (§ 3.2.) Een verschil wordt als significant beschouwd wan
neer p .:::; 0, 05. (p representeert de kans dat een waargenomen verschil of 
sa:menhang toe te schrijven is aan toeval). 

In § 3.3. worden de relaties tussen concepten, zeals aangegeven in het 
conceptueel model, beschreven. Statistisch significante, en in de con
text van dit onderzoek interessante relaties worden gerapJ;X>rteerd 
d.m. v. de correlatie coefficient r. De r neernt waarden aan tussen -1, o 
en + 1, 0 en geeft de mate van lineaire sa:menhang tussen twee variabellen 
weer. Naannate r de waarde +1 of -1 nadert, wordt de hellingshoek van 
de lineaire sarnenhang sterker. Voor variabelen waarbij het niet moge
lijk is r te gebruiken (bij niet-metrische variabelen) , wordt de samen
hang gerapporteerd middels de chi -kwadraat (X2) • Hiennee wordt de mate 
van sarnenhang wee:rgegeven, zonder specificatie van de vonn van de 
relatie. Ook hier wordt een relatie als significant beschoUW'd waneer 
het significantieniveau (p) kleiner dan, of gelijk aan 0,05 is. 

Voor de beschrijving van de relaties tussen de verschillende concepten 
eerst het totaal aantal variabelen ingedikt. Hiervoor zijn, met 

behulp van item-totaal-correlaties, de volgende samengestelde varia
belen gevormd: SYSTEEMKENMERKEN (vraag 28a, 28b, 29a, 30a, 31a, 33a tjm 
33f}, VERAN'ThtX)RDELIJKHEID (vraag 43h, 43i), GEVKJONTEGEDRAG (vraag 9 
tjm 15), SUBJECI'IEVE NORM (vraag 26c tjm 26h), VOORLICHTING (vraag 50, 
52, 53a, 53b), KENNIS (som [vraag 19a, 19b, 19c], som [vraag 20a tjm 
20p]), ATTI'IUDE TEN AANZIEN VAN ZELF SCHEIDEN (vraag 27a tjm 27d), 
WAARGENCMENjVERWACHTE KOSTEN (vraag 38b, 38c, 38e, 38f, 38g1 38j) 1 

WAARGENOMENjVERWACHTE EATEN (vraag 38a, 38d, 38h1 38i 1 38k), EVALUATIE 
VAN DE KOSTEN (38b, 38c 1 38e, 38f, 38g1 38j 1 46a tjm 46f). Voor de 
overige concepten zijn geen samengestelde1 maar de oorspronkelijke 
variabelen gebruikt. 

Tenslotte zijn er enkele discriminantanalyses uitgevoerd om te onder
zoeken op welke variabelen respondenten met een hoge intentie tot 
scheidingsgedrag verschillen van respondenten met een minder hoge 
intentie tot scheidingsgedrag. 

3. 2. Frequenties van de tweede scbriftelijke meti.rg en versdrillen met 
de eerste metinj. 

(Zie bijlage 2 voor alle percentages van de tweede meting en bijlage 3 
voor de verschillen tussen de eerste en tweede meting. ) 
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3. 2 .1. Sdleiditgsga;hag. 

Op het m::lllleilt van de tweede schriftelijke meting (T2) werkt 94,5% van 
de respon:l.enten aan de proef mee. Van de respon:l.enten biedt 86% het 
huisvuil gescheiden in drie COllp:menten aan; 23% houdt alleen klein 
chemisch afval apart en 7,8% houdt alleen het COI!'pOStee:rba afval 
apart. 

Het aantal :mensen dat zegt hun huisvuil stri.kt volgens de regels te 
scheiden is sterk toegenomen in vergelijking tot het tijdstip van de 
eerste meting (respectievelijk 95,2% en 62,2%, zie bijlage 3 tabel 
3 .1.) . Ook hadden weinig mensen noeilijkheden met het scheiden van hun 
huisvuil; 82,4% zei op T2 geen problemen te hebben met het uitvoeren 
van de scheiding van het huisvuil. 

3. 2. 2. Intentie tot sd:leidi.rgsgedrag. 

De intentie am in de toekomst het huisvuil gescheiden te blijven aan
bieden is significant toegenarnen sinds Tl. Terwijl op T1 66,4% van de 
respordenten van plan was hun huisvuil in 3 conp::>nenten te blijven 
scheiden was dat op T2 al 93% (zie bijlage 3, tabel 3.2.). Met name de 
intentie tot gescheiden aanbieden van UJl<ipJSteerbaar afval was erg 
groot; 99,2% van de respordenten zei dit zeker of waarschijnlijk te 
blijven doen en 96,8% van de respordenten was zeker of waarschijnlijk 
van plan klein chemisch afval gescheiden aan te (blijven) bieden. 

3.2.3. Attitudes. 

De attitude ten aanzien van het zelf scheiden van het huisvuil in drie 
=nponenten is posi tiever ge-worden in de periode tussen T1 en T2. Op Tl 
stord 73% van de respordenten positief tegenover het scheiden in drie 
=nponenten; op T2 was dat 93,3% (zie bijlage 3, tabel 3.3.). 

De attitude ten aanzien van het scheiden van de verschillerde compo
nenten is nag positiever; 97,6% van de respordenten staat positief 
tegenover het gescheiden aanbieden van =nposteerbaar afval. Voor 
K.C.A. is dit percentage 95,9%. 

Ook de attitude ten aanzien van de huisvuilscheidingsproef is posi
tiever geworden. Op tijdstip T2 zei 96,1% van de respordenten positief 
tegenover de proef te staan, tegen 85,7% op tijdstip Tl (zie bijlage 3, 
tabel 3.4.). 

3.2.4. D:lel van de proef en het milieu. 

De meeste respordenten (60%) virden 'sparen van het milieu' het belang
rijkste doel van de huisvuilscheidingspLOef. 'Bescherming van het 
landschap' vindt 20% van de respon:l.enten het belangrijkste en 15,2% 
virdt financiele redenen het belangrijkst. Een percentage van 4, 8% 
noenrle nag an:l.ere zaken als belangrijkste doel van de proef. Huisvuil
scheiding wordt echter niet als belangrijkste maatregel voor het milieu 
beschouwd. Terwijl 66,9% van de respordenten het er mee eens is dat 
rnaatregelen ter verbetering van het milieu vooral op 'huisvuilschei-
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ding' gericht moeten zijn, is dat percentage vcx::>r 'bestrijdi.ng van de 
industriele luchtvervuili.ng' 91, 3%, vcx::>r 'bestrijdi.ng van luchtver
vuili.ng dcx::>r auto's' 72,2% en vcx::>r 'verminderi.ng van het industriele 
afval' 93,3% (zie bijlage 2). Van alle respondenten was 27% het eens, 
en nog eens 27% het enigzins eens met de uitspraak 'er is een afval
probleem in mijn orrgevi.ng' . 

3. 2. 5. Atxeptatie van de verantwoordelijkheid. 

De industrie wordt dcx::>r de meeste respondenten als hcx::>fdschuldige van 
het milieuprobleem beschouwd; 41,4% was het eens, en 32,8% was het 
enigzins eens met de uitspraak dat de industrie de hcx::>fdschuldige van 
het milieuprobleem is. Vcx::>r 'de overheid' en 'de rnensen zelf' zijn die 
percentages respectievelijk 19% en 40,5% en 38,5% en 35%. 

"De rnensen zelf" worden echter dcx::>r de meeste respondenten als hcx::>fd
verantwcx::>rdelijke vcx::>r het vinden van een oplossi.ng vcx::>r het milieu
probleem beschouwd. 53% was het eens, en 30,8% enigzins eens met de 
uitspraak dat vcx::>ral de rnensen zelf verantwcx::>rdelijk zijn vcx::>r het 
bestrijden van de milieuproblernen. Vcx::>r de overheid en de industrie 
zijn die percentages respectievelijk 29,6% en 35,7% en 37,4% en 33,9%. 
Van de respondenten was 70, 3% het er mee eens, en 19, 6% was het er 
enigzins mee eens, dat cx::>k hijjzij zelf verantwcx::>rdelijk is vcx::>r het 
bestrijden van rnilieuproblemen. 

Evenals vcx::>r de T1-meti.ng, is vcx::>r de T2-meting de Potentieel-Inzet 
index (PI-index) berekend. Deze index geeft het verschil weer tussen de 
inschatti.ng die men maakt met betrekking tot de mogelijkheden die 
instaties of entiteiten bezitten om effectief te kunnen bijdragen aan 
de oplossing van het rnilieuprobleem (Potentieel genoenrl) , en de waar
genomen inzet die de instantie of entiteit daartoe vertcx::>nt. Indien de 
inzet lager is dan het potentieel, dan neemt de index een posi tieve 
waarde aan; is de inzet hoger dan het potentieel, dan neemt de index 
een negatieve waarde aan. (Zie bijlage 2, tabel 2.6.1.). 

Er blijkt een verband te bestaan tussen de PI-score van een instantie 
of enti tei t, en de mate waarin die instantie of enti tei t verantwcx::>rde
lijk wordt geacht vcx::>r het oplossen van het rnilieuprobleem. Vcx::>r de 
industrie bedroeg de correlatie tussen de PI -score en de mate waarin 
de industrie verantwcx::>rdelijk wordt geacht vcx::>r het oplossen van het 
rnilieuprobleem r = -0,411 (N = 110 p = 0,000). Dezelfde correlatie vcx::>r 
de overheid bedroeg r = -0,4084 (N = 111 p = 0, 000) , en vcx::>r "de rnensen 
zelf" r = -0,4395 (N = 111 p = 0,000). De correlaties zijn echter wel 
enigzins vertekend als gevolg van een scheve frequentie-verdeling van 
een van de items waaruit de PI -score wordt berekend. 

Het aantal respondenten dat van mening is dat deelname aan de proef 
ve:rplicht zou moeten zijn is sterk afgenornen ten overstaan van tijdstip 
T1. (66,7% op T2 tegen 82% op T1) (zie bijlage 3 tabel 3.5). 
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3. 2. 6. Bestaand gewoc.rrt;.egOO. 

Op tijdstip T2 maakt 11% van de respon::lenten zelf compost van (een 
gedeelte van) het COlllpOSteerbaar afval. Dit is niet significant ver
schillen::l van tijdstip T1. Ook het aan::leel van glas dat men in statie
geld verpakking koopt is niet veran::lerd ten overstaan van T1; 62% van 
de respon::lenten koopt meer dan de helft van het glas in statiegeld
verpakking. 

Enkele an::lere vonnen van gedrag die betre:kking hebben op huisvuil zijn 
wel veran::lerd (zie bijlage 3 tabel 3.6 t;m 3.8). Op T2 houdt 78,1% van 
de respon::lenten meer dan de helft van het oud papier apart, tegen 52, 3% 
op Tl. Ook houden op T2 meer mensen bij het boodschappen doen rekening 
met het afval dat een product oplevert (22% tegen 10,6% op T1) en met 
de milieuvrien::lelijkheid van een product (41,9%, tegen 31,9% op T1). 
Da.arnaast wordt textiel op T2 door veel respon::lenten apart gehouden. 
88, 3% van de respon::lenten geeft geen of maar weinig textiel met de 
vuilniswagen mee. Boven::lien brengt 88, 3% van de respon::lenten meer dan 
de helft van hun glas naar de glasbak. 

3. 2. 7. Kostenjbaten-afwegirg. 

Van de respondenten vindt 53,8% dat de proef voor hern{haar zelf meer 
voor- dan nadelen heeft; 60,9% vindt dat de proef voor de consumenten 
in het algemeen meer voor- dan nadelen heeft en 71,4% van de respon
denten vindt dat de proef voor de gemeente meer voor- dan nadelen 
heeft. Op tijdstip T2 zien meer respon::lenten voordelen in de proef 
(94,2%) dan op tijdstip T1 (81,1%) (zie bijlage 3 tabel 3.9). Het 
aantal respondenten dat nadelen in de proef ziet is afgenomen (30%, 
tegen 59% op Tl) (zie bijlage 3 tabel 3.10). 

3. 2. 8. Waarge.ncrrenjve:rwadlte kosten en ba.ten. 

"Beschemi.ng van het milieu" werd door 57,3% van de respondenten geant
woord op de vraag "Welke voordelen ziet u in het nieuwe huisvuil
inzamelsysteem?". 11Recycling" kwam als tweede belangrijkste voordeel 
naar voren, en werd door 24% van de respondenten genoerrrl. Andere voor
delen die in deze open vraag aan de orde kwamen zijn: 

"beperking van de hoeveelheid te storten afval" (genoerrrl door 10%) 
"rncx;Jelijkheid om je milieubewust te gedragen" (5,8%) 
"kostenbesparing" (2,5%) 
''werken voor de toekomst" (0,85%) 

Op de vraag: "Welke nadelen ziet u in het nieuwe huisvuilinzamel
systeem?" werd door 10% van de respondenten geantwoord met "Extra 
werkjmoeite". Da.arnaast werd door 9% van de respondenten "verlies van 
ruimte" genoend. Eveneens door 9% werden "extra kosten" als nadeel 
genoerrrl. Da.arnaast kwamen in deze open vraag de volgen::le nadelen aan de 
orde: "Stankoverlast" (6%) en "Te lage ophaalfrequentie" (3%). 
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0p T2 werden een aantal kosten en baten door minder 1 respectievelijk 
meer respondenten waargenomen dan op T1. Zo ervaren op T2 minder res
pondenten extra lichamelijke inspanning als gevolg van de proef (23 1 5% 
tegen 51 1 9% op T1) (zie bijlage 3 tabel 3.11 t/m 3.13). Ook vinden meer 
mensen dat de proef geen extra geld kost (69 1 1% tegen 42% op T1). Daar
naast zijn meer mensen het ennee eens dat dankzij de proef minder afval 
gestort hoeft te worden (91 1 9% tegen 50 1 9% op T1). De waarneming van de 
andere kosten en baten is niet significant veranderd ten opzichte van 
Tl. 

Van de respondenten is 96 1 7% het ennee eens dat de proef tot verminde
ring van de milieuvervuiling leidt. Een percentage van 62 1 2% vindt dat 
de proef ruimte kost en 4 7 1 1% is het er mee eens dat men door de proef 
meer tijd kwijt is. Volgens 75 1 4% van de respondenten moet men bij 
deelname aan de proef meer nadenken over het huisvuil. Verder is 93 1 5% 
van de respondenten van mening dat dankzij de proef afvalstoffen op
nieuw gebruikt kunnen worden. Volgens 44 1 4% ontstaat er door de proef 
stank in en om de woning en 96 1 8% van de respondenten vindt dat ze 
dankzij de proef de kans krijgen om zelf bij te dragen aan een beter 
milieu. Tenslotte is 65 1 8% van de respondenten van mening dat ze 
tijdens de proef minder vuilniszakken hoeven te kopen dan daarvoor. 

Op de open vraag wat er aan de proef zou moeten veranderen om het 
aantrekkelijker te maken om mee te werken antwoordde 16 1 9% van de 
respondenten dat er niets hoefde te veranderen. [X)or 16 1 2% van de 
respondenten werd voorgesteld de ophaalfrequentie te verhogen 1 en 9 1 2% 
zou het een verbetering vinden als de containers regelrnatig gereinigd 
zouden worden. 7 1 7% wilde graag een ander fonnaat container 1 en 3 1 8% 
zocht nog een oplossing voor het gescheiden in huis bewaren van het 
huisvuil. 3% van de respondenten gaf aan dat ze vonden dat de extra 
kosten van de proef niet door de inwoners van de wijk betaald zouden 
moeten worden. 

3. 2. 9. Evaluatie van de kosten en baten. 

Een aantal kosten van deelname aan de proef werd op tijdstip T2 door 
rninder respondenten als lastig ervaren dan op tijdstip T1 (zie bijlage 
3 1 tabel 3.14 tjrn 3 .16) . Op T2 vindt nog slechts 10 1 8% van de respon
denten het verlies van ruirnte lastig1 terwijl dit percentage op T1 nog 
30 1 3% bedroeg. Ook het verlies van tijd wordt als minder lastig 
ervaren. Op T2 zegt 92 1 3% van de respondenten het niet lastig te vinden 
dat de proef extra tijd kost. Op T1 was dat 78 1 9%. Op het tijdstip T2 
zegt 92 1 1% van de respondenten het niet lastig te vinden om over het 
huisvuil na te denken 1 tegen 76 1 4% op tijdstip T1. Van de respondenten 
vindt 37 1 1% het lastig dat deelname aan de proef extra geld kost. Extra 
lichamelijke inspanning vindt men niet zo problerna.tisch. Slechts 3 1 5% 
van de respondenten vindt dat lastig tot zeer lastig. Stankoverlast 
wordt het vaakst als lastig aangeduid; 49 1 1% van de respondenten zegt 
dit als lastig tot zeer lastig te ervaren. 
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3. 2 .10. SUbjectieve norm ten aanzien van de proef. 

De verwachtingen die de res:t>Orrlenten hebben omtrent het meewerken aan 
de proef dcx::>r arrleren zijn niet significant verarrlerd ten opzichte van 
T1~ 94,4% van de resporrlenten verwacht dat de meeste mensen uit de 
buurt aan de proef zullen meewerken en 97 1 4% verwacht dat de arrlere 
personen in het huishouden zullen meewerken. 

De verwachtingen met betrekking tot medewerking aan de proef, die 
arrleren volgens de resporrlent over henyhaar hebben (de sociale norm) 1 

zijn wel verarrlerd (zie bijlage 3, tabel 3.17 en 3.18). Nog slechts 
50, 4% van de res:t>Orrlenten denkt dat vrierrlen van henyhaar verwachten 
dat hijjzij aan de proef mee zal werken (tegen 65,9% op T1) . Voor 
"arrlere personen in het huishouden" is dat percentage juist toe:Jenomen; 
80, 5% van de res:t>Orrlenten denkt dat huisgenoten van henyhaar verwachten 
dat hijjzij aan de proef mee zal werken (tegen 53,6% op T1). De ver
wachting die buurtbewoners volgens de res:t>Orrlent hebben over het al dan 
niet meewerken aan de proef dcx::>r de res:t>Orrlent is ongeveer gelijk 
gebleven; 56% van de respond.enten denkt dat de buurtbewoners van 
heJTVhaar ve:rwachten dat hijjzij aan de proef zal meewerken. 

Het belang dat de res:t>Orrlenten hechten aan de mening van arrleren 1 

(motivatie tot conforrneren) is verarrlerd ten opzichte van T1 (zie bij
lage 3 1 tabel 3 • 19 tjm 3. 21) . Zowel het :percentage dat zegt zich niets 
aan te trekken van de mening van vrierrlen, als het :percentage dat zegt 
zich niets aan te trekken van de mening van buren is toegenomen ( op T2 
respectievelijk 52,2% en 54% en op T1 respectievelijk 29,3% en 28 16%). 
De mening van huisgenoten wordt op T2 juist dcx::>r meer resporrlenten van 
belang geacht dan op T1 (58, 5% tegen 34,2% op T1) • 

De subjectieve norm ten aanzien van de proef wordt berekend. uit de 
sociale norm en de rnotivatie tot conformeren middels een compensatoire 
productscore. Hierin hebben de motivatie tot conformeren en de sociale 
norm een gelijk gewicht in de vorming van de subjectieve norm. In de 
T2-meting zijn als referentiegroepen gebruikt: "buren"; "arrleren 
:personen in het huishouden"; en "vrierrlen en bekerrlen". 

Op een 5-puntsschaal is subj ectieve norm ten aanzien van de proef als 
volgt verdeeld: 

1 2 3 4 5 6 

40% 20% 1518% 7,4% 8,4% 814% 

M = 2,495 

Verdeling van de scores op de subjectieve norm op een 6-puntschaal1 
berekend. vcx::>r de referentiegroepen "buren"; "vrierrlen en bekerrlen"; 
"arrlere :personen in het huishouden". 

1 = hoge subjectieve norm 6 = lage subjectieve norm 
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De scores op de subjectieve nonn in de T2-meting' zijn niet significant 
verschillend van die in de T1-meting' (berekend over dezelfde referen
tiegroepen). 

3. 2 .11. Kenni.s van de proef 

De meeste respondenten ( 64, 8%) weten niet of deelname aan de huisvuil
scheiding'sproef ve:rplicht is; 27, 3% is in de veronderstelling' dat het 
wel zo is en 7,8% denkt dat deelname niet verplicht is. Er blijken nog 
onduidelijkheden te zijn over het ophaalschema van het huisvuil; 23, 3% 
van de respondenten denkt - ten onrechte - dat het cornposteerbare afval 
in de oneven week wordt op;:Jehaald en 21,2% denkt - ook ten onrechte
dat het niet-cornposteerbare afval in de even week wordt opgehaald. 

De kennis van de scheiding'sregels voor het KCA en het cornpostee:I:Daar 
afval is hetzelfde gebleven als op T1. Op T2 deelde 35, 2% van de res
pondenten al het chernische afval in de juiste categorie in. Voor het 
cornpostee:rl:.lare afval was dat 52%. Voor het niet-cornpostee:rbare afval is 
de kennis van de scheiding'sregels slechter geworden. Op T2 deelde nag 
slechts 35,8% van de respondenten al het niet-cornposteerbare afval in 
de juiste categrorie in. Op T1 was dit 58,9% (zie bijlage 3; tabel 
3.22). Met name aluminiumfolie en wegwerpluiers werden tijdens de 
tweede meting' vaker verkeerd ingedeeld dan tijdens de eerste. Ook met 
gloeilam,pen werden op T2 vaker fouten gemaakt. Daarentegen werden TI.r
buizen op T2 juist vaker goed ingedeeld dan op T1 (zie bijlage 3; tabel 
3.23 t;m 3.26). 

3 • 2 .12 • Voor lidlting'. 

De belangrijkste informatiebron met betrekking' tot de proef is voor de 
meeste responclenten (59,3%) de gerneente. Daarnaast is ook voor veel 
respondenten (31,9%) de afvalkrant of de afvalkalender de belangrijkste 
bron van infonnatie. Van de responclenten zegt 5,5,% voornamelijk infor
matie met betrekking' tot de proef uit de krant en uit wijkbladen 
gehaald te hebben. Tens lotte noenrle 3, 3% van de respondenten nag anclere 
informatiebronnen, waaroncler o.a. de voorlichting'savond. De hoeveelheid 
informatie die amtrent de proef verstrekt wordt is volgens de meeste 
responclenten (80,2%) voldoencle. Slechts 6,4% vindt dat er te weinig en 
13, 5% vindt dat er te veel infonnatie verstrekt wordt. 

Bij vragen over onduidelijkheden met betrekking tot de proef doet 52,8% 
van de respondenten een beroep 0_2 de afvalkrant of de KCA-folder en 
32,8% belt de informatielijn. De overige respondenen doen iets anders 
(b.v. "aan de buren vragen" 4,8%) of helemaal niets (6,4%). 

De afvalkrant werd op tijdstip T2 door ongeveer evenveel respondenten 
gelezen (92,8%, waarvan 21,6% de krant maar gedeeltelijk gelezen heeft) 
als op tijdstip T1. 

Ook het percentage respondenten dat het op T2 ennee eens is, dat ze 
dankzij de proef precies weten hoe ze hun huisvuil moeten scheiden 
(88,2%) en waarom ze hun huisvuil moeten scheiden (85,6%) zijn ongeveer 
gelijk aan het tijdstip T1. 
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3. 2 .13. Syst:.eankermar. 

De meerderheid van de respondenten (53, 6%) is van me.ning dat de greene 
container de juiste maat heeft; 38 1 4% vindt de container te groat en 8% 
vindt hem te klein. Van de respondenten vindt 72,2% de container geen 
sta-in-de weg. De groene container is volgens 95,2% van de respondenten 
nakkelijk te hanteren en 68,2% is op T2 tevreden met de plaats die ze 
e:rvoor gevonden hebben (tegen 60,2% op T1). Van de respondenten vindt 
92, 9% het meegeven van composteerbaar afval helernaal niet lastig. 

Op T2is volgens 82,8% van de respondenten de KCA-box :ma.kkelijk in 
gebruik en 76,9% is tevreden met de plaats die ze voor de box gevonden 
he.bben. De meeste respondenten (75,8%) vinden het niet lastig om hun 
KCA naar de inzamelwagen te brengen en 76,2% vindt de KCA-inzameling 
goed geregeld. 

De volgende opmerkingen werden gernaakt door respondenten die vonden dat 
de KCA-inzameling niet goed geregeld was: 

"Ik heb geen tijd om het weg te brengen" (3,1%) 
"Inzameling niet vaak genoeg" (1,5%) 
1113eter maandag tjm vrijdag op een plaats kunnen inleveren" (1,5%) 
"Op een vaste plaats, 2x per naand inzamelen" (1,5%) 
"Liever huis aan huis ophalen" (3,1%) 
"Op tijd aankondigen" (0,8%). 

Evenals op tijdstip T1 geven op tijdstip T2 de meeste respondenten 
(78,4%) de voorkeur aan een huisvuilinzamelsysteem met twee containers 
en een KCA-box. Daarnaast heeft 12% liever alleen twee containers, 6,4% 
geeft de voorkeur aan een grijze container en een KCA-box en 3,2% heeft 
het liefst alleen een grijze container. De inzarnelfrequentie voor com
posteerbaar afval wordt door 67 ,5% van de respondenten als "vaak 
genoeg" beoordeeld. Voor de ophaalfrequentie van het niet-coJ.'I.'ItX>steer
baar afval is het percentage dat "vaak genoeg" oordeeld, 7 4 1 8% en voor 
het KCA tenslotte 85,5%. 

3. 2 .14. Socio--de.loografi..sc.he factoren. 

De steekproef bestond voor 64,1% uit vrouwen en 35 1 9% uit nannen. De 
leeftijd varieerde van 21 tot 82 jaar, met een gemiddelde van 45,8 
jaar. Van de respondenten werkte 43,3% buitenshuis en 57% had een 
partner die buitenshuis werkte. De gezinsgrootte varieerde van 1 tot 7 
personen met een gemiddelde van 3, 3. 

Het opleidingsniveau was als volgt verdeeld: 
lager onderwijs 13,1% 
VGID/IAVO 10, 0% 
LBO 13,8% 
UID, MUIO, MAVO 15,4% 
MBO 13,1% 
VHMO 3,8% 
HBO 12,3% 
Universiteit 4,6% 
Anders 6 1 9% 
Niet ingevuld 7,0% 
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3. 2 .15. Wcxlnfwijkkenmerken. 

Van de respondenten woont 41,1% in een rijtjeshuis, 38% in een twee
orrler-een-kap huis en 20,9% in een vrijstaand huis. Geen van de respon
denten woont in een flat of l::x:wenwoning. Alle resporrlenten op een na 
zijn in bet bezit van een tuin, waarbij 75,4% een tuin heeft rondom het 
huis of voor en achter en de overige respondenten alleen een voor- of 
achtertuin. 

Er zijn geen significante versd:rlllen in socio-denKJgrafische factoren 
en woonjwijkernnerken gevonden tussen de eerste en tweede meting. D:it 
betekent dat gerechtvaardigde conclusies getrokken kunnen worden op 
basis van vergelijkingen tussen de steekproeven van de eeste en de 
tweede meting. 

3. 3. Relaties 'blSSE"'l de ve:rsc:hi.llerrle concepten uit bet m:xiel. 

3. 3 .1. Intentie tot sdleidi.rgsgedrag. 

In deze paragraaf worden de relaties uit het conceptueel model 
besproken die betrekking hebben op de intentie tot scheidingsge::lrag. 
(zie fig.3.3.1, blz. 20) 

De intentie tot scheidingsga:irag wordt beschouwd als belangrijkste 
voorspeller van het scheidingsga:irag. Er blijkt inderdaad een signifi
cante samenhang te bestaan tussen intentie en deelnarne aan de proef. 
(X2=6,085 p=0,0136) (zie bijlage 4 tabel 4.1). Bovendien blijkt dat 
naanna.te de intentie tot scheidingsge::lrag boger is, men er meer naar 
streeft het huisvuil strikt volgens de regels te scheiden (r=O, 4519 
p=O,OOO). 

Factoren die verondersteld worden van invloed te zijn op de intentie 
tot scheidingsga:irag zijn: 

1. Verantwoordelijkheid. 
Naanna.te men rneer van mening is dat men zelf, en "de mensen zelf" 
verantwoordelijk zijn voor de oplossing van de afvalproblemen, is de 
intentie tot scheidingsgedrag boger (r=0,2725 p=0,002). 

2. SUbjectieve nonn. 
De intentie tot scheidingsgedrag is boger naanna.te de subjectieve 
nonn ten aanzien van de proef boger is (r=0,2409 p=0,008). D:it wil 
zeggen dat de respondent eerder de intentie zal hebben oro aan de 
proef rnee te werken wanneer bij van mening is dat referentiegroepen 
van hem VeJ:."Y.lachten dat hij rnee zal werken en hij zich veel aantrekt 
van het oordeel van die referentiegroepen. 

3. Bestaand gewoontegedrag. 
De VeJ:."Y.lachting was dat, naanna.te men meer bestaande gewoontes heeft 
met betrekking tot het gescheiden aanbieden van huisvuil ( glas naar 
de glasbak, papier en textiel apart, etc.), de intentie tot schei
dingsgedrag boger zou zijn. Dit bleek echter niet bet geval te zijn. 
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Wel bleek dat, naannate men rneer bestaand.e gewoontes heeft met 
betrekking tot het gescheiden aanbieden van huisvuil, de attitude 
ten aanzien van het zelf scheiden van huisvuil positiever was. 
Indirect is er dus wel een relatie tussen intentie en bestaand. 
gewoontegedrag, want de attitude ten aanzien van het zelf scheiden 
vertoont een significante relatie met de intentie tot scheidings
gedrag. (Zie punt 4. Attitudes) 

4. Attitudes. 
De belangrijkste voorspellers van de intentie tot scheidingsgedrag 
zijn volgens het gehanteerde nmel de attitude ten aanzien van het 
zelf scheiden van huisvuil en de attitude ten aanzien van de proef 
in het algemeen. De intentie tot scheidingsgedrag is hoger naannate 
de attitude ten aanzien van het zelf scheiden positiever is 
(:r.=O 1 5671 p=O 1 000) en naannate de attitude ten aanzien van de proef 
positiever is (:r.=0,5578 p=O,OOO). De attitude ten aanzien van het 
zelf scheiden wordt wordt beinvloed door de attitude ten aanzien van 
het doel van de proef. De respond.ent staat positiever tegenover het 
zelf scheiden naannate hij rneer van mening is, dat maatregelen ter 
verbetering van het milieu vooral op huisvuilscheiding gericht 
moeten zijn (:r.=0 1 4551 p=O,OOO). 

3.3.2. Kesten en baten. 

In deze paragraaf worden de relaties ui t het conceptueel nmel 
besproken die betrekking hebben op de kosten en baten van de huisvuil
scheidingsproef. (Zie fig. 3.3.1., blz. 21) 

De uiteindelijke kostenjbaten-afweging (met and.ere woorden: het ant
woord op de vraag: "ziet u rneer voor- dan nadelen of rneer na- dan voor
delen in de proef") is afhankelijk van de verwachte kosten en baten en 
de evaluatie daarvan. De respondent ziet meer voordelen en rnind.er 
nadelen naannate hij de baten van de proef sterker ervaart (:r.=0,2847 
p=0 1 002), en naannate hij de kosten rnind.er ervaart en rnind.er negatief 
evalueert (:r.=O, 6301 p=O, 000) • In de kostenjbaten-afweging wegen de 
kosten dus zwaarder dan de baten. 

Volgens het conceptueel nmel is de kostenjbaten-afweging van invloed 
op de attitude ten aanzien van het zelf scheiden en de attitude ten 
aanzien van de proef in het algemeen. De attitude ten aanzien van het 
zelf scheiden is positiever naannate men rnind.er kosten ervaart en de 
kosten rnind.er negatief evalueert (:r.=O, 3794 p=O, 002) , en naannate men 
rneer baten ervaart (:r.=O, 2673 p=O, 003) • [)]s ook bij de bepaling van de 
attitude ten aanzien van het zelf scheiden spelen de kosten een grotere 
rol dan de baten. De attitude ten aanzien van de proef in het algemeen 
is positiever naannate men meer baten ervaart (:r.=0,4042 p=O,OOO). De 
relatie met de ervaren kosten is niet significant. Bij de bepaling van 
de attitude ten aanzien van de proef in het algemeen wegen dus de baten 
zwaarder dan de kosten. 
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Factoren die van invloed. zijn op de kosten,/ baten afweg-:i.ng zijn: 

1. Systeernkenmerken. 
Naannate de respondent positiever oordeelt over een aantal kernnerken 
van de huisvuilscheid:i.ngsproef (bijv. fo:rmaat van de mini -container 
en de KCA-box, de inzamelfrequentie, etc.), ervaart hij minder 
kosten (r=0,5870 p=O,OOO). Ook is de uiteindelijke kosten,lbaten
afweg-:i.ng dan positiever (met andere woorden: hij ziet meer voor- en 
minder nadelen) (r=0,35 p=O,OOO). Er is geen significante relatie 
tussen waa:rgenomen baten en systeemkernnerken. 

2. Soc:io-de.I'OClgYO.fische factoren. 
De leeftijd van de respondent vertoont een significante relatie met 
de waar:nemir'g en evaluatie van kosten. Naannate de respondent ouder 
is ervaart hij minder kosten, en beoordeelt hij die kosten minder 
neg-atief (r=0,2395 p=0,049). Daantaast worden mi.nder kosten waar
genomen, en worden kosten minder neg-atief geevalueerd naannate de 
partner van de respondent mi.nder uren buitenshuis werkt (r=0,3572 
p=0,005). Naannate de respondent een hogere opleid:i.ng heeft gehad, 
ervaart hij meer baten ten gevolge van de proef (r=O,l84 p=0,031). 

3. Woonjwijkkenmerken. 
Het soort won:i.ng waarin de respondent woont is niet van invloed. op 
de kosten,lbaten-afweg-:i.ng van huisvuilscheid:i.ngsproef. De grootte van 
de tuin is wel van invloed.: naannate men een grotere tuin heeft, 
ervaart men minder kosten (r=0,2676 p=0,024) bij deelname aan de 
huisvuilscheid:i.ngsproef. 

4. Bestaand gewoonteg-edrag. 
De verwacht:i.ng was dat respondenten die gewend Zl.Jn om bepaalde 
vormen van huisvuilscheid:i.ngsgedrag te vertonen (glas naar de glas
bak, papier en textiel apart, etc.), minder kosten zouden ervaren 
en de kosten minder neg-atief zouden evalueren. Dit blijkt echter 
niet het geval te zijn. Er is geen significante samenhang gevonden 
tussen bestaand gewoonteg'edrag en waarnem:i.ng en evaluatie van 
kosten. 

3.3.3. Kennis en voorlicht:i.ng. 

In deze paragraaf worden de relaties ui t het conceptueel model bespro
ken die betrekk:i.ng hebben op kennis en voorlicht:i.ng. (zie fig.3.3.1., 
blz. 21). 

Volgens het conceptueel model is voorlicht:i.ng over de proef van invloed. 
op de kennis van de proef. Deze kennis is tweeledig: 
* Enerzijds is er de kennis over de achtergronden van de proef, de 

milieuproblernatiek, en het belang van gescheiden huisvuilinzameling. 
Deze kennis is bedoeld om de respondent te wijzen op zijn verant
woo:rdelijkheid, en om de attitude ten aanzien van het doel van de 
proef en het milieu te beinvloed.en. Op deze wij ze wordt uiteindelijk 
ook de intentie tot deelname beinvloed.. 

* Anderzijds is er de kennis van de scheid:i.ngsregels en het inzamel
scherna. Deze kennis is noodzakelijk om de gescheiden inzamel:i.ng op 
de juiste rnanier te laten verlopen, en een goed.e kwaliteit compost 
te verkrijgen. 
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Er bestaat een duidelijk verband tussen het gebruik van voorlichtings
materiaal en kennis van de proef. Re.spondenten die gebruik maken van de 
info-lijn enjof foldermateriaal hebben een beter kennis van de 
scheidingsregels (X2=8,477 p=0,003) en van het inzamelschema (X2=9,373 
p=O, 002) , dan re.spondenten die daar geen gebruik van maken ( zie bij lage 
4 tabel 4. 2 en 4. 3) • Bovendien hebben re.spondenten die de afvalkrant 
gelezen hebben een betere kennis van van het inzamelschema dan re.spon
denten die de afvalkrant niet gelezen hebben (X2=18,646 p=O,OOO) (zie 
bijlage 4 tabel 4.4). Tenslotte zijn respondenten die ge.bruik maken 
van de info-lijn enjof foldermateriaal vaker van mening dat de huis
vuilscheidingsproef leidt tot vennindering van de milietNerontreiniging 
(X2=4, 427 p=O, 0353) en dat de mensen zelf kunnen bijdragen aan de 
oplossing van de afvalproblemen (X2=5,895 p=O,Ol5). (Zie bijlage 4 
tabel 4.5 en 4.6). 

Ook re.spondenten die de afvalkrant gelezen hebben zijn vaker van mening 
dat de mensen zelf kunnen bijdragen aan de oplossing van het milieupro
bleem (X2=10,97 p=O,OOO). (Zie bijlage 4 tabel 4.7). 

Volgens het conceptueel rncxiel zou er een relatie moeten bestaan tussen 
kennis en voorlichting omtrent de proof en de kostenjbaten-afweging van 
de proof. Dit verband is echter niet gevonden. J:::lEl waarneming en 
evaluatie van kosten en baten worden niet beinvloed door door kennis en 
voorlichting omtrent de proef. 

Er blijkt wel, zoals verwacht, een significante relatie te bestaan 
tussen kennis en voorlichting en de acceptatie van verantwoordelijk
heid, en tussen kennis en voorlichting, en de attitude ten aanzien van 
het dool van de proof. Naarmate de respondent meer kennis over de proef 
bezit, heeft hij meer verantwoordelijkheidsgevool ten aanzien van de 
milieuproblematiek (r=O 1 37 46 p=o 1 000) • Respondenten die meer voorlich
ting over de proof gehad hebben zijn vaker van mening dat maatregelen 
ter verbetering van het milieu vooral op huisvuilscheiding gericht 
moeten zijn (r=0,277 p=0,002). 

Ten aanzien van de voorlichting is grote voorzichtigheid geboden als 
het gaat over het trekken van conclusies. Er kan immers niets gezegd 
worden over causaliteit. Uit bovenstaande gegevens is bijvoorbeeld niet 
af te leiden of een hoog verantwoordelijkheidsgevool het gevolg is van 
de kennis die met behulp van de voorlichting is opgedaan, of dat een 
hoog verantwoordelijkheidsgevool sarnen gaat met interesse voor het 
milieu waardoor de respondent zelf kennis opzoekt. 

Wanneer het laatste het geval is, zcu dat betekenen dat de voorlichting 
vooral terecht komt bij diegenen waarvoor hij niet in de eerste plaats 
bedoold is. Namelijk bij mensen die toch al geinteresseerd zijn en 
vaak ook al meewerken aan de proef. Wanneer di t inderdaad het geval zou 
zijn, zou er een verband moeten bestaan tussen kennis en voorlichting 
enerzijds, en attitude en intentie anderzijds. Irnmers, mensen met een 
positieve attitude ten aanzien van de huisvuilscheidingsproef en een 
hoge intentie tot scheidingsgedrag zouden dan meer aandacht besteden 
aan de voorlichting en betere kennis over de proef he.bben dan mensen 
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met een negatieve attitude en een lage intentie. Dit verband blijkt 
niet te bestaan. De correlaties tussen kennis en attitude, kennis en 
intentie, voorlichting en attitude, en tenslotte voorlichting en 
intentie, zijn niet significant. Dat betekent dus, dat de voorlichting 
niet alleen terecht kornt bij rnensen die zich kenrnerken door een 
positieve attitude ten aanzien van de proef en een hoge intentie tot 
deelnarne. 

3. 4. Discriminantanalyses. 

Met behulp van discriminantanalyses is onderzocht wat de belangrijkste 
verschillen zijn tussen resp:>ndenten met een hoge intentie om aan de 
proef rnee te werken en resp:>ndenten met een minder hoge intentie om aan 
de proef rnee te werken. Met andere woorden: op welk.e variabelen zijn de 
verschillen in scores het grootst tussen resp:>ndenten met een hoge, en 
respondenten met een minder hoge intentie om aan de proef rnee te 
werken. Afhankelijke variabele is in alle uitgevoerde discriminant
analyses de intentie tot scheidingsgedrag, uitgednlkt in het antwoord 
op de vraag: "Bent u van plan om in de toekornst al Uw huisvuil op de 
juiste rnanier te (blijven) scheiden en gescheiden aan te bieden ?". De 
res:pondenten werden op basis van hun score op deze variabele in twee 
groepen verdeeld: 

Groep 1: Respondenten die zeker in de toekornst hun huisvuil will en 
blijven scheiden en gescheiden aanbieden. 

Groep 2: Alle overige res:pondenten. (Dat wil zeggen: de res:pondenten 
die "waarschijnlijk"; "misschien"; "waarschijnlijk niet"; en 
"zeker niet" aan de proef (blijven) rneewerken) . 

Er ZlJn eerst tien afzonderlijke discriminantanalyses uitgevoerd, 
waarbij telkens die variabelen, die onder een bepaald concept vallen, 
als onafhankelijke variabelen zijn gebruikt. (Zie het conceptueel 
model, blz. 5). Alle variabelen hebben een metrisch rneetniveau. Voor 
elke analyse worden de pooled within-groups correlaties tussen de 
onafhankelijke variabelen en de canonische discriminantfunctie gegeven. 
(Dat wil zeggen: de mate waarin de onafhankelijke variabele samenhang 
vertoont met de discriminantfunctie). De pooled within-groups corre-
laties geven weer in welke mate de variabelen bijdragen aan het onder
scheid tussen de groepen met een hoge, en de groep met een minder hoge 
intentie tot scheidingsgedrag. 

Tot slot is er nog een laatste, sarnenvattende discriminantanalyse uit
gevoerd met als onafhankelijke variabelen, die variabelen welke bij de 
afzonderlijke analyses de hoogste pooled within-groups correlaties 
hadden. 

De lezer die met name geinteresseerd is in het eindresul taat van de 
discriminantanalyses wordt vawezen naar de sarnenvattende analyse op 
blz. 30. 
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* Onaf.hankelijke variabelen: "Bestaarrl gewoontegedrag" (vraag 9 t;m 
15) 

* Afhankelijke variabele: 11Intentie" (vraag 40) 
(zie bijlage 5, tabel 5.1, voor :pooled within-group correlations) 

D= resultaten van deze analyse vertone.n een inconsistent beeld. Voor 
de meeste variabelen geldt dat het vertone.n van het betreffende gedrag 
samenhangt met een hoge intentie tot scheidingsgedrag. Echter, voor het 
gescheiden bewaren van textiel, evenals voor "Rekening houden met het 
afval van de verpakking van producten", geldt een sarnenhang met een 
lage intentie tot scheidingsgedrag. 

Klassificatie resultaten. 

D= waarde van de discriminantanalyse voor het onderzoek, kan worden 
afgelezen aan het aantal respondenten dat met behulp van de discri
minantfunctie in de juiste groep word.t geklassificeerd.. Daarom zijn de 
klassificatieresultaten berekend. Hierbij moet echter wel de kant
tekening worden gemaakt dat het klassifioeren is gebeurd met dezelfde 
respondenten die zijn gebruikt bij het berekenen van de discriminant
functie. 

Werkelijke groep Voorspeld in groep: 
1 2 

1. Respondenten die zeker aan 
de proef (blijven) meewerken (92) 64 (69, 6%) 28 (30,4%) 

2. Alle overige respondenten ( 3 3) 10 (30,3%) 23 (69,7%) 

Correct geklassifioeerd: 69,6% 

Analyse II. 

* Onafhankelijke variabelen: ''Verantwoord.elijkheid" (vraag 43c tjm 
43i; 44a, 44b, 44e, 44f; 45a, 45b, 45e, 45f) 

* Afhankelijke variabele: "Intentie" (vraag 40) 
(zie bijlage 5, tabel 5.2, voor de :pooled within-group correlations) 

Uit de resultaten van deze analyse blijkt dat de intentie tot schei
dingsgedrag in belangrijke 'l'rlCtte wo:rdt mede-bepaald door de 'l'rlCtte waarin 
men vindt dat de gemeente kan bijdragen (bijvoorbeeld mid.dels een 
huisvuilscheidingsproef) aan milieuverbetering. Daarnaast speel t de 
'l'rl2tte waarin men vindt dat de mensen zelf kunnen bijdragen (bijvoorbeeld 
door het scheiden van huishoudelijk afval) aan milieuverbetering, en de 
'l'rlCtte waarin de respondent zich.zelf verantwoordelijk acht voor het 
bestrijden van milieuproblemen, een belangrijke rol. 
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Klassificatie resultaten. 

Werkelijke groep: 

1. Respondenten die zeker 
aan de proef (blijven) 
meewerken (73) 

2.Alle overige respondenten (32} 

Correct geklassificeerd: 80% 

Analyse III. 

Voorspeld in groep: 
1 2 

60 (82,2%) 13 (17,8%} 

8 (25%) 24 (75%) 

* Onafhankelijke variabelen: "Attitudes" (vraag 17; 27a tjrn 27d) . 
* Afhankelijke variabele: "Intentie" (vraag 40) . 
(zie bijlage 5, tabel 5.3, voor de pooled within-group correlations) 

Vooral de attitudes ten aanzien van het scheiden van composteerbaar en 
niet-cornposteerbaar afval blijken van invloed te zijn op de intentie 
tot scheiclingsgedrag. De attitude ten aanzien van het scheiden van 
probleernstoffen en de attitude ten aanzien van de proef in het algemeen 
zijn veel rnincler bepalend voor de intentie tot scheidingsgedrag. 

Klassificatie resultaten. 

Werkelijke groep: 

1. Respondenten die zeker aan de 
proef (blijven) rneewerken (83} 

2. Alle overige respondenten (34} 

Correct geklassificeerd: 78, 63% 

Voorspeld in groep 
1 2 

73 (88%) 10 (12%) 

15 (44%) 19 (55,9%) 
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Analyse IV 

* Onafhankelijke variabelen: "SUbjectieve nonn" (vraag 26h t;m 26h) . 
* Afhankelijke variabele: "Intentie" (vraag 40) . 
(zie bijlage 5, tabel 5.4, voor de _pooled within-group correlations). 

Uit de resultaten blijkt dat "de andere personen in mijn huishouden" 
de belaD¥ijkste referentiegroep vonnen voor wat betreft de invloed op 
de intentie tot scheiclingsgedrag. 

Klassificatie resultaten. 

Werkelijke groep 

1. Respondenten die zeker aan de 
proef (blijven) meewerken (69) 

2 .Alle overige respondenten (31) 

Correct geklassificeerd: 65% 

Analyse v. 

Voorspeld in groep 
1 2 

51 (73,9%) 18 (26,1%) 

17 (54,8%) 14 (45,2%) 

* Onafhankelijke variabelen: "IX>el van de proefjmilieu" (vraag 42a t/m 
42d). 

* Afhankelijke variabele: "Intentie" (vraag 40) • 
(zie bijlage 5, tabel 5.5, voor de _pooled within-group correlations.) 

De intentie tot scheidingsgedrag hangt vooral samen met de :ma.te waarin 
de respondent het eens is met de ui tspraken dat :ma.atregelen ter ver
betering van het milieu vooral gericht moeten zijn op luchtvervuiling 
door auto's en huisvuilscheiding. 
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Klassificatie resultaten. 

Werkelijke groep 

1. Respondenten die zeker aan de 
proef (blijven) meewerken (80) 

2 .Alle overige respondenten ( 33) 

Correct geklassificeerd: 71,68% 

Analyse VI. 

Voorspeld in groep 
1 2 

66 (82, 5%) 14 (17,5%) 

18 (54 1 5%) 15 (45,5%) 

* Onafhankelijke variabelen: "Kennis en voorlichting" (vraag 19; 
20;50; 53a, 53b) 

* Afhankelijke variabele: "Intentie" (vraag 40) 
(zie bijlage 5, tabel 5.6, voor de :p::xJled within-group correlations.) 

Met name de kennis van het inzarnelscherna is in hoge mate bepalend voor 
de intentie tot scheidingsgedrag. Opvallend is dat kennis van de schei
dingsregels een negatieve sarnenhang vertoont met de discriminant
functie. 

Klassificatie resultaten. 

Werkelijke groep 

1. Respondenten die zeker aan de 
proef (blijven) meewerken (83) 

2 .Alle overige respondenten (30) 

Correct geklassificeerd: 46,02% 

Voorspeld in groep 
1 2 

33 (39,8%) 50 (60,2%) 

11 (36,7%) 19 (63,3%) 
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Analyse VII. 

* Onafhankelijke variabelen: "systeernkenmerken" (vraag 28a, 28b; 29a; 
30a; 31a; 33a t;m 33f; 34a t;m 34c). 

* Afhank.elijke variabele: "Intentie" (vraag 40) • 
(zie bijlage 5, tabel 5. 7, vcx:;r pooled within-group correlation.) 

Uit de resultaten van deze analyse blijkt dat de becx:>1:-deling en de 
evaluatie van de KCA-inzameling, de beoordeling van het fonnaat van de 
groene container, en de evaluatie van het meegeven van corrposteerbaar 
afval de belangrijkste systeemk.enmerken zijn in de vonnin;J van de 
intentie tot scheidingsgedrag. 

Klassificatie resultaten. 

Werkelijke groep 

1.Respondenten die zeker aan de 
proef (blijven} meewerken (83) 

2 .Alle averige respondenten (31) 

Correct geklassificeerd: 65,79% 

Analyse VIII. 

Vcx:;rspeld in groep 
1 2 

56 (67,5%) 27 (32,5%) 

12 (38,7%) 19 (61,3%) 

* Onafhankelijke variabelen: "Waargenomen en verwadlte kosten en 
baten" (vraag 38) . 

* Afhankelijke variabele: "Intentie11 (vraag 40). 
(zie bijlage 5, tabel 5.8, vcx:;r pooled within-group correlations.) 

Kosten en baten die direct merkbaar zijn voor de consurnent hebben meer 
invloed op de intentie tot scheidingsgedrag dan kosten en baten die 
niet direct merkbaar zijn. Persoonlijke baten ("Kans an zelf een bij
drage te leveren aan een beter milieu") hebben meer invloed op de 
intentie tot scheidingsgedrag dan collectieve baten (''Minder milieuver
ontreiniging", "hergebruik grondstoffen", "Beperking van de hoeveelheid 
te storten afval"). 
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Klassificatie resultaten. 

Werkelijke groep 

1. Respondenten die zeker aan de 
proef (blijven) meewerken (41) 

2.Alle overige respondenten (14) 

Correct geklassificeerd: 78,18% 

Analyse IX. 

Voorspeld in groep 
1 2 

31 (75,6%) 10 (24,4%) 

2 (14,3%) 12 (85,7%) 

* Onafhankelijke variabelen: "Evaluatie kosten" (vraag 46a tjm 46g) . 
* Afhankelijke variabele: "Intentie" (vraag 40). 
(zie bijlage 5, tabel 5.9, voor pooled within-group correlations.) 

De evaluatie van de kosten geeft een ander beeld voor wat betreft de 
invloed op de intentie tot scheidingsgedrag, dan de waargenornen en 
verwachte kosten. Terwijl de waarneming of verwachting van lichamelijke 
inspa.nning, stankoverlast, en ruimteverlies als gevolg van deelname aan 
de proef maar weinig invloed heeft op de intentie tot scheidingsgedrag, 
is de evaluatie van deze kosten juist wel in belangrijke mate bepalend 
voor de intentie tot scheidingsgedrag. Daarentegen is juist de eva
luatie van tijdverlies van minder invloed dan de waarneming of ver
wachting van tijdverlies. 

Klassificatie resultaten. 

Werkelijke groep 

1. Respondenten die zeker aan de 
proef (blijven) meewerken (78) 

2 .Alle overige respondenten (33) 

Correct geklassificeerd: 73,87% 

Voorspeld in groep 
1 2 

63 (80,8%) 15 (19,2%) 

14 (42,4%) 19 (57,6%) 
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Analyse X. 

* onafhankelijke variabelen: "Socio-demografische factoren" (vraag 2, 
3, 3a, 4). 

* Afhankelijke variabele: "Intentie" (vraag 40). 
(zie bijlage 5, tabel 5.10, voor de pooled within-group correlations.) 

Uit deze resultaten blijkt dat een hoge leeftijd van de deelnemende 
respondenten samenhangt met een hoge intentie tot scheidingsgedrag. 
Behalve leeftijd heeft ook het aantal uren dat de respondent per week 
buitenshuis werkt, vrij veel invloed op de intentie tot scheidings
gedrag. Respondenten met een hoge intentie werken over het alge.rneen 
minder bui tenshuis dan respondenten met een minder hoge intentie. 

Klassificatie resultaten. 

Werkelijke groep 

1. Respondenten die zeker aan de 
proef (blijven) meewerken (89) 

2.Alle overige respondenten (33) 

Correct geklassificeerd: 60, 66% 

Samenvattende discriminant-analyse. 

Voorspeld in groep 
1 2 

51 (57,3%) 38 (42,7%} 

10 (30,3%) 23 (69,7%) 

Bij de samenvattende discriminant-analyse is als afhankelijke variabele 
wederom de intentie tot scheidingsgedrag genomen. De onafhankelijke 
variabelen zijn die variabelen welke bij de afzonderlijke, hierboven 
beschreven, analyses de hoogste pooled within-group correlatie ver
toonden. De pooled within-group correlatie geeft aan in welke mate de 
variabele bijdraagt aan het onderscheid tussen de groep met een hoge, 
en de groep met een rninder hoge intentie tot scheidingsgedrag. Uit elk 
van de afzonderlijke analyses is dus een onafhankelijke variabele 
gekozen. Alleen de eerste analyse (waarbij de onafhankelijke variabelen 
bestonden uit verschillende vonnen van bestaand gewcx:>ntegedrag) , is 
buiten beschouwing gelaten, onrlat de resul taten van deze analyse een 
zeer inconsistent beeld vertoonden. Voor bepaalde vonnen van bestaand 
gewoontegedrag bestond een positieve samenhang met de discriminant
functie; voor andere een negatieve. Onrl.at voor deze inconsistentie geen 
aanwijsbare verklaring bestaat, wordt "Bestaand gewoonteged.rag" niet in 
deze laatste analyse opgenomen. 
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De volgende variabelen Z1Jn als onafhankelijke variabelen in de dis
criminant-analyse opgenomen: 

* VERAN'IW. (Vraag 45f): "In hoeverre vindt u dat de gemeente een 
bijdrage kan leveren aan milieuver'betering?" 

* A'ITI'IUDE. (Vraag 27b): "Hoe staat u tegenover het scheiden van uw 
niet-corrposteerbaar afval van de rest van uw afval ?" 

* NORM. (Vraag 26b): "De andere :personen in mijn huishouden zijn 
van plan het huisvuil volgens de juiste regels te scheiden" 

* MILIEU. (Vraag 42c): ''Maatregelen voor het ver'beteren van het 
milieu :moeten vooral gericht zijn op luchtvervuiling door auto's" 

* KENNIS. (Vraag 19a, vraag 19b en vraag 19c): kennis van het in
zamelschema.. 

* SYST. (vraag 33e): "Ik vind het wegbrengen van probleernstoffen 
naar de inzamelwagen niet lastig" 

* TIJD. (Vraag 38c): "Als ik zelf mijn huisvuil scheid en 
gescheiden meegeef, ben ik rneer tijd kwijt" 

* EVAL INSP. (Vraag 46d): "Als ik, door zelf mijn huisvuil te 
scheiden en gescheiden rnee te geven, rneer lichamelijke inspanning 
:moet verrichten vind ik dat niet lastig" 

* IEEFI'. (Vraag 2) : leefti j d van de respondent. 

De pooled within-groups correlaties hebben de volgende waarden (in 
volgorde van grootte): 

* A'IT. (Vraag 27b) Attitude ten aanzien van het zelf scheiden 
van niet-composteerbaar afval 0,71665 

* NORM. (Vraag 26b) Subjectieve norm; "De andere per-
sonen in mijn huishouden zijn van plan het 
huisvuil volgens de juiste regels te scheiden" 

* EVAL INSP. (Vraag 46d) Evaluatie van "rneer 
lichamelijke inspanning" 

* TIJD. (Vraag 38c) Waarnemingjverwachting van tijd
verlies 

* MILIEU. (Vraag 42c) Doel van de proefjmilieu ":Maat
regelen voor milieuver'betering :moeten vooral 
gericht zijn op huisvuilscheiding" 

* VERAN'IW. (Vraag 45f) Verantwoordelijkheid: "In 
hoeverre vindt u dat de gerneente een bijdrage 
kan leveren aan milieuver'betering" 

* SYST. (Vraag 3 3e) Systeemkenmerken: "Het wegbrengen 
van probleemstoffen naar de inzamelwagen vind ik 
niet lastig" 

* lEEFI'. (Vraag 3) I.eeftij d van de respondent 
* KENNIS.(Vraag 19a, 19b en 19c) Kennis van het 

inzamelschema. 
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0,35095 

0,31887 

- 0,31302 

0,26887 

0,26219 

0,22384 
- 0,16087 

0,00837 



Klassificatie resultaten. 

Werkelijke groep 

l.Resporrlenten die zeker aan de 
proef (blijven) meewerken (58) 

2.Al.le overige respondenten (28) 

Correct geklassificeerd: 81,40% 

Voorspeld in groep 
1 2 

50 (86,2%) 8 (13,8%) 

8 {28,6%) 20 (71,4%) 

Uit l:x:Jvenstaande gegevens blijkt dat de attitude de belangrijkste 
voorspeller van de intentie tot scheidingsgedrag is. Ook de subjectieve 
nonn, in di t geval de verwachting omtrent het gedrag van huisgenoten, 
speelt een belangrijke rol in het bepalen van de intentie tot schei
dingsgedrag. Opvallend is dat kennis van het inzarnelschema nauwelijks 
samenhang vertoont met de intentie tot scheidingsgedrag. Naar aanlei
ding hiervan zou men onderscheid kunnen maken tussen de bereidheid tot 
deelnarne aan de huisvuilscheidingsproef (kwantiteit) en de juistheid 
waarmee wordt deelgenomen aan de proef (kwali tei t) . 

Uit de hierboven gevonden resultaten kan men concluderen dat kwaliteit 
en kwantiteit van het scheidingsgedrag nauwelijks samenhang vertonen, 
en dus ook in de voorlichting elk afzond.erlijk aandacht dienen te 
krijgen. Motiveren van de intentie tot scheidingsgedrag alleen is niet 
voldoend.e am ook kwalitatief goede huisvuilscheiding te verkrijgen. 

Orrdat de correlatie tussen attitude en intentie betrekkelijk hoog is 
(r=0,6 p=O,OOO) en attitude als belangrijkste voorspeller van intentie 
wordt beschOUVJd, is er tot slot nog een discriminantanalyse uitgevoerd 
met attitude als afhankelijke variabele. Hiertoe is de steekproef in 
twee groepen verdeeld op basis van de score op vraag 27b (attitude ten 
aanzien van het zelf scheiden van niet-cornposteerbaar afval.): 

Groep 1: positieve attitude (score 1) 
Groep 2: mi.nder positieve attitude (score 2 t;m 5) 

Er is gekozen voor deze variabele als afhankelijke, om::iat deze de 
hoogste :pooled within-group correlatie vertoond.e in discriminantanalyse 
III, met intentie als afhankelijke variabele en attitudes als onaf
hankelijke variabelen. Een discriminantanalyse met attitude ten aanzien 
van het zelf scheiden van niet-cornposteerbaar afval als afhankelijke en 
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NORM. (vraag 26b) 1 EVAL lliSP. (vraag 46d) 1 TIJD. (vraag 38c) 1 MILIEU. 
(vraag 42c), VERANIW. (vraag 45f) 1 SYST. (vraag 33e) 1 IEEFT. (vraag 2) 1 

en KENNIS. (vraag 19) 1 als onafhankelijke variabelen geeft de volgende 
pooled within-group correlations: 

*VERANTW. 0,63964 
*NORM. 0,52430 
*MILIEU. 0,35044 
*EVAL lliSP. 0,27176 
*KENNIS. -0,22852 
*TIJD. -0,20631 
*LEEFT. -0,15819 
*SYST. 0,08018 

Verschillen in attitude worden dus voornamelijk bepaald door verant
woordelijkheidsgevoel en subjectieve nonn. Dit zijn allebei "algemene" 
variabelen. Het zijn geen kernnerken van de proef (zoals b.v. kosten, 
baten, systeemkenrnerken), en ook geen concrete eigenschappen van het 
inividu (zoals b.v. kennis, leeftijd). Verantwoordelijkheid en subjec
tieve nonn zijn beide (rnogelijk) via voorlichting te beinvloeden. Het 
eerste door achtergrondinforrna.tie over milieuproblernatiek en mogelijke 
oplossingen. Het tweede door terugkoppeling van gegevens over het 
aantal mensen dat meewerkt 1 en zo min of meer de indruk te wekken dat 
"iedereen meewerkt", en dat het "norrna.al" is om mee te doen. 

Klassificatieresultaten. 

werkelijke groep 

1.positieve attitude(55) 

2.rninder positieve 
attitude 

Correct geklassificeerd 77,91% 

voorspeld in groep 
1 2 

53 (75,7%0 17 (2413%) 

2 (12,5%) 14 (8715%) 

3.5. Korte sanenvattin:J van de resultaten. 

De T2-meting in het kader van de huisvuilscheidingsproef in Lieshout 
werd afgenomen in oktober 1988 in de vorm van een schriftelijke enquete 
onder 350 huishoudens in de wijk Plan West. De T2-meting werd uit
gevoerd in aansluiting op de TO- en Tl-meting, en werd ook ondersteund 
door dezelfde theorie. Doel van de T2-meting is het vaststellen van 
eventuele vera.nderingen in attitudes, intenties, en gedrag gedu.rende 
het verloop van de proef. 
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Belangrijkste resultaten. 
0p het moment van de T2-meting werkt 94, 5% van de respondenten aan de 
proef mee. Het aantal mensen dat zegt het huisvuil strikt volgens de 
regels te scheiden is sterk tClElgenornen ten opzichte van de T1-meting 
(respectievelijk 95,2% en 62, 2%) • Ook de intentie om aan de proef te 
blijven deelnemen is tClElgenornen (van 66,4% op T1 tot 93% op T2). 

Attitudes. 
Attitudes ten aanzien van de proef en ten aanzien van het zelf scheiden 
zijn op T2 positiever dan op Tl. Op T1 staat 73% positief ten opzichte 
van het zelf scheiden en 85,7% positief ten opzichte van de proef. Op 
T2 zijn die percentages respectievelijk 93,3% en 96,1%. 

De meeste respondenten (74,2%) waren het eens met de uitspraak dat de 
industrie de hoofdschuldige van het milieuprobleern is. Van de respon
denten was 83,8% het eens met de uitspraak dat de mensen zelf verant
woordelijk zijn voor de oplossing van de milieuproblemen. 

In de loop van de proef is het percentage respondenten dat meer dan de 
helft van hun glas en papier gescheiden inzamelt tClElg'enomen van respec
tievelijk 79,6% en 52,3% tot respectievelijk 88,3% en 78,1%. Op tijd
stip T2 zien meer resp:mdenten voordelen in de proef (94,2%) dan op T1 
(81,1%). Het aantal respondenten dat nadelen in de proef ziet is 
afgenornen van 59% op T1 tot 30% op T2. 

Kosten van deelname die door de meeste respondenten waargenomen werden 
waren: ruimteverlies (door 62,2%), meer nadenken (door 75,5%), tijd
verlies (door 47%), en st.ankoverlast (door 44, 4%) . Als voordeel werd 
het meest waargenornen "vermindering van de milieuvervuiling" (96,8%). 
Belangrijkste veranderingen ten opzichte van T1 zijn de afname van de 
ervaren lichamelijke inspanning en financiEHe kosten ten gevolge van de 
proef (op T1 respectievelijk door 51,9% en 58% waargenomen en op T2 
door respectievelijk 23,5% en 30,9%). St.ankoverlast werd het vaakst als 
"lastig11 aangeduid ( 49 ,1%) . Financiele kosten werden door 37, 1% van de 
respondenten als lastig aangeduid. 

Op T2 vinden veel minder respondenten (10,8%) het verlies van ruimte 
lastig dan op T1 (30,3%). Ook het verlies van tijd wordt op T2 door 
minder respondenten lastig gevonden (7, 9%) dan op Tl (21, 1%). 

De subjectieve nom (de sam van de productscores van sociale nom en 
motivatie tot confo:rmeren voor verschillende referentiegroe:pen) is op 
T2 niet veranderd ten opzicht van T1. De kennis van de scheidingsregels 
is voor het KCA en het corrq;x:>steerbaar afval op T2 hetzelfde gebleven 
als op T1; 35% van de respondenten deelde al het KCA in de juiste 
categorie in. Voor het cornposteerbare afval was dat 52%. Het niet
cornposteerbare afval werd op T2 door 35,8% van de respondenten in de 
juiste categorie i.ngedeeld. Op T1 was dat nog 58,9%. Met l::JE;trekki.ng tot 
kennis van de scheidingsregels moet worden opgemerkt dat juist die 
afvalsoorten waarover twijfel nogelijk is, in de enquete getest zijn. 

De belangrijkste bron van infonnatie was voor de meeste respondenten 
(59,3%) de gemeente. Evenals op tijdstip T1 geven op T2 de meeste 
respondenten (78,4%) de voorkeur aan een inzamelsysteern met 2 
containers en een KCA-box boven een ander systeern. 
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Uit de correlaties en kruistabellen blijkt een sterke samenhang tussen 
het scheidingsgedrag en de intentie tot scheidingsgedrag te bestaan. De 
intentie tot scheidingsgedrag hangt weer sterk samen met de volgende 
concepten: de attitudes ten aanzien van de proef en ten aanzien van 
het zelf scheiden, de acceptatie van verantwoordelijkheid en de subjec
tieve nor. De attitudes ten aanzien van het zelf sdheiden en ten aan
zien van de proef vertonen samenhang met de kosten;baten-afweging van 
de proef. Op basis van uitgevoerde discri:minantanalyses kan men stellen 
dat verschillen in intentie tot sdheidingsgedrag voornamelijk verklaa:rd 
kunnen worden aan de hand van versdhillen in attitude ten aanzien van 
het zelf sdheiden. Daa:maast spelen ook de subjectieve nonn en de 
verwachte kosten en evaluatie van de kosten een belangrijke rol. 

3.6. Reinigi.rg van de groene CXllltainer. (Zie bijlage 6) 

Volgens 79,5% van de respondenten is het noodzakelijk tot zeer nood
zakelijk dat de greene container regel.matig gereinigd wordt. Een zelfde 
percentage respondenten (79,5%) zegt de container wel eens zelf te 
reinigen. Het zelf reinigen wordt door 54,8% van de respondenten als 
lastig tot zeer lastig ervaren. Met name die respondenten die regel
matige reiniging van de greene container noodzakelijk vinden, ervaren 
het zelf reinigen als lastig (Zie bijlage 6, tabel 6.1.) Respondenten 
die het zelf reinigen lastig vinden, hebben rneer behoefte aan het door 
anderen laten reinigen en zijn ook vaker bereid daarvoor te betalen, 
dan respondenten die het niet lastig vinden. (Zie bijlage 6, tabel 6.2. 
en 6.3.) 

Respondenten die regel.matig zelf de greene container schoonmaken hebben 
minder behoefte aan reiniging door anderen en zijn ook m.inder vaak 
bereid ervoor te betalen dan respondenten die de container nooit zelf 
schoonrnaken. (Zie bijlage 6, tabel 6.4 en 6.5) Er is geen verband 
tussen de mate waarin men reiniging van de container noodzakelijk vindt 
en de behoefte aan reinigen door anderen, of de bereidheid te betalen 
voor reiniging. Ook is er geen verband gevonden tussen de mate waarin 
men reiniging noodzakelijk vindt en het al dan niet zelf reinigen van 
de container. 

In totaal heeft 37,8% van de respondenten er behoefte aan de container 
te laten reinigen door anderen; 24,3% wil voor zo'n reiniging betalen; 
13,5% ziet de reiniging als gratis service. 

De prijzen die men voor de reiniging wil betalen varieren tussen de een 
en vijf gulden per reiniging. Het overgrote deel (22 van de 31 respon
denten die willen betalen) wil niet rneer dan f. 2,50 betalen. Ben res
pondent is bereid f .10,- per reiniging te betalen. 

In de vragenlijst is twee keer gevraagd naar de mate waarin de respon
dent het lastig vindt om de greene container zelf te reinigen. Een keer 
in de context van een aantal items met betrekki.n:J tot ged.ragskosten die 
deelname aan de huisvuilscheidingsproef met zich meebrengt (vraag 46g) . 
En een keer in de context van een aantal vragen met betrekking tot de 
reiniging van de greene container (vraag 24c) • Opvallend is dat er op 
deze twee vragen zeer verschillend is geantwoord. 
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Volgens de antwoorden op vraag 24c vinden rneer rnensen het rem1gen van 
de container lastig dan volgens de antwoorden op vraag 46g. cx2=20,5 
p=O,OOOOl). Mogelijk is bier sprake van 'strategisch antwoorden' door 
de respondenten. Men verwacht misschien dat er eerd.er een (gratis) 
reinigingsservice word.t aangeboden wanneer men aangeeft het zelf 
reinigen lastig te vinden, dan wanneer men aangeeft het zelf reinigen 
niet lastig te vinden. Dat zou betekenen dat de antwoord.en op vraag 24c 
een vertekend beeld weergeven. 

Een andere IllC'gelijke verklaring voor de versc.hillende antwoorden zou 
gevonden kunnen worden in de aanwezigheid van een 'nabijheidsfout' 
(proximity error) in de antwoord.en op vraag 46g (Meerling, 1980). Dat 
wil zeggen dat items die qua tijd of plaats dicht bij elkaar liggen 
rneer overeenkornstige ratings krijgen dan items die verd.er uit elkaar 
liggen. Dat zou betekenen dat het zelf reinigen als mi.nder lastig zou 
worden beoordeeld dan men het werkelijk vindt, onrlat andere kosten 
(andere items uit vraag 46g), niet als lastig worden ervaren. In dat 
geval zouden de antwoord.en op vraag 46g een vertekend beeld weergeven. 
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HOOFil3'IUK 4 OONCllJSIFS 

In dit hoofd.stuk ZlJn een aantal conclusies geformuleerd op basis van 
de resultaten van de tweede schriftelijke meting in het kader van het 
soc::iaal-wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de huisvuilschei
dingsproef in de wij k Plan West in de gemeente Lieshout. 

1. Verschillen tussen de Tl- en de T2-meting. 

De intentie om in de toekomst het huisvuil te blijven scheiden is op 
het moment van de T2-meting zeer hoog, en ook significant boger dan op 
het moment van de Tl-meting. De attitude ten aanzien van het zelf 
scheiden van huisvuil en de attitude ten aanzien van de proef in het 
algemeen zijn zeer positief op tijd.stip T2, en ook significant 
positiever dan op tijd.stip Tl. 

Er blijkt sprake te zijn van gewenning ten aanzien van een aantal 
nadelen van het nieuwe inzamelsysteem. Op tijd.stip T2 zien minder 
mensen nadelen in de proef dan op Tl. Bovendien worden een aantal 
kosten als minder lastig ervaren. 

Ook milieubewust gedrag dat niet direct met de proef te maken heeft is 
toegenomen in de loop van de proef. Tijdens de tweede meting zeggen 
meer mensen dat ze papier apart houden, en dat ze bij boodschappen doen 
rekening bouden met het afval dat producten opleveren en met de milieu
vriendelijkheid van producten. 

2. Attitudes en intentie. 

De intentie tot scheidingsgedrag wordt voornamelijk bepaald door de 
attitude ten aanzien van bet zelf scheiden van huisvuil en ten aanzien 
van de proef in het algemeen. Met name de attitudes ten aanzien van bet 
zelf scheiden van niet-composteerbaar en cornposteerbaar afval zijn van 
invloed op de intentie tot scheidingsgedrag. 

De attitude ten aanzien van het zelf scheiden word.t voornamelijk 
bepaald door het verantwoordelijkheidsgevoel van de respondent en de 
subjectieve no:rm. Daarnaast zijn ook de kosten en baten van deelname 
aan de proef van invloed op de attitudes. In de bepaling van de 
attitude ten aanzien van bet zelf scheiden spelen de waargenomen en 
verwachte kosten een belangrijkere rol dan de baten, terwijl in de 
bepaling van de attitude ten aanzien van de proef de baten een belang
rijkere rol spelen dan de kosten. 

De kosten zijn over het algemeen direct merkbaar voor het individu, 
(stankoverlast, tijdverlies, ruimteverlies, etc.) terwijl de baten pas 
op langere te:rmijn merkbaar zijn en collectief van aard (beter milieu, 
minder te storten afval, hergebruik van grondstoffen etc.) . 

Waargenomen kosten en baten die direct en individueel merkbaar zijn 
spelen een belangrijkere rol in de bepaling van de intentie tot deel
name aan de huisvuilscheidingsproef dan de de collectieve baten die 
pas op langere termijn merkbaar zijn. 
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3. Beoordeling van het nieuwe systeem. 

De rneeste respondenten geven op tijdstip T2 de voorkeur aan het nieuwe 
inzamelsysteem boven andere systernen. Men vindt de KCA-box en de mini
container makkelijk in gebruik, en de inzameling goed geregeld. 

De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de ophaal
frequentie van het huisvuil. De frequentie van composteerbaar afval 
vond men vaker te laag dan de ophaalfrequentie van niet-cornposteerbaar 
afval. 

Stankoverlast blijkt het grootste nadeel van het nieuwe systeem te 
zijn. Veel respondenten beschouwen het als lastig tot zeer lastig. De 
evaluatie van stankoverlast is ook tamelijk belangrijk in de bepaling 
van de intentie tot scheidingsgedrag. De rneeste respondenten vinden het 
noodzakelijk dat de container regelmatig schoongernaakt wordt, en zijn 
ook bereid dat zelf te doen. Slechts weinig mensen hebben er behoefte 
aan de container door anderen te laten reinigen, en nog minder zijn 
bereid daar voor te betalen. 

4. Kennis en voorlichting. 

Er blijkt een significante verband te bestaan tussen het ontvangen en 
verwerken van voorlichtingsmateriaal enerzijds, en kennis van de 
scheidingsregels en het inzarnelscherna anderzijds. Dat zou kunnen 
betekenen, dat voorlichting bij de deelnerners leidt tot verhoogde 
kennis van de proef. Hierover is echter met zekerheid niets te zeggen, 
amdat niets gezegd kan worden over de causaliteit binnen het verband 
tussen kennis en voorlichting. 

Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen de kennis van de 
scheidingsregels en de intentie tot scheidingsgedrag. Dat wil zeggen 
dat een hoge intentie tot scheidinsgedrag nog niet betekent dat de 
scheidingsregels goed worden toegepast. Een hoge intentie tot schei
dingsgedrag garandeert dus nog geen hoge kwaliteit compost. 

Er bestaat geen significant verband tussen kennis en voorlichting 
enerzijds en attitudes en intentie anderzijds. Dat betekent dat gebruik 
van voorlichtingsmateriaal, en kennis van het ophaalscherna en de schei
dingsregels niet alleen voorkamt bij mensen die toch al een positieve 
attitude en een hoge intentie tot deelnarne hebben. De voorlichting 
bereikt dus ook die mensen voor wie hij voornarnelijk bedoeld was; 
narnelijk diegenen die (nog) geen positieve attitude en hoge intentie 
hebben. 
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HOOFil3'IUK 5 AANBEVELINGEN. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen enkele aanbevelingen worden 
gedaan met betrekking tot de huisvuilscheidingsproef in de wi j k Plan 
West te Lieshout. Het betreft hier aanbevelingen met betrekking tot het 
optirna.liseren van de medewerking van de huishoudens. Andere aspecten, 
zoals financiele en technische mogelijkheden zijn hier buiten beschouw
ing gelaten. Tevens worden enkele suggesties voor vervolgonderzoek 
gedaan. 

la Het verloop van de huisvuilscheidingsproef is over het algemeen erg 
succesvol. De respondenten staan zeer posi tief tegenover de proef en 
het zelf scheiden van huisvuil. Bovendien is de intentie tot deel
name erg hoog. Op basis van de resul taten van di t onderzoek is het 
dan ook aan te bevelen de proef voort te zetten. 

1b Op het tijdstip T2 zien minder mensen nadelen in de proef en worden 
een aantal kosten als minder lastig ervaren dan op Tl. Er is dus 
sprake van gewenning. Kennelijk kunnen mensen, als ze voldoende 
voorlichting krijgen en voldoende gestirnuleerd en in de gelegenheid 
gesteld worden, vrij makkelijk nieuwe gewoontes aanleren zonder dat 
ze daar zelf nadelen van hoeven te hebben. Daarnaast zijn tijdens de 
proef ook vormen van milieuvriendelijk gedrag, die niet direct met 
de huisvuilscheidingsproef te maken hebben (glas naar de glasbak, 
rekening houden met het afval en de milieuvriendelijkheid van 
producten) toegenamen. 

Op basis van deze twee bevindingen kan de aanbeveling gedaan worden 
de proef uit te breiden met gescheiden inzameling van meerdere 
cornponenten, zoals glas, papier, plastic, blik, en textiel. Hierbij 
dient dan wel ruim aandacht besteed te worden aan voorlichting en 
feedback van de resultaten. 

2a De attitude ten aanzien van het zelf scheiden van huisvuil, welke 
veel invloed heeft op de intentie tot scheidingsgedrag, blijkt in 
hoge mate bepaald te worden door verantwoordelijkheidsgevoel en 
subjectieve norm. Het is dan ook erg belangrijk dat in de voorlich
ting aandacht wordt besteed aan de subjectieve norm en het verant
woordelijkheidsgevoel. 

Hoe meer de respondent de indruk heeft dat (belangrijke) referen
tiegroepen van hem verwachten dat hij deelneernt aan de proef, des 
te positiever is de attitude ten aanzien van het zelf scheiden en 
des te hoger is de intentie tot deelname. !Xx:)r in de voorlichting 
feedback te geven over deelname door referentiegroepen kan men de 
indruk wekken dat 1 iedereen meedoet 1 , en dat het 1 nonnaal 1 is om mee 
te doen. Dit alles heeft dan weer een positieve invloed op de 
intentie tot scheidingsgedrag. 

Daarnaast kan men in de voorlichting wijzen op eenieders verant
woordelijkheid ten aanzien van het milieu en ook aangeven wat men 
er aan kan doen. Door uit te leggen dat men als individu kan mee
werken aan een beter milieu door het huisvuil gescheiden aan te 
bieden en dat de gemeente hieraan meewerkt door een systeem van 
gescheiden huisvuilinzameling in te voeren, wordt de intentie tot 
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scheidingsgedrag gestimuleerd. Het is echter wel heel }:)elangrijk dat 
in de voorlichting ook uitgelegd wordt dat ook andere oorzaken van 
de milieuproblemen worden aangepakt. Uit de resultaten blijkt narne
lijk dat de respondenten niet de consurnent zelf als hoofdschuldige 
van de milieuproblemen ziet en dat de respondent tevens van mening 
is dat huisvuilscheidi.ng- niet de }:)elangrijkste oplossing is. 

2b Waargenomen kosten van deelname aan de proef 1 die over het algemeen 
direct merkbaar zijn voor het individu 1 hebben ltlE'!er invloed op de 
intentie dan de baten, die over het algemeen collectief van aard 
zijn en pas op lange tennijn merkbaar. 

Om de intentie tot deelname zoveel IOOgelijk te stimuleren, dienen 
de kosten zoveel IOOgelijk beperkt te worden. nat wil zeggen dat er, 
voor zover dat IOOgelijk is, oplossingen gezoc:ht rnoeten worden voor 
stankoverlast, ruimteverlies, tijdverlies, en andere kosten. Ener
zijds kan dat gebeuren door het geven van praktische tips in de 
voorlichting (bijvoorbeeld over het voorkomen van stankoverlast) , en 
anderzijds door ltlE'!er concrete oplossingen (bijvoorbeeld de mogelijk
heid om de container te ruilen voor een kleinere, of het bieden van 
een reinigingsservice). 

Behal ve het }:)eperken van de kosten is het van }:)elang om in de voor
lichting de collectieve baten extra te }:)elichten, onrlat deze veel 
invloed. hebben op de attitude ten aanzien van de proef in het alge
meen. Bovend.ien is gebleken, dat ncq lang niet alle respondenten 
meer voor- dan nadelen voor zichzelf in de proef zien. Het is dus 
}:)elangrijk dat in de voorlichting de voordelen voor de respondent 
zelf worden benadrukt. 

3 De respondenten vinden reiniging van de greene mini -container over 
het algemeen erg belangrijk, met name onrlat dit de stankoverlast 
tegertg'aat. De meeste respondenten maken regelmatig zelf de container 
schoon. Slechts weinigen hebben er behoefte aan de container te 
laten reinigen door derden en een ncq geringer aantal respondenten 
wil er voor betalen. Vrijwillig gebruik van een reinigingsservice 
lijkt in deze de beste oplosssing. Degenen die er behoefte aan 
hebben kunnen, tegen betaling, de container laten reinigen. Ver
plicht gebruik van de reinigingsservice is af te raden onrlat dat, 
bij de respondenten die er geen behoefte aan hebben, negatieve 
invloed op de houding ten aanzien van de proef kan hebben. 

Ten aanzien van stankoverlast en reiniging is het ook van groot 
}:)elang dat de respondent voldoende infonnatie krijgt over IOOgelijke 
manieren om zelf stankoverlast te voorkomen (krant onderin de con
tainer; afval verpakken in de kranten; container stukje open laten 
staan) 1 en om zelf de container schoon te maken (laten drogen en 
uitvegen; tuinslang). 

4 De respondenten zijn over het algemeen zeer positief over het nieuwe 
inzamelsysteem. Het is dan ook niet aan te raden verand.eringen aan 
te brertg'en met }:)etrekking tot het inzamelscherna, of de inzamel
middelen. Het enige aspect van het systeem waarover klachten waren, 
is de inzamelfrequentie van het corrposteerbaar afval. Het lijkt 
echter niet noodzakelijk om de inzamelfrequentie van corrposteerbaar 
afval te verhcqen; onrlat: 

41 



a. De beoordeling van de systeemkenmerken slechts in :beperkte mate 
van invloed is op de intentie tot deelnarne aan de proef. 

b. De inzamelfrequentie van cornposteerbaar afval door de respondent 
als een van de minder belangrijke systeemkenmerken wordt 
beschouwd. 

c. verhoging van de inzamelfrequentie van cornposteerbaar afval geen 
invloed zal hebben op de kwaliteit van het ingezamelde GFT-afval. 
(Wanneer het een verhoging van de ophaalfrequentie van het niet
COitlJ:X>S'teerar afval betrof, zou dat tot gevolg kunnen hebben dat 
mensen minder geneigd zijn om rest-afval in de groene container 
te gooien.) 

d. Vrijwel niemarrl de groene container te klein vindt. Uit praktisch 
oogpunt is het dus niet nodig om hem vaker te legen. Bovendien 
hebben de klac:hten waarschijnlijk te maken met stankoverlast. 
Wanneer nu het stank-aspect doeltrefferrl. kan worden aangepakt 
(bijvoorbeeld door reinigi.ng van de container), is vemogi.ng van 
de inzamelfrequentie zeker niet nodig. 

5 Er bestaat geen verband tussen intentie tot deelnarne aan de huis
vuilscheidingsproef en de kennis van de scheidingsregels. Een hoge 
intentie garandeert dus nog geen hoge kwaliteit compost, OI'l"l:lat die 
ook afhankelijk is van een juiste toepassing van de scheidi.ngs
regels. Behal ve het vergroten van de intentie tot deelnarne dient in 
de voorlic:hting dus ook aandacht te worden besteed aan de schei
dingsregels. 

Eenvoudige en duidelijke weergave van de scheidingsregels is van 
groot belang. De regels dienen regelmatig herhaald te worden, en 
aan componenten waarmee veel fouten worden gemaakt moet extra aan
dacht worden besteed. 

6 De hierboven geformuleerde aanbeveli.ngen hebben in veel gevallen 
:betrekking op de voorlichting. Het is dan ook van groot belang dat 
die voorlichti.ng ook werkelijk wordt ontvangen en verwerkt door de 
deelnemers aan de proef. In dit kader zijn drie zaken belangrijk 
(Poiesz, 1989): 
a. Motivatie. De voorlichting rnoet van zo'n aard zijn dat de deel

nemer aan de proef gemotiveerd wordt om de informatie te ver
werken. Aantrekkelijke vo:r:rrgevi.ng en 'pakken:ie' koppen kunnen 
bijvoorbeeld rootiveren om de afvalkrant te lezen. Brieven op 
papier van de gemeente, en ondertekend door burgemeester en 
wethouders worden wellicht eerder gelezen dan brieven van on
duidelijke afkomst. Verder zou men kunnen denken aan allerlei 
speelse manieren om 'saaie' infonnatie (zoals bijvoorbeeld de 
scheidi.ngsregels) over te bren;Jen. Mog'elijkheden hiervoor zijn 
bijvoorbeeld een prijsvraag of een puzzel in de afvalkrant of de 
wijkbladen. 

b. Gelegenheid. De deelnemers rnoeten de gelegenheid krijgen om de 
informatie de verwerken. Daarom is, vooral voor belangrijke 
informatie, het gebruik van huis-aan-huis brieven aan te :bevelen, 
om:lat op die manier alle deelnemers de kans krijgen de infonnatie 
te verwerken. Bij voorlichti.ng via bijvoorbeeld kranten of radio 
is de kans veel groter dat de deelnerners aan de proef de infor
matie rnislopen. 
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c. cap.3.citeit. De voorlichting rnoet door alle deelneroers begrepen 
kunnen worden. Da.t wil zeggen dat bet taalgebruik aangepast rnoet 
zijn aan bet laagste niveau binnen de doelgroep. De infonnatie 
dient op eenvoudige en duidelijke wijze weergegeven te worden, 
zonder irritant of kinderlijk te zijn. 

7 Suggesties voor vavolgonderzoek. 
Tijdens de ve:rwerking en rapportage van de gegevens van de T2-meting 
zijn een aantal vragen gerezen die met behulp van de beschikbare 
gegevens niet te beantwoorden zijn. Deze vragen zijn mogelijk 
interessante onderwe:rpen voor vavolgonderzoek. 
a. Wat is bet vez:band tussen intentie tot deelnarne aan de huisvuil

scheidingsproef en bet werkelijke scheidingsgedrag? Anders 
gezegd: wat betekent bet als een respondent zegt mee te zullen 
werken aan de proef? Biedt hij dan al zijn huisvuil altijd 
gesdleiden aan, of slechts gedeeltelijk en af en toe? Hoe nauw
keurig sc::heidt hij zijn huisvuil? En bieden dan alle leden van 
bet huishouden hun huisvuil gesdleiden aan, of alleen de respon
dent zelf? 

b. Is er sprake van sociale wenselijkheid in de beantwoording van de 
vragenlijsten? Zijn de intenties werkelijk zo hoog en de atti
tudes werkelijk zo positief als uit de resultaten van bet onder
zoek naar voor komt, of doen de respondenten zich positiever voor 
dan ze zijn, omdat dat sociaal wenselijk is? 

c. De respons op de T2-meting bedroeg 37, 14%. Zijn er bepaalde over
eenkornsten of verschillen tussen personen die de vragenli j st wel, 
en personen die de vragenlijst niet teruggestuurd hebben ? Zijn 
er bep.3.alde oorzaken voor de non-response te vinden? 

d. Heeft verhoging van de inzamelfrequentie van bet niet-corrpos
tee:rbaar afval invloed op de kwaliteit van bet ingezamelde com
posteerbare afval. Met andere woorden: gooien deelnemers aan de 
proef niet-corrposteerbaar materiaal in de groene container omdat 
ze de ophaalfrequentie van bet niet-corrposteerbare afval te laag 
vinden. Deze vraag zou onderzocht kunnen worden door rniddel van 
vergelijking met ander proeven, waarbij het niet-corrposteerbare 
afval wekelijks wordt ingezameld. 

e. Gezien de belangrijke plaats die de voorlichting inneemt in het 
huisvuilsc::heidingsproject, zou het interessant kunnen zijn om de 
gebruikte voorlichtingsmiddelen aan het zogenaanrle triade-model 
(Poiesz, 1989) te toetsen, om te zien in hoeverre de voorlichting 
voldoet aan de criteria met betrekking tot: rnotivatie, gelegen
heid en cap.3.citeit, zoals genoe.nrl in aanbeveling 6. 
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BIJIAGE I: Schriftelijke vragenlijst en 
begeleidende brief. 
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GEMEENTE LIESHOUT 

Aan alle deelnemers. 

Uwkenmerlc Uw brief van Ons kenmerk Afd. A. z. Datum oktober 1988. 

Ond~np Proef gescheiden 
inzameling. 

Typ.ew 

Dict.E.Jv 

Bijlage(n) 

Geachte bewoner, 

In maart van dit jaar is in Uw wijk een proef met het 
gescheiden inzamelen van huisvuil van start gegaan. Hierover heeft U 
mogelijk in mei al een vragenlijst ontvangen. Daarin werd U gevraagd 
Uw mening te geven aver een aantal zaken die met de proef te maken 
hebben. De vele vragenlijsten die wij hebben teruggekregen zijn inmid
dels verwerkt en hebben een duidelijk beeld opgeleverd van het verloap 
van de proef tot nu toe. 

Het is echter van essentieel belang dat wij op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen tijdens het verdere verloop van de proef. 
Daarom is, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, een 
tweede vragenlijst samengesteld. In deze vragenlijst staan, naast nieuwe 
vragen, oak vragen die al in de eerste vragenlijst stonden. Zo kunnen wij 
nagaan of er eventueel veranderingen zijn opgetreden. 

Wij verzoeken U vriendelijk oak deze vragenlijst in te vullen 
en in bijgevoegde antwoordenvelop terug te sturen. U hoeft geen postzegel 
te plakken. Wij zijn geinteresseerd in zowel positieve- als negatieve 
geluiden. 

Uw vragenlijst wordt vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk 
behandeld. Het is van belang dat diegene die het meest met het huisvuil 
omgaat de vragenlijst invult. Omdat het belangrijk is om de mening van 
zoveel mogelijk inwoners van de wijk te weten, hopen wij dat U de ingevulde 
vragenlijst zo spoedig mogelijk terugstuurt. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. 

Hoogachtend, 

~BURGEMEESTER EN WETHOUOERS VAN LIESHOU~ 
\~OM) ~burgemeester. 
~ ~,secretarls. 

c::::---::S.....:::.--=~=~~-=-: c 

<' 
Gelieve slechts een zaak in een brief te behandelen. 

Correspondentie-adres: Postbus 20 5737 ZG Lieshout 
Tel. 04992·2929 • Postgiro 10.72.065 t.n.v. Kassier der Gemeente Lieshout 

Bank: Rabobank Lieshout bankrekeningnummer 12.89.01.195 
Gemeentehuis, Heuvel I Lieshout 
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Inleidirg 
Deze vragenli j st gaat over een aantal zaken met betrekk.ing tot de 
huisvuilscheid.irgsproef zoals die in de wijk Plan West gehouden YJOrdt. 
Wilt u, ook als u niet aan de proef meewerkt, de vragenlijst zo vol
ledig mogelijk invullen? 
Het is van belang dat de vragen beantwoord YJOrden door diegene in uw 
huishouden die het meest met het huisvuil argaat. 

Vrierrlelijk dank voor uw :medewerkin;J. 

1. Bent u een man of een vrouw ? 
1 0 man 
2 o vrouw 

2. Wat is uw leeftijd? •••••••••.•••.•• jaar 

3. Hoeveel uren per week werkt u buitenshuis? ..• uur 
(i.rdien u niet buitenshuis werkt vult u 'O' in) 

4. Hoeveel uren per week werkt uw partner bui tenshuis? • • . • • . • uur. 
(i.rdien u geen partner heeft, of i.rdien uw partner niet bui
tenshuis werkt, vult u 'O' in). 

4. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? (ternninste 3 dagen per 
week in huis aanwezig) • • • • • . • • • personen. 

5. Wat is uw hoogst afgerorrle schoolopleid:i.ng? 
1. o lager orrlerwij s; basisorrlerwijs 
2. 0 voort.gezet lager orrlerwij s (VGID) ; !AVO (lager algemeen 

vornen::i orrlerwi j s) 
3. 0 rro (lager beroepsorrlerwij s) 
4. 0 UID; MUI.D; MAVO; 3-jarige HBS 
5. 0 MOO (middelbaar beroepsorrlerwijs) 
6. o VHM) (voorbereiderrl hager en middelbaar orrlerwijs) 
7. o HOO (hager beroepsorrlerwij s) 
a. o universiteit 
9 • 0 aJ"d.ers , nl. . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . • • . . . . . . • • . • • 

6. In wat voor soort "WOni.rg YJOOnt u? 
1 0 .bove.nwoning of flat 
2 o een huis in een rij 
3 0 een twee-orrler-een-kap YJOni.rg 
4 0 een vri j staaJ"d. huis 
5 0 een boerderij (nog in gebruik als boerenbedrijf) 

7. Heeft u een tuin? 
1 o nee 
2 0 ja, een voortuin 
3 o ja, een adltertuin 
4 o ja, een voor- en adltertuin 
5 0 ja, een tuin rorrlan 
6 o j a , aJ"d.ers , nl. • • • • • . • • . . • . . • . • • . • . . . . • • • • • . • . • • 
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8. Mcl.akt u zelf carrq;x:>st van uw groente-, fruit- en tuinafval? 
1 o ja 
2 o nee 
3 o gedeeltelijk 

9. Bradlt u, voordat de huisvuilscheid.irgsproef van start ging, uw 
probleemstoffen naar de gemeente, of naar winkels die zulke stof
fen innemen. 
1 0 ja, altijd 
2 0 regelrnatig 
3 0 ·sans 
4 0 zelden 
5 0 nooit 

10. Welk deel van uw papier en karton geeft u mae aan de vuilniswage:n? 
(niet gescheide:n van de rest van uw huisvuil) 
1 0 niets 
2 0 het kleinste deel 
3 0 de helft 
4 o het grootste deel 
5 0 alles 

11. Welk deel van uw afvalglas bre.rqt u gemiddeld naar de glasbak? 
1 o alles 
2 o het grootste deel 
3 o de helft 
4 o het kleinste deel 
5 o niets 

12. Welk deel van uw afval textiel geeft u aan de vuilniswage:n mae? 
(niet gescheiden van de rest van uw afval) 
1 o niets 
2 0 het kleinste deel 
3 o de helft 
4 0 het grootste deel 
5 0 alles 

13. Gebruikt u voor het wassen een fosfaatvrij wasmiddel? 
1 0 ja, altijd 
2 0 vaak 
3 o sans 
4 o ze1den 
5 o nooit 

14. Houdt u bij het doen van inkopen rekening net het afval dat de 
verpa.kkirg kan opleveren? 
1 0 altijd 
2 0 vaak 
3 o sans 
4 o zelden 
5 o nooit 
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15. Houdt u bij het doen van inkopen reken.i.rlg" met de milieuvriende
lijkheid van het product? 
1 0 altijd 
2 0 vaak 
3 0 soms 
4 0 zelden 
5 o nooit 

16. Kcx:lpt u, in:lien u daart.oe de keuze zou hebben, uw drank in statie
geldve:rpa.kk.i.n;Jen, of in wegwerpve:rpa.kk.i.n;Jen? 
Ik koop •••••••••••••• % in statiegeldverpakk.irq 
Ik koop •••••••••••••• % in wegwerpve:rpa.kk.i.n;J 

17. Hoe staat u tegenover de hui.svuilsc:heid.ir.gsp:roef zoals die op dit 
m:::rre.nt in uw gemeente gehouden wordt? 
l 0 positief 
2 0 enigszins positief 
3 0 noch positiefjnoch negatief 
4 0 enigszins negatief 
5 o negatief 

18. Dankt U dat het verplicht is am aan de p:roef met gescheiden huis-
vuilinzanelin:J nee te werken ? 

1 ja 
2 nee 
3 weet niet 

19. Wilt U het juiste antwoord OI'!Cirkelen? 

a. Wanneer wordt het oneven 
ca:nposteerbaar afval week 
q::qehaald? 1 

b. Wanneer wordt het oneven 
niet-cx:xnpost.ee.r week 
afval q::qehaald? l 

c. Wanneer worden de oneven 
prc:blee.mstoffen week 
q::qehaald? 1 

even week 3 keer per 
jaar 

2 3 

even week 3 keer per 
jaar 

2 3 

even week 3 keer per 
jaar 

2 3 

20. In welke groep denkt U dat het or.derst.aame huisvuil thuishoort ? 

composteerbaa~ niet ~ prc:bleem- weet niet 
afval baar a~ 1 stoffen 

l 2 3 4 

a. kapotte gloeilampen l 2 3 4 
b. aluminiumfolie l 2 3 4 
c. mest van huisdieren l 2 3 4 
d. frituurvet l 2 3 4 
e. gebruikte koffiefilters l 2 3 4 
f. nagellak 1 2 3 4 
g. lege aspirinedoos l 2 3 4 
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h. stompjes van kaarsen 1 2 3 4 
i. muu:rverf 1 2 3 4 
j. vuile WE!gWerpluiers 1 2 3 4 
k. lege amroniakfles (plastic) 1 2 3 4 
1. botj es en vellen van de kip 1 2 3 4 
m. gloeilanp 1 2 3 4 
n. cx:qschaduw 1 2 3 4 
o. oud papier 1 2 3 4 
p. Tir-lamp 1 2 3 4 

21. D:>et u op dit ~t aan de proef nee ? 
1. 0 ja 
2. 0 nee 
3. 0 sans wel, sans niet. 

22. Welke van de orxierstaa.rrle gedeelten van het afval haldt U nu 
gescheiden ? (U mag neerdere kruisjes zetten) 
1. 0 ccxnpost.eerbaa gedeel te 
2. o niet-carrpostee:rba gedeel te 
3. o probleem.stoffen 

23. Wilt u, door achter de uitspraak. een cijfertje te cm:::irkelen, 
a.a.r¥3even in hoeverre u het enree eens bent? 

nee 
eens 

1 

enigszins 
mee eens 

2 

ncx:h eensj 
ncx:h oneens 

3 

enigszins 
nee oneens 

4 

oneens 

5 

a. "'Ibt nu toe heb ik er tijdens de proef naar gestreefd de schei
di.rg van mijn huisvuil strikt volgens de regels te laten ver-
lopen" 1 2 3 4 5 

b. "Ik heb nooit moeilijkheden in het uitvoeren van de scheidi.rg 
van mijn huisvuil 1 2 3 4 5 

24. a. In hoeverre vi..rrlt u het reinigen van de groene container nocrl
zakelijk? 
1. o zeer noodzakelijk 
2. 0 noodzakelijk 
3. 0 neutraal 
4. o niet noadzakelijk 
5. o overbodig 

b. Maakt U de container wel eens zelf schoon ? 
1 o ja 
2 o nee 

c. Virrl:t U het schoornnaken van de container lastig ? 
1 o ja, zeer lastig 
2 0 lastig 
3 o neutraal 
4 o niet lastig 
5 o helemaal niet lastig 

4 

50 



d. In hOt':Werre bent U bereid te betalen VCX)r het laten schCX)n
ma.ken van de container, en aan welke frequentie geeft U de 
VCX)rkeur ? (slechts een vakje aankruisen) 
1 o Ik wil er niet VCX)r betalen; ik maak de container zelf 

schoon 
2 o Ik wil er niet VCX)r betalen; ik vini reiniging van de 

container overl:xxlig 
3 o Ik geef de VCX)rkeur aan een reiniging per 2 weken en ben 

bereid ••..•• gulden per reiniging te betalen. 
4 o Ik geef de VCX)rkeur aan een reiniging per maan::l, en ben 

bereid ••••••• gulden per reiniging te betalen. 
5 o Ik geef de VCX)rkeur aan een reiniging per 2 maan::len, en 

ben bereid ••••••• gulden per reiniging te betalen. 
6 o Alders , nl. • • • • . . . . . • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • . . . . . • • . • ....................................................... 

e. Heeft u wensen enjof ideeen m.b. t. het reinigen van de groene-
a:>ntainer ? • • • . . • . . . • • . • • • • . . • . • . . • . • • 

25. Vinit U dat deel.narre aan de huisvuilscheidingsproef verplicht zou 
I~¥:~eten z i jn ? 
1 o ja 
2 o nee 

26. Wilt U, dCX)r achter elke uitspraak een cijfertje te om::;irkelen, 
aarqeven in hOt':Werre u het ermee eens bent? 

mee enigszins :noc:h eens/ 
eens mee eens :noc:h oneens 

1 2 3 
(In:lien er geen arrlere personen in 
on::lerdeel b, e en h overslaan) 

a. "Ik denk dat de me:este 
mensen bij mij in de 
buurt aan de proef 
IreeWerken" 

b. "De arrlere personen in 
mijn huishouden zijn van 
plan het huisvuil volgens 
de juiste regels te 
scheiden" . 

c. "De mensen bij mij in de 
buurt ve:rwachten van mij 
dat ik aan de proef zal mee
"Werken". 

d. ''Mijn vrien::len en beken::len 
ve:rwachten van mij dat ik 
aan de proef mee zal werken". 
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oneens 

I 
enigszins 
mee oneens 

4 5 
Uw huishouden zij n, kunt u 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



e. "De a.rxiere personen in mijn 
huishouden VeJ:VJachten van 
mi. j dat ik aan de huisvuil-
scheid.ingsproef meewerk". 1 2 3 4 5 

f. "Ik trek me de mening van 
mijn vrien:ien en be.ken::.len 
erg aan, als het gaat over 
mee"vY'e.rken aan de huisvuil-
scheic:lirgspro 1 2 3 4 5 

g. "Ik trek me de mening van 
mijn buren erg aan, als het 
gaat over mee"vY'e.rken aan de 
huisvuilscheic:lirgsproef". 1 2 3 4 5 

h. "Ik trek me de mening van 
de a.rxiere personen in mijn 
huishouden erg aan, als het 
gaat over mee"vY'e.rken aan de 
huisvuilscheic:lirgsproef" • 1 2 3 4 5 

27. positief enigszins noc.h posi- enigszins negatief 
positief tiefjnoch negatief 

negatief 
1 2 3 4 5 

a. Hoe staat u tegenover_ het 
zelf scheiden van Uw 
cc:mp:>stee:rbaar afval van 
de rest van het afval? 1 2 3 4 5 

b. Hoe staat U tegenover het 
zelf scheiden van Uw niet-
c::orrp::>SteeJ::baar afval van 
de rest van de afval? 1 2 3 4 5 

c. Hoe staat U tegenover het 
zelf scheiden van Uw pro-
bleemstoffen van de rest 
van het afval? 1 2 3 4 5 

d. Hoe staat U tegenover het 
zelf scheiden van al Uw huisvuil? 1 2 3 4 5 

28. a. VOCJr de hoeveelheid carp:::>St.eerb afval die U verzamelt virx:lt 
u het fo:rmaat van de greene container 
1 0 Veel te groat 
2 0 te groat 
3 0 juiste maat 
4 0 teklein 
5 0 veel te klein 

b. Voor de hoeveelheid niet-compost.eerba. afval die U verzamel t 
vir:rlt U het fo:rmaat van de grijze container 
1 0 Veel te groat 
2 0 te groat 
3 0 juiste maat 
4 0 teklein 
5 0 veel te klein 

6 

52 



29. a. Het camposteerbaar afval wordt een keer in de twee weken op
gehaald. Vi.OOt U dat 
1 o te vaak (naar vraag 29.b.) 
2 o vaak geJ"10e3' (naar vraag 30) 
3 o niet vaak geJ"10e3' (naar vraag 2 9 . b. ) 

b. Hoe vaak m:::>et volgens U . het camposteerbaar afval op;Jehaald 
worden? .....•. 

30. a. Het niet camposteerl:laa afval wordt een keer in de twee weken 
opgehaald. Virrlt U dat: 
1 o te vaak (naar vraag 30.b.) 
2 o vaak 9el"l0e3' (naar vraag 31) 
3 o niet vaak 9el"l0e3' (naar vraag 30.b.) 

b. Hoe vaak m:::>et volgens u het niet-cx::arposteerl afval op;Jehaald 
\t/C)rderl? . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31. a. De probleemstoffen worden vier keer per jaar ingezameld. Vi.OOt 
u dat 
1 o te vaak (naar vraag 31. b) 
2 o vaak geJ"10e3' (naar vraag 31.c) 
3 o niet vaak 9el"l0e3' (naar vraag 31.b) 

b. Hoe vaak m:::>eten volgens U de probleemstoffen ingezameld worden? 

c. Aan welke dag van de week zou U de voorkeur geven voor het 
ophalen van de probleemstoffen ? •••••••..••• 

d. En aan welk tijdstip zou U de voorkeur geven ? 
1 o 1 s norgens 
2 o 1 s middags 
3 o 1 s avorrls 

32. Virrlt U de greene container een sta-in-de-weg ? 
o ja 
o nee 

33. Wilt u, door achter elke uitspraak het cijfer te arcirkelen dat 
overeenkomt met het antwoord van UW keuze, UW mening geven ? 

mee eens enigszins mee ncx::h mee eensj enigszins mee 
eens ncx::h mee oneens mee oneens oneens 

1 2 3 4 5 

a. De greene container is 
makkelijk te hanteren 

b. De K.C.A.-box is makkelijk 
te hanteren 

c. De grijze container is 
makkelijk te hanteren 

d. Ik vim het meegeven van 
camposteerbaar afval aan het 
huisvuilophaal b:rlrij f hele
maal niet lastig 
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2 3 4 
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5 

5 
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e. Ik virrl het wegbrengen van de 
prableemstoffen naar de inza-
melwagen helemaal niet lastig 1 2 3 4 5 

f. Ik virrl de manier waarop de 
prableemstoffen worden i.rqe-
zameld geed geregeld 1 2 3 4 5 

(Irrlien UW antwoord op vraag 33. f luidt: "enigszins tooe on
eens" (4) of: ''mee oneens" (5), beantwoord dan vraag 34.g) 

g. Waaran virrlt U de manier waarop de prableemstoffen worden 
ingezameld niet geed geregeld? ..........•.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34. Kunt U aangeven hoe tevreden U bent met de plaats die U gevorxien 
heeft voor de greene en de grijze container, en voor de klein
chemisch afval-box ? 

ontevreden enigszins noch tevredenj enigzins tevreden 
ontevreden noch ontevreden tevreden 

1 2 3 4 5 

De greene container: 1 2 3 4 5 
De klein-chernisch-
afval-box: 1 2 3 4 5 
De grij ze container: 1 2 3 4 5 

35. U heeft nu ervaring met het nieuwe huisvuilinzamelingssysteem. 
Kunt U aangeven aan welk van de orrlerstaarrle inzamelingssystemen U 
de voorkeur zou geven ? 

1 o alleen een grijze container 
2 o een grijze en een greene container 
3 o een grijze container en een K.C.A.-box 
4 o een grijze en een greene container en een K.C.A.-box 

36. a. Ziet U voordelen in het nieuwe huisvuilinzamelingssysteem ? 
1 o ja (door naar vraag 36.b.) 
2 o nee (door naar vraag 37) 

b. Welke voordelen ziet U in het nieuwe huisvuilinzamelingssys
teem? 

37. a. Ziet U nadelen in het nieuwe huisvuilinzamelingssysteem ? 
1 o ja (door naar vraag 37 .b.) 
2 o nee (door naar vraag 38) 

b. Welke nadelen ziet U in het nieuwe huisvuilinzamelingssysteem? 
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38. Wilt u, dCXJr achter elke uitspraak het cijfer te arrcirkelen dat 
overeenkornt met het antwCXJrd van Uw keuze, aan:Jeven in hoeverre U 
het eens bent met de volgerxie uitspraken: 

39. 

mee eens enigszins mee noc::h eens; enigszins mee oneens 
eens noc::h oneens 

1 2 3 
oneens 

4 5 

"Als ik zelf mijn huisvuil scheid, en gescheiden maegeef, dan 

a. . . . leidt dat tot ver
mirrleri.n:;J van de milieuver
vuil i.n:;J" 

b. • • • ben ik meer ruimte in 
en an de woni.n:;J kwijt" 

c. . .. ben ik meer tijd kwijt" 
d. . . . hoef ik mirrler vuilnis

zakken te kopen" 
e. . • • noet ik mee nadenken 

over mijn huisvuil" 
f. . . . noet ik meer lichame

lijke inspa.nning verrichten'' 
g. . .• ben ik meer geld kwijt" 
h. . . . kunnen grorrlstoffen wor

den hergebruikt" 
i. . . • vermirxlerd de hoeveel

heid te storten afval" 
j . . . . ontstaat er stank in en 

am de woni.n:;J" 
k. . . . krijg ik de kans zelf bij 

te dragen aan een beter milieu 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

z eke r waarschij n- misschien wel/Fjn-~ zeker niet 
wel lijk wel misschien niet lijk niet 

1 2 3 4 5 

a. "Ik ben van plan mijn ccrrposteer
baar afval op de juiste manier 
te scheiden" 1 2 3 4 5 

b. "Ik ben van plan mijn niet-can
posteel:Daar afval op de juiste 
manier te scheiden" 1 2 3 4 5 

c. "Ik ben van plan mijn prableem
stoffen op de juiste manier te 
scheiden" 1 2 3 4 5 

40. Bent U van plan am in de toekanst al UW huisvuil op de juiste 
manier te (blijven) scheiden en gescheiden aan te bieden ? 
1 o ja, zeker wel 
2 o ja, waarschijnlijk wel 
3 o misschien weljmisschien niet 
4 o nee, waarschijnlijk niet 
5 o nee, zeker niet. 
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41. Wat vi.Irlt U het belangrijkste d.oel van het huidige huisvuilqilaal
systeem in Uw ge.IOOente ? (slechts een vakje aankruisen) 
1 o Het vennin:ieren van de totale hoeveelheid te storten huis

vuil, zodat er mirrler stortplaatsen ncx:lig zijn, en het 
larrlschap beter bewaard blijft. 

2 o Het terugwinnen en hergebruiken van afvalstoffen (an finan
ciele redenen) 

3 o Het tenlgdrin;Jen van de ve:t'Vuilirg als gevolg van de milieu
gevaarlijke stoffen die in het huisvuil aanwezig zijn {be
schenning van het mileu) 

4 o lets ai"'rl_er!;, lll. • • •••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

42. Wilt u het antwoord van uw keuze cm::::irkelen. 

mee eens enin;Jszins ncx:::h eens/ncx:::h enigszins mee on-
mee eens oneens oneens eens 

1 2 3 4 5 

.Maatre:Jelen voor het ve:rbeteren van het milieu rroeten vooral 
gericht zijn op: 
a. in::lustriele luchtvervuilin;J 1 2 3 4 5 
b. huisvuilscheiding 1 2 3 4 5 
c. luchtve:rvuilin;J door auto's 1 2 3 4 5 
d. industriele afval 1 2 3 4 5 

43. Wilt u door achter elke uitspraak het cijfer te cm:::irkelen dat 
overeenkomt net het antwoord van Uw keuze, UW meni.nq geven? 

mee eens enin;Jszins 
mee eens 

noc:h eensjnoc:h enigszins mee on-
oneens oneens eens 

1 2 3 4 5 

a. Er is een afvalprobleem in 
mi j n orrgevin;J 

b. De meeste nensen vi.Irlen dat 
er een afvalprobleem is 

c. De industrie is de hoofd
schuldige van het milieu
probleem 

d. De overheid is de hoofd
schuldige van het milieu
probleem 

e. De nensen zelf zijn de hoofd
schuldige van het milieupro
bleem 

f. Voor het bestrijden van de 
milieuproblen:en is vooral 
de industrie verantwoordelijk 

g. Voor het bestrijden van de 
milieuproblen:en is vooral 
de overheid verantwoordelijk 
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1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

5 

5 

5 

5 

5 
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h. Voor het bestrijden van de 
milieuprciblem:m zijn vooral 
de mensen zelf verantwoorde-
lijk 1 2 3 4 5 

i. Ook ik zelf ben verantwoor-
delijk voor het bestrijden 
van de milieuprciblem:m 1 2 3 4 5 

44. KUnt U aargeven in hoeverre u vin:lt dat de regerin;J, de i.rrlustrie, 
de provinciale overheid, de genv=ente, de milieuverenigin;Jen, en de 
mensen zelf, zich ieder op een voldoende manier richten op milieu
verbeterin;J? 

doet al het I doet vol- neutraal doet anvol- doet absoluut 
:rogelijke doende doende onvoldoende 

1 2 3 4 5 

de regering 1 2 3 4 5 
de i.rrlustrie 1 2 3 4 5 
de provinciale overheid 1 2 3 4 5 
de milieuverenigingen 1 2 3 4 5 
de mensen zelf 1 2 3 4 4 
de genv=ente 1 2 3 4 5 

45. KUnt U aargeven in hoeverre U vin:lt dat de regering, de i.rrlustrie, 
de provinciale overheid, de genv=ente, de milieuverenigin;Jen, en de 
mensen zelf, een bijdrage kunnen levere:n aan milieu-verbetering? 

kan heel kan veel kan noch Veel/ kan 'Weinig kan heel 
veel bij- bijdragen noch weinig bijdragen 'Weinig 
drag en bijdragen bijdragen 

1 2 3 4 5 

de regering 1 2 3 4 5 
de i.rrlustrie 1 2 3 4 5 
de provinciale overheid 1 2 3 4 5 
de milieuverenigingen 1 2 3 4 5 
de mensen zelf 1 2 3 4 4 
de genv=ente 1 2 3 4 5 

46. Orccirkel het cijfer dat overeenkant met het antwoord van uw keuze 

helemaal 
n i e t 
lastig 

1 

beetje lastig neutraal 

2 3 

lastig zeer lastig 

4 5 

"Als, door zelf mijn huisvuil te scheiden, en gescheiden mee te 
gev'erl •••••••••••••••• 

a. ik meer rui.mte kwijt ben, 
vi.rd ik dat ••• 1 2 3 4 5 

b. ik meer tijd kwijt ben, 
vin:l ik dat ••• l 2 3 4 5 

c. ik meer IrOet nadenken, 
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virrl ik dat ... 1 2 3 4 5 
d. . . ik IOOer lic.hanelijke in-

spanning zooet verrichten, 
virrl ik dat ... 1 2 3 4 5 

e. ik neer geld kwijt ben, 
virrl ik dat ... 1 2 3 4 5 

f. er stank in en an de 
woning ontstaat, 
virrl ik dat ... 1 2 3 4 5 

g. . . ik zelf de container 
schoon zooet mak:en, 
virrl ik dat ... 1 2 3 4 5 

47. Wat zou er aan de proef zooeten veran:leren an bet voor U aantrek-
kelijker te mak:en an uw huisvuil zelf te scheiden en gescheiden 
aan te bieden ? ................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48. Het zelf scheiden, en gescheiden meegeven van huisvuil heeft: 

a. voor de COl"lSL'Unel1ten 
b. voor mijzelf 
c. voor de gerreente 

neer voor- e v e n v e e 1 neer na- dan 
dan nadelen voor- als voordelen 

nadelen 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 2 3 

(omcirkel de antwoorden van Uw keuze) 

49. Wat is voor U de belan:;rijkste bron van infonnatie m.b.t. de 
huisvuilscheidingsproef ? 

50. Virrlt U datU voldoerrle infonnatie CNer de proef krijgt ? 
1 o veel te weinig 
2 o te weinig 
3 o voldoerrle 
4 o te veel 
5 o veel te veel 

51. Wat zou U doen als u vragen had m.b. t. de proef ? 
1 o buren vragen 
2 o in foldertjejafvalkrant opzoeken 
3 o informatielijn bellen 
4 o niets 
5 0 arx:ieJ:S 1 nl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

52. a. Heeft U de afvalkrant gelezen ? 
1 o ja 
2 0 gedeeltelijk 
3 o nee 
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52. b. Kunt U aangeven in hoeverre U het eens bent net de volgerrle 
ui tspraken: 

m e e enigszins noc:h eens/ enigszins mee oneens 
eens mee eens noc:h oneens oneens 

1 2 3 4 5 

a. "D:x>r de afvalkrant weet 
ik precies hoe ik mijn 
afval behoor te scheiden" 1 2 3 4 5 

b. "r:k:x:>r de afvalkrant weet 
ik precies waarom het 
belangrijk is dat ik mijn 
afval op de juiste manier 
scheid11 1 2 3 4 5 
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BIJIAGE II: Antwoordpercentages. 
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1. Scheidingsgedrag 

Doet u op di t moment aan de proef mee? 
ja 
sorns 
nee 

Welke gedeelten van het afval houdt u gescheiden? 
K.C.A. 
comp::>Steerbaar afval 
comp::>Steerbaar, niet comp::>Steerbaar en K. C.A. 

94,5%) 
1,6%) 96,1% 
3,9%) 

100% 

2,3% 
7,8% 

86,0% 

96,1% 

Tot nu toe heb ik er naar gestreefd de scheiding van mijn huisvuil 
strikt volgens de regels te late•! verlopen 
mee eens 
enigzins mee eens 
noch mee eensjnoch mee oneens 
enigzins mee oneens 
mee oneens 

75,2% 
20,0% 

2,4% 
1,6% 
0,8% 

100% 

Ik heb nooit moeilijkheden in het uitvoeren van de scheiding van 
mi jn huisvuil. 
mee eens 
enigzins mee eens 
noch mee eensjnoch mee oneens 
enigzins mee oneens 
mee oneens 

2. Intentie tot scheidingsgedrag 

Bent u van plan om in de toekomst 
manier te (blijven) scheiden? 
ja, zeker wel 
ja, waarschijnlijk wel 
misschien weljmisschien niet 
nee, waarschijnlijk niet 
nee, zeker niet 
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51,4% 
31,2% 

4,0% 
9,6% 
4,0% 

100% 

al uw huisvuil op de juiste 

73,4% 
19,5% 

4,7% 
1,6% 
0,8% 

100% 



Ik ben van plan rnijn 
scheiden 

composteerbaar afval op de juiste manier te 

zeker wel 
waarschijnlijk wel 
rnisschien 
waarschijnlijk niet 
zeker niet 

86,6% 
12,6% 

0,0% 
0,8% 
0,0% 

100% 

Ik ben van plan rnijn niet-coJ11f.X.>Stee:rl::laar afval op de 
te scheiden 

juiste manier 

zeker wel 
waarschijnlijk wel 
rnisschien 
waarschijnlijk niet 
zeker niet 

84,1% 
11,9% 

1,6% 
1,6% 
0,8% 

100% 

Ik ben van plan rnijn probleemstoffen op de juiste manier te schei
den 
zeker wel 
waarschijnlijk wel 
rnisschien 
waarschijnlijk niet 
zeker niet 

3. Attitude t.a. v. het zelf scheiden van huisvuil 

Hoe staat u tegenover het zelf scheiden van al 
positief 
enigzins positief 
neutraal 
enigzins negatief 
negatief 

85,7% 
11,1% 

2,4% 
0,8% 
0,0% 

100% 

uw huisvuil? 
76,7% 
16,7% 

5,0% 
0,8% 
0,8% 

100% 

Hoe staat u tegenover het zelf 
afval van de rest van het afval? 
positief 

scheiden van uw composteerbaar 

enigzins positief 
neutraal 
enigzins negatief 
negatief 
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84,8% 
12,8% 

2,4% 
0,0% 
0,0% 

100% 



Hoe staat u tegenover het 
van het afval? 

zelf scheiden van uw K.C.A. van de rest 

positief 
enigzins positief 
neutraal 
enigzins negatief 
negatief 

4. Attitude t.a.v. de proef 

Hoe staat u tegenover de huisvuilscheidingsproef 
noment in uw gemeente gehouden wordt? 
positief 
enigzins positief 
neutraal 
enigzins negatief 
negatief 

5. IX>el van de proef en het milieu 

86,9% 
9,0% 
4,1% 
0,0% 
o,o% 

100% 

zoals die op dit 

81,1% 
15,0% 

0,8% 
1,6% 
1,6% 

100% 

Wat vi.ndt u het belangrijkse doel van het huidige ophaalsysteem? 
- vermind.eren van de totale hoeveelheid te 

storten afval, zodat het landschap beter 
bewaard blijft 

- terugwinnen en hergebruiken van afvalstoffen 
(om financiEHe redenen) 

- het terugdringen van de vervuiling; bescher
ming van het milieu 

- iets anders (vnl. alle drie de redenen samen) 

20,0% 

15,2% 

60,0% 
4,8% 

Maatregelen voor het verbeteren van het milieu moeten vooral 
gericht zijn op: 
- i.ndustri(He luchtvervuiling 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

- huisvuilscheiding 
eens 
enigzins eens 
noc:h eensjnoc:h oneens 
enigzins oneens 
oneens 
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91,3% 
6,1% 
2,6% 
0,0% 
0,0% 

100% 

66,9% 
25,4% 
5,9% 
1,7% 
0,0% 

100% 



- luchtvervuiling door auto's 
eens 
eningzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

- industrieel afval 
eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Er is een afvalprobleem in m.ijn ongeving 
eens 
enigzins eens 
noch eensjncx::h oneens 
enigzins oneens 
oneens 

6. Verantwoordelijkheid 

72,2% 
21,7% 

5,2% 
0,9% 
0,0% 

100% 

93,3% 
3,4% 
3,4% 
0,0% 
0,0% 

100% 

27,0% 
27,0% 
27,0% 

7,2% 
11,7% 

100% 

De industrie is 
eens 

de hoofdschuldige van het milieuprobleem 
41,4% 

enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

De overneid is de hoofdschuldige van het milieuprobleem 

32,8% 
18,1% 

5,2% 
2,6% 

100% 

eens 19,0% 
enigzins eens 40, 5% 
noch eens/noch oneens 24,1% 
enigzins oneens 6, O% 
oneens 10, 3% 

De mensen zelf zijn de hoofdschuldige van het m.ilieuprobleem 
eens 38,5% 
enigzins eens 35, O% 
noch eensjnoch oneens 15,4% 
enigzins oneens 8, 5% 
oneens 2,6% 

100% 
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Voor het bestrijden van de milieuproblemen zijn vooral de mensen 
zelf verantwoordelijk 
eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

53,0% 
30,8% 

6,8% 
5,1% 
4,3% 

Voor het bestrijden van de milieuproblemen is vooral de overheid 
verantwoordelijk 
eens 
enigzins eens 
noch eensjnoc:h oneens 
enigzins oneens 
oneens 

29,6% 
35,7% 
21,7% 

6,1% 
7,0% 

100% 

Voor het bestrijden van de milieuproblemen is vooral de industrie 
verantwoordelijk 
eens 
enigzins eens 
noc:h eensjnoc:h oneens 
enigzins oneens 
oneens 

37,4% 
33,9% 
18,3% 

7,0% 
3,5% 

100% 

Ook ik zelf ben verantwoordelijk voor het bestrijden van de 
milieuproblemen 
eens 
enigzins eens 
noc:h eensjnoc:h oneens 
enigzins oneens 
oneens 
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70,3% 
18,6% 

5,1% 
3,4% 
2,5% 

100% 



PI Milieuverenigingen Regering Mensen zelf Gemeente Industrie 

- 4 0 

- 3 0,9 0 

- 2 2,7 0,9 0,9 1,7 

- 1 10,6 0 1,7 2,6 

0 58,4 13 13,7 25,2 6,1 

1 17,7 14,8 20,5 36,5 7,8 

2 8,8 27 31,6 22,6 25,2 

3 0,9 31,3 25,6 7,8 34,8 

4 13,0 6,0 3,5 26,1 

M 113 115 117 115 115 

N 0,195 2,13 1,812 1,13 2,67 

'label 2.6.1. Potentieel Inzet Index 
Een negatieve score betekent dat de inzet groter 
is dan bet potentieel. 

Vindt U dat deelname aan de proef verplicht zou moeten zijn? 
ja 66,7% 
nee 33,3% 

100% 

7. Bestaand gewoontecredrag 

Maakt u zelf compost van uw groente-, fruit-, en tuinafval? 
ja 6,3% 
gedeeltelijk 4,7% 
nee 89,0% 

100% 

Percentage glas dat de respondent in statiegeld verpakking koopt: 
o- so % 38 % 

51-100 % 62 % 

100% 
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Percentage glas dat de respondent in wegwerpverpakking koopt 
0- 50 % 85,8% 

51-100 % 14,2% 

100% 

Welk deel van uw oud papier 
mee? 

en karton geeft u aan de vuilniswagen 

niets 
het kleinste deel 
de helft 
het grootste deel 
alles 

Welk deel van Uw afvalglas brengt U naar de glasbak? 
alles 
het grootste deel 
de helft 
het kleinste deel 
niets 

44,5% 
33,6% 

5,5% 
8,6% 
7,8% 

100% 

68,8% 
19,5% 

1,6% 
3,1% 
7,0% 

100% 

Houdt U bij het doen van Uw 
dat de verpakking oplevert? 
altijd 

l:::x::xxlschappen rekening met het afval 

vaak 
sorns 
zelden 
nooit 

Houdt U bij het doen van Uw l:::x::xxlschappen 
vriendelijkheid van een product? 
altijd 
vaak 
sorns 
zelden 
nooit 

3,1% 
18,9% 
29,1% 
20,5% 
28,3% 

100% 

rekening met de milieu-

6,2% 
35,7% 
33,3% 
10,1% 
14,7% 

100% 

Welk deel van Uw afval-textiel geeft U aan de vuilniswagen mee? 
niets 64,8% 
het kleinste deel 23, 5% 
de helft 1, 6% 
het grootste deel 3, 1% 
alles 7,0% 

100% 
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8. Kosten (baten afweging 

Het zelf sdheiden van huisvuil heeft voor: 

mijzelf meer voor- dan nadelen 
mijzelf evenveel voor- als nadelen 
mijzelf meer na-dan voo:rdelen 

de consumenten meer voor- dan nadelen 
de consumenten evenveel voor- als nadelen 
de consumenten meer na- dan voo:rdelen 

de gemeente meer voor- dan nadelen 
de gemeente evenveel voor- als nadelen 
de gemeente meer na- dan voo:rdelen 

Ziet U voo:rdelen in het nieuwe huisvuilinzamelsysteem? 
ja 
nee 

Ziet U nadelen in het nieuwe huisvuilinzamelsysteem? 

53,8% 
37,0% 

9,2% 

100% 

60,9% 
28,7% 
10,4% 

100% 

71,4% 
22,3% 

6,3% 

100% 

94,2% 
5,8% 

100% 

ja 30 % 
nee 70 % 

100% 

9. Waargenornen/verwachte kosten en baten 

Welke voordelen ziet U in het nieuwe huisvuilinzarnelsysteem? 
Besche:nning van h~t milieu 57, 3% 
Recycling 24,0% 
Beperking van de hoeveelheid te storten afval 10,0% 
Mcqelijkheid om je milielibewust te ge:iragen 5, 8% 
Kostenbespa.ring 2, 5% 
Werken voor de toekomst 0, 85% 

Welke nadelen ziet U in het nieuwe huisvuil
inzarnelsysteem? 
Extra werkjmoeite 
Verlies 
Extra kosten 
stank:overlast 
Te lage ophaalfrequentie 

10% 
9% 
9% 
6% 
3% 

(Deze vragen we:rden alleen beantwoord door respondenten die eerder 
al hadden aangegeven voorjnadelen in het nieuwe systeem te zien. De 
respondenten hadden de mogelijkheid op deze open vragen meerdere 
antwoorden te geven) 
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Als ik zelf mijn huisvuil scheid moet ik meer 
lichamelijke inspanning verrichten 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Als ik zelf mijn huisvuil scheid ben ik meer geld 
kwijt ..••• 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Als ik zelf mijn huisvuil scheid vennindert de 
hoeveelheid te storten afval 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Als ik zelf mijn huisvuil scheid leidt dat tot 
vennindering van de milieuvervuiling 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Als ik zelf mijn huisvuil scheid ben ik 
ruimte in en om de waning kwijt 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 
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meer 

15,1% 
8,4% 

15,1% 
6,7% 

54,6% 

100% 

21,8% 
1,8% 
7,3% 
5,5% 

63,6% 

100% 

85,4% 
6,5% 
2,4% 
1,6% 
4,1% 

100% 

84,6% 
12,2% 

3,3% 
0,0% 
0,0% 

100% 

39,7% 
21,5% 
13,2% 

5,0% 
20,7% 

100 % 



Als ik zelf mijn huisvuil scheid :ben ik meer 
tijd kwijt .•.. 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Als ik zelf mijn huisvuil scheid moet ik meer 
nadenken over mijn huisvuil 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Als ik zelf mijn huisvuil scheid kunnen grondstoffen 
worden hergebruikt ..... 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Als ik zelf mijn huisvuil scheid ontstaat er stank 
in en om de waning .•.•. 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Als ik zelf mijn huisvuil scheid krijg ik de kans 
zelf bij te dragen aan een beter milieu •.•••. 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch eens 
enigzins oneens 
oneens 
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29,4% 
17,6% 
10,1% 
11,8% 
31,1% 

100% 

61,9% 
13,6% 

9,3% 
5,1% 

10,2% 

100% 

84,7% 
8,9% 
2,4% 
0,8% 
3,2% 

100% 

22,2% 
22,2% 
18,8% 
10,3% 
26,5% 

100% 

87,9% 
8,9% 
2,4% 
0,0% 
0,8% 

100% 



Als i.k zelf mijn huisvuil scheid hoef i.k minder 
vuilniszakken te kopen ..... . 

eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Wat zou er aan de proef moeten verarxieren om het 
voor u aantrekkelijker te maken om uw huisvuil 
zelf te scheiden? 

niets 
ophaalfrequentie verhogen 
regelmatige reiniging van de containers 
ander formaat container 
oplossing voor het gescheiden in huis 
bewaren van het huisvuil 
geen extra kosten (financieel) voor de inwoners 

59 % 
6,8% 
8,5% 
1,7% 

23,9% 

100% 

16,9% 
16,2% 

9,2% 
7,7% 

3,8% 
3,0% 

(De respondenten konden op deze vraag meer dan een antwoord geven. 
Veel respondenten beantwoordden deze vraag niet) 

10. Evaluatie van de kosten en baten. 

Als i.k, door zelf mijn 
ben, vind i.k dat: 
helernaal niet lastig 
niet lastig 

huisvuil te scheiden, rneer ruirnte kwijt 

neutraal 
lastig 
zeer lastig 

43,3% 
42,5% 

3,3% 
9,2% 
1,7% 

100% 

Als i.k, door zelf mijn huisvuil 
vind i.k dat: 

te scheiden, rneer tijd kwijt ben, 

helernaal niet lastig 
niet lastig 
neutraal 
lastig 
zeer lastig 

Als i.k, door zelf nu.Jn huisvuil te scheiden, 
over mijn huisvuil, vind i.k dat: 
helernaal niet lastig 
niet lastig 
neutraal 
lastig 
zeer lastig 
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59,8% 
32,5% 

4,3% 
2,6% 
0,9% 

100% 

meer moet nadenken 

68,4% 
23,7% 

6,1% 
0,0% 
1,8% 

100% 



Als ik, door zelf mijn huisvuil 
vind ik dat: 

te scheiden, meer geld kwijt ben, 

helemaal niet lastig 
niet lastig 
neutraal 
lastig 
zeer lastig 

Als ik, door zelf nuJn huisvuil te sc:heiden, 
inspanning moet verrichten, vind ik dat: 
helernaal niet lastig 
niet lastig 
neutraal 
lastig 
zeer lastig 

21,2% 
30,1% 
11,5% 
15,9% 
21,2% 

100% 

meer lichamelijke 

70,4% 
20,0% 

6,1% 
0,9% 

23,7% 

Als er doordat ik zelf nuJn 
woning onstaat, vind ik dat, 
helemaal niet lastig 

100% 
huisvuil scheid, stank in en om de 

niet lastig 
neutraal 
lastig 
zeer lastig 

Als ik,doordat ik nuJn huisvuil 
moet schoornnaken, vind ik dat, 
helernaal niet lastig 
niet lastig 
neutraal 
lastig 
zeer lastig 

14,9% 
25,4% 
10,5% 
25,4% 
23,7% 

100 % 

gescheiden aanbied, de container 

26,7% 
32,8% 

5,2% 
19,8% 
15,5% 

100 % 

11. Sociale norm m. b. t. de proef en moti vatie tot confo:nneren 

Ik denk dat de meeste mensen bij mij in de buurt aan de proef 
meewerk.en: 
eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 
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72,2% 
22,2% 

4,0% 
1,6% 
0,0% 

100% 



DE::! andere personen in mijn huishouden 
volgens de juiste regels te scheiden: 
eens 

zijn van plan het huisvuil 

enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

78,4% 
19,0% 

0,9% 
0,9% 
0,9% 

100% 

Mijn vrierrlen en .bekenden verwachten van mij dat i.k aan de proef 
zal IneeW'erken: 
eens 
enigzins eens 
noch eens/noch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

30,4% 
20,0% 
27,0% 

0,9% 
21,7% 

100 % 

DE::! mensen bij mij in de buurt verwachten dat i.k aan de proef zal 
rneewerken 
eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

38,8% 
17,2% 
25,0% 

2,6% 
16,4% 

100% 

Ik trek me de mening van mijn vrierrlen erg aan, als het gaat over 
IneeW'erken aan de huisvuilscheidingsproef 
eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Ik trek me de mening van nuJn buren erg 
IneeW'erken aan de huisvuilscheidingsproef 
eens 
enigzins eens 
noch eens/noch oneens 
enigzins oneens 
oneens 
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12,4% 
20,4% 
15,0% 
8,8% 
43,4% 

100% 

aan als het gaat over 

12,4% 
18,6% 
15,0% 
11,5% 
42,5% 

100% 



Ik trek me de rnening van de andere J?ersonen in mijn huishouden erg 
aan als het gaat over meewerken aan de huisvuilscheidingsproef 
ee.ns 30,2% 
enigzins eens 28,3% 
noch eensjnoch oneens 11,3% 
enigzins oneens 5, 7% 
oneens 24, 5% 

100 % 

12. Kennis van de proef 

Denkt U dat het verplicht is om aan de huisvuilscheidingsproef mee 
te werken? 
ja 
nee 
weet ik niet 

27,3% 
7,8% 

64,8% 

100% 

Wanneer wordt volgens U het composteerbare afva1 
oneven week 

opgehaald? 
23,3% 
76/7% 

0,0% 
even week 
4 x J?er jaar 

100% 

Wanneer wordt volgens U het niet-composteerbare afval 
oneven week 

op;Jehaald? 
78,8% 
21,2% 

0,0% 
even week 
4 x J?er jaar 

100% 

Wanneer worden volgens U de probleemstoffen opgehaald? 
4 x J?er jaar 100% 

Kennis van de scheidingsregels: 

corrq;x:>steerbar 
niet composteert:>aar 
K.C.A. 

13. Voorlichting 

alles geed 
40,8% 
18,5% 
42,3% 

Wat is voor U de belangrijkste bron van 
tot de huisvuilscheidingsproef? 
brieven van de gemeente 
krantjwijkbladen 
afvalkrant/ -kalen:ler 
iets anders (o.a. voorlichtings-avond) 
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niet alles geed 
59,2% 100% 

100% 
100% 

81,5% 
57/7% 

infonnatie met betrekking 

59/3% 
5,5% 

31,9% 
3,3% 

100% 



Vindt U dat U voldoende 
veel te weinig 
te weinig 
voldoende 
te veel 
veel te veel 

inforrnatie over de proef krijgt? 
1,6% 
4,8% 

80,2% 
9,5% 
4,0% 

Wat zou U doen als U vragen had m.b. t. de proef? 
buren vragen 
in foldertjejafvalkrant opzoeken 
inforrnatielijn bellen 
niets 
iets anders 

Heeft U de afvalkrant gelezen? 
ja 
gedeeltelijk 
nee 

100% 

4,8% 
52,8% 
32,8% 

6,4% 
3,2% 

100% 

71,2% 
21,6% 

7,2% 

100% 

D:x:>r de afvalkrant weet ik hoe ik mijn afval behoor te scheiden 
eens 
enigszins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigszins oneens 
oneens 

49,6% 
38,7% 

7,6% 
2,5% 
1,7% 

100% 

D:x:>r de afvalkrant weet ik precies waarom het belangrijk is dat ik 
mij n afval op de juiste manier scheid 
eens 
enigszins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigszins oneens 
oneens 

14. SVsteernkenmerken 

Voor de hoeveelheid composteerbaar afval 
het forrnaat van de groene container: 
veel te groot 
te groot 
juiste maat 
te klein 
veel te klein 
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63,6% 
22,0% 
10,2% 

2,5% 
1,7% 

100% 

die U verzarnelt vindt u 

8,0% 
30,4% 
53,6% 

7,2% 
0,8% 

100% 



Virrlt u de greene container een sta-in-de-weg? 
ja 
neen 

De greene container is makke1ijk te hanteren 
eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

27,8% 
72,2% 

100% 

80,8% 
14,4% 

3,2% 
0,8% 
0,8% 

100% 

Hoe tevreden bent U met de plaats die U gevorrlen heeft voor de 
greene container? 
ontevred.en 
enigzins ontevreden 
noch tevredenjnoch ontevreden 
enigzins tevreden 
tevreden 

11,9% 
13,5% 

6,3% 
22,2% 
46,0% 

100% 

Ik vind het meegeven van c::o:rnp:>Steer:baar afval aan het huisvuil
inzamelbedrijf helemaal niet lastig 
eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

De K.C.A.-box is makkelijk te hanteren 
eens 
eingzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

Hoe tevreden bent U met de plaats die U heeft 
K.C.A.-box? 
ontevreden 
enigzins ontevreden 
noch ontevredenjnoch tevred.en 
enigzins tevreden 
tevreden 
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82,5% 
10,3% 

3,2% 
1,6% 
2,4% 

100% 

64,8% 
18,0% 

4,9% 
4,1% 
8,2% 

100% 

gevond.en voor de 

10,3% 
7,9% 
4,8% 

20,6% 
56,3% 

100% 



Het cc:mposteel::i:ar afval wordt een keer in 
opgehaald. Vindt U dat: 
te vaak 
vaak genoeg 
niet vaak genoec.;J 

de twee weken 

0,8% 
67,5% 
31,7% 

100% 

Het niet-coitl.(XlSteer afval wordt een keer 
opgehaald. Vindt u dat: 

in de twee weken 

te vaak 
vaak genoeg 
niet vaak genoec.;J 

De probleemstoffen worden 4 x per jaar ingezameld. 
te vaak 
vaak genoeg 
niet vaak genoec.;J 

0,8% 
74,8% 
24,4% 

100% 

Vindt U dat: 
6,5% 

85,5% 
8,1% 

100% 

Aan welke dag van de week zou 
inzamelen van de probleemstoffen? 
rna.andag 

U de voorkeur geven voor het 

dinsdag 
woensdag 
dond.erdag 
vrijdag 
zaterdag 
geen voorkeur 

11,4% 
0,0% 
8,9% 
1,3% 
5,1% 

13,9% 
59,5% 

Ik vind het wegbrengen van de probleemstoffen naar de inzamelwagen 
helemaal niet lastig 
eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 

54,8% 
21,0% 

7,3% 
4,0% 

12,9% 

100% 

Ik vind de rna.nier waarop de probleemstoffen worden ingezameld goecl 
geret]eld 
eens 
enigzins eens 
noch eensjnoch oneens 
enigzins oneens 
oneens 
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61,5% 
14,8% 
12,3% 

3,3% 
8,2% 

100% 



Waarom vin::lt U de manier waarop probleemstoffen worden 
niet geed geregeld? 
- ik heb geen tijd om het weg te brengen 
- inzameling niet vaak genoeg 
- beter maandag tot en met vrijdag op een 

vaste plaats in kunnen leveren 
- op een plaats 2 x per maand inzamelen 
- liever huis aan huis ophalen 
- op tijd aankorrligen 

ingezameld 

3,1% 
1,5% 

1,5% 
1,5% 
3,1% 
0,8% 

11,5% 

(Deze vraag werd aileen beantwoord door respondenten die de in
zameling van k.C.A. niet geed geregeld vonden) 

Aan welk van de onderstaande inzamelsystemen zou U de voorkeur 
geven? 
aileen een grijze container 
een grij ze en een greene container 
een grijze container en een K.C.A.-box 
een grijze en een greene container, en een K.C.A.-box 
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3,2% 
12,0% 

6,4% 
78,4% 

100% 



BIJIAGE III: Kruist.al:::lc;llen; verschillen tussen 
de eerste en de tweede meti:r.q 
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eerste meting 

tweede meting 

x2 = 40,61028 

Tabel 3.2. 

eerste meting 

tweede meting 

Tot nu toe heb ik e:rnaar gestreefd mijn huisvuil 
strikt volgens de regels te scheiden 

eens neutraal oneens 

62,2% 8,1% 29,7% 47% 

95,2% 2,4% 2,4% 53% 

79,7% 5,1% 15,3% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0000 

Intentie om in de toekomst het huisvuil te (blij
ven) scheiden 
hocx;3' neutraal/hocx;3' 

66,4% 33,6% 46,9% 

93,3% 7,0% 53,1% 

80,5% 19,5% 100% 

x2 = 25,3765 aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0000 
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Attiblde t.a.v. bet zelf sdleiden van huisvuil 

Tabel 3.3. 

eerste meting 

tweede meeting 

x2 18,2017 

Attitude t.a.v. het scheiden van huisvuil in 3 
componenten 
positief neutraal negatief 

73,0% 14,4% 12,6% 48,1% 

93,3% 5% 1,7% 51,9% 

83,5% 9,5% 6,9% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0001 

Attiblde t.a. v. de proef 

Tabel 3.4. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 6,7139 

Hoe staat U tegenover de huisvuilscheidingsproef 
zeals die op di t moment in uw gerneente gehouden 
wordt? 
positief negatiefjneutraal 

85,7% 14,3% 46,9% 

96,1% 3,9% 53,1% 

91,2% 8,8% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0096 
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Verantwoordelijkheid 

Tabel 3.5. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 5,488 

Vindt U dat deelname aan de huisvuilscheidings
proef verplicht zou moeten zijn? 
ja nee 

82,0% 18,0% 

66,7% 33,3% 

73,0% 27,0% 

aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,00191 

41,4% 

58,6% 

100% 

Bestaarrl gewoontegedrag 

Tabel 3.6. 

Welk deel van uw oud papier houdt U gescheiden 
meer dan minder dan 
de helft de helft de helft 

eerste meting 52,3% 4,5% 43,2% 46,4% 

tweede meting 78,1% 5,5% 16,4% 53,6% 

66,1% 5,0% 28,9% 100% 

x2 = 20,9599 aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0000 

82 



Tabel 3.7. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 =52,0918 

Tabel 3.8. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 1 0316 , 

Houdt U rekening met het afval van de verpakkingen 
van uw J:x:x:dschappen? 
ja sorns nee 

10,6% 0,0% 89,4% 

22,0% 29,1% 48,8% 

16,7% 15,4% 67,9% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0000 

Houdt u rekening met de 
producten? 
ja sorns nee 

31,9% 27,4% 40,7% 

41,9% 33,3% 24,8% 

37,2% 30,6% 32,2% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0297 
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52,9% 

47,1% 

milieuvriendelijkheid van 

46,7% 

53,3% 

100% 



Tabel 3.9. 

eerste tooting 

tweede tooting 

x2 = 7,41809 

Tabel 3.10. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 14 4253 , 

Ziet U voordelen in het nieuwe huisvuilinza!l'll:l
systeem? 
ja nee 

81,1% 18,9% 42,9% 

94,2% 5,8% 57,1% 

88,6% 11,4% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0065 

Ziet U nadelen in het nieuwe huisvuilinzarnel
systeero? 
ja nee 

59% 41% 45,4% 

30% 70% 54,6% 

43,2% 56,8% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0001 
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Waargenc.roon/vedlte kost:en en baten 

Tabel 3.11. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 20,9039 

Tabel 3.12. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 18,2905 

Als ik zelf nu.Jn huisvuil scheid, rnoet ik meer 
licharnelijke inspanning verrichten 
eens neutraal oneens 

51,9% 13,9% 34,3% 47,6% 

23,5% 15,1% 61,3% 52,4% 

37% 14,5% 48,5% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0000 

Als ik zelf mijn huisvuil scheid, ben ik meer 
geld kwijt 
eens neutraal oneens 

19,0% 39,0% 42,0% 64,5% 

23,6% 7,3% 69,1% 35,5% 

20,6% 27,7% 51,6% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0001 
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Tabel 3.13. 

eerste met.irg 

tweede met.irg 

x2 48,3597 

Als ik zelf nuJn huisvuil scheid, vennirrlert de 
hoeveelheid te storten afval 
eens neutraal oneens 

50,9% 12,3% 36,8% 46,3% 

91,9% 2,4% 5,7% 53,7% 

72,9% 7,0% 20,1% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0000 

Evaluatie van de kosten en ba:ten 

Tabel 3.14. 

eerste met.irg 

tweede met.irg 

x2 = 21,3242 

Als ik, door zelf nuJn huisvuil te scheiden, meer 
ru.imte kwijt ben, vind ik dat 
lastig neutraal niet lastig 

30,3% 11,0% 58,7% 47,6% 

10,8% 3,3% 85,8% 52,4% 

20,1% 7,0% 72,9% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0000 
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Tabel 3.15. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 8 5557 I 

Tabel 3.16. 

eerste meting 

tweede meting 

Als ik, door zelf mlJn huisvuil te scheiden, rneer 
tijd kwijt ben, vind ik dat: 
lastig neutraal niet lastig 

7,3% 13,8% 78,9% 48,2% 

3,4% 4,3% 92,3% 51,8% 

5,3% 8,8% 85,8% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0139 

Als ik, door zelf mlJn huisvuil te scheiden, rneer 
over afval rnoet nadenken, vind ik dat: 
lastig neutraal niet lastig 

4,7% 18,9% 76,4% 48,2% 

1,8% 6,1% 92,1% 51,8% 

3,2% 12,3% 84,5% 

x2 = 10,3645 aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0056 
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SOC:iale no:rm en lllltivatie tot conformeren 

Tabel 3.17. 

eerste metin;J 

tweede metin;J 

x2 = 9,1928 

Tabel 3.18. 

eerste meting 

tweede metin;} 

x2 = 19,4694 

Mijn vrierrlen ve:rwachten van mij dat ik aan de 
proef zal rneewerken 
eens neutraal oneens 

65,9% 26,4% 7,7% 44,2% 

50,4% 27,0% 22,6% 55,8% 

57,3% 26,7% 16,0% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0101 

D= andere personen in m.1Jn huishouden verwachten 
van mi j dat ik aan de proef zal meewerken 
eens neutraal oneens 

53,6% 30,4% 15,9% 37,9% 

80,5% 7,1% 12,4% 62,1% 

70,3% 15,9% 13,7% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0001 
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Tabel 3.19. 

eerste meting 

tweede meting 

29,1970 

Tabel 3.20. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 26,2447 

Ik trek me de rnening van vrienden erg aan als het 
gaat over rneewerken aan de huisvuil
scheidingsproef 
eens neutraal oneens 

20,7% 50,0% 

32,7% 15,0% 

27,3% 30,7% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0000 

29,3% 

52,2% 

42,0% 

44,9% 

55,1% 

100% 

Ik trek me de rnening van mijn buren erg aan als 
het gaat over rneewerken aan de huisvuil
scheidingsproef 
eens neutraal oneens 

31,0% 15,0% 54,0% 55,4% 

24,2% 47,3% 28,6% 44,6% 

29,9% 29,4% 42,6% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0000 
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Tabel 3.21. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 22,0915 

Ik trek me de mening van de andere personen 
in mijn huishouden erg aan als het gaat over mee
werken aan de huisvuilscheidingsproef 
eens neutraal oneens 

34,2% 40,8% 25,0% 41,8% 

58,5% 11,3% 30,2% 25,2% 

48,4% 23,6% 28,0% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau= 0,0000 

Kennis van de proef 

Tabel 3.22. 

eerste meting 

tweede meting 

Kennis van de scheidingsregels voor het niet
conp::>steerbare afval 
alles goed niet alles goed 

58,9% 41,1 47,2% 

35,8% 64,2% 52,3% 

46,8% 53,2% 100% 

x2 = 11,7119 aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0006 
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Tabe1 3.23. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 7,7467 

Tabe1 3.24. 

eerste meting 

tweede meting 

Kennis van de scheidingsregels voor 
aluminiumfolie 
goed (niet-comp.) fout 

95,5% 4,5% 

83,2% 16,8% 

89,1% 10,9% 

aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0054 

48,3% 

51,7% 

100% 

Kennis van de scheidingsregel voor wegwerpluiers 
goed (niet-comp.) fout 

84,8% 15,2% 48,2% 

66,4% 33,6% 51,8% 

75,2% 24,8% 100% 

x2 = 8,91558 aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0028 
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Tabel 3.25. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 5,1o1o 

Tabel 3.26. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 4,5610 

Kennis van de scheidingsregels voor gloeilampen 
goed (K.C.A.) fout 

61,2% 38,8% 

44,7% 55,3% 

52,4% 47,6% 

aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0239 

46,2% 

53,8% 

100% 

Kennis van de scheidingsregel voor TI.r-buizen 
goed (KCA) fout 

66,7% 33,3% 53,2% 

80,7% 19,3% 46,8% 

74,1% 25,9% 100% 

aantal vrijheid.sgraden = 1 
significantieniveau = 0,0327 
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Tabel 3.27. 

eerste rreting 

tweede meting 

x2 = 8,2ooo 

Tabel 3.28. 

eerste meting 

tweede meting 

x2 = 25,6748 

Hoe tevreden bent U rret de plaats die U voor de 
groene container heeft gevonden 
ontevreden neutraal tevreden 

21,3% 18,5% 60,2% 46,2% 

25,4% 6,3% 68,3% 53,8% 

23,5% 12,0% 64,5% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0166 

De K.C.A.-oox is makkelijk te hanteren 
eens neutraal oneens 

63,4% 29,5% 7,1% 47,9% 

82,8% 4,9% 12,3% 52,1% 

73,5% 16,7% 9,8% 100% 

aantal vrijheidsgraden = 2 
significantieniveau = 0,0000 
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BIJIAGE IV: Knlistabellen; relaties tussen de 
verschillende ooncepten uit het m:xlel 
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Tabe1 4.1. 

Deelname de proef Intentie tot scheidingsgedrag 
hOCXJ niet hocx;J 

ja 94,9% 5,1% 94,4% 

neejsoms 

x2 = 6,085 

Tabe1 4.2. 

71,4% 28,6% 

93,6% 6,4% 

aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0136 

5,6% 

100% 

Gebruik van info-lijn 
enjof foldermateriaal 

Kennis van de scheidingsregels 
5 of minder fout 6 of meer fout 

ja 

nee 

x2 = 8,477 

op 16 vragen op 16 vragen 

81,3% 

50% 

76,8% 

aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,003 
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18,7% 

50% 

23,2% 

85,6% 

14,4% 

100% 



Tabel 4.3. 

Gebruik van info-lijn 
enjof foldermateriaal 

Kennis van bet inzamelschema 
foutloos niet foutloos 

ja 74,8% 25,2% 

nee 38,9% 61,1% 

69,6% 30,4% 

x2 = 9,373 

Tabel 4.4. 

Afvalkrant 
gelezen 

ja 

nee 

x2 = 18,646 

aantal vrijbeidsgraden = 1 
significantieniveau = 0.002 

Kennis van bet 
foutloos 

80,9% 

41,7% 

69,6% 

aantal vrijbeidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,000 
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85,6% 

14,4% 

100% 

inzamelschema 
niet foutloos 

19,1% 71,2% 

58,3% 28,8% 

30,4% 100% 



Tabe.l 4.5. 

Maakt gebruik van 
info-lijn enjof 
foldennateriaal 

ja 

nee 

De huisvuilscheidingsproef leidt tot ver
:mind.ering van milieuvervuiling: 
eens oneens 

98,1% 1,9% 14% 

88,2% 11,8% 86% 

96,7% 3,3% 100% 

x2 = 4,427 aantal vrijheidsgraden = 1 
signizicantieniveau = 0,0353 

Tabe.l 4.6. 

Maakt gebruik van 
info-lijn enjof 
foldennateriaal 

ja 

nee 

De mensen kunnen zelf aan de oplossing van 
het milieuprobleem: 
veel bijd.ragen weinig bijd.ragen 

94,1% 5,9% 85,7% 

76,5% 23,5% 14,3% 

91,6% 8,4% 100% 

x2 = 5,895 aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,015 
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Tabel 4.7. 

Afvalkrant gelezen De rnensen kunnen zelf aan de oplossi.ng- van 
het milieuprobleem: 
veel bijdragen weinig bijdragen 

ja 97,6% 2,4% 70,6% 

nee 80% 20% 29,4% 

92,4% 7,6% 100% 

x2 = 10,97 aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,000 
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BIJIAGE V: Pooled within-group correlations. 
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Tabel 5.1. : Afhankelijke variabele is intentie tot scheidingsgedrag. 
(Onafhankelijke variabele: gewoontegedrag). 

Naam van de onafhankelijke 
variabele: 

A Gescheiden bewaren en aanbieden 
van textiel 

B Wegbrengen van probleemstoffen 
naar de gemeentewerf (v66r de 
start van de proef) 

C Gescheiden bewaren en aanbieden 
van glas 

D Gescheiden bewaren en aanbieden 
van papier 

E Rekening houden met de milieu
vriendelijkheid van een 
produkt (bij het inkopen doen) 

F Fosfaatvrij wassen 

G Rekening houden met 't afval van 
verpakking van producten (bij 
het inkopen doen) 
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Pooled within-groups 
correlaties: 

- 0,52620 

0,5160 

0,34978 

0,24578 

0,20407 

0,12708 

-0,08924 



Tabel 5.2.: Afhankelijke variabele is intentie tot scheidingsgedrag. 
(Onafhankelijke variabele: verantwoordelijkheid). 

Naam van de onafhankelijke 
variabele: 

A In welke mate vindt u dat de 
gemeente kan bijdragen aan 
milieuvert>etering 

B In welke mate vindt u dat de 
mense:n zelf kunnen bijdragen 
aan milieuvert>etering 

c "Ook ikzelf ben verantwoordelijk 
voor het bestr:ijden van rnilieu
problemen" 

D In welke mate vindt u dat de 
industrie kan bijdragen aan 
rnilieuvert>etering 

E ''Voor het bestrijden van rnilieu
problemen is vooral de overheid 
verantwoordelijk" 

F In welke mate vindt u dat de mensen 
zelf zich voldoende richten op 
milieuverbetering 

G "De industrie is de hoofdschuldige 
van het milieuprobleern" 

H 11 De overheid is de hoofdschuldige 
van het rnilieuprobleern" 

I "De mensen zelf zijn de hoofdschuldige 
van het rnilieuprobleern" 

J In welke mate vindt u dat de gemeente 
zidh voldoende richt op milieu
vert>etering 

K ''Voor het bestrijden van de milieu
problemen zijn vooral de mensen zelf 
verantwoordelijk 

L ''Voor het bestrijden van de rnilieu
problemen is vooral de industrie 
verantwoordelijk" 
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Pooled within-group 
correlaties: 

0,46714 

0,43666 

0,39998 

0,31088 

0,26537 

0,25437 

- 0,12811 

0,12548 

- 0,10658 

0,08541 

0,04467 

0,04267 



Vervolg tabel 5.2. 

Naam van de onafhankelijke 
variabele: 

M In welke mate vindt u dat de 
regering kan bijdragen aan 
milieuverbetering 

N In welke mate vindt u dat de regering 
zich voldoende richt op milieu
verbetering 

0 In welke mate vindt u dat de industrie 
zich voldoende richt op milieu
ve:rbetering 

Pooled within-group 
correlaties: 

0,03833 

0,01795 

0,00652 

Tabel 5.3.: Afhankelijke variabele is intentie tot scheidingsgedrag. 
(onafhankelijke variabele: attitudes). 

Naam van de onafhankelijke 
variabele: 

A Attitude t.a.v. het zelf scheiden 
van niet-composteerbaar afval 

B Attitude t.a.v. het zelf scheiden 
van composteerbaar-afval 

c Attitude t.a.v. het zelf scheiden 
van a1 het afval 

D Attitude t.a.v. de huisvuil
scheidingsproef 

E Attitude t.a.v. bet zelf scheiden 
van probleernstoffen 
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Pooled within-group 
correlaties: 

0,90857 

0,90177 

0,67507 

0,51136 

0,50242 



Tabe1 5.4.: Afhankelijke variabele is intentie tot scheidingsgedrag. 
(Onafhankelijke variabele: subjectieve nonn). 

Naam van de onafhankelijke 
variabele: 

A "De andere personen in mijn huis
houden zijn van plan het huisvuil 
volgens de regels te scheiden" 

B "De arrlere personen in mijn huis
houden vezwachten van mij dat ik 
aan de proef meewerk" 

c "Ik trek me de mening van de andE?..re 
personen in mi:;in huishouden erg aan 
als het gaat over de proef" 

D "Ik trek me de mening van mijn 
buren erg aan als het gaat 
over de proef" 

E "Mijn vrienden en bekenden ver
wachten van mij dat ik aan de 
proef mee zal werken" 

F "Ik trek me de mening van mijn 
vrienden en bekenden erg aan 
als het gaat over de proef" 

G "Ik denk dat de meeste mensen 
uit de buurt aan de proef mee 
zullen werken" 

H "De mensen ui t de buurt ver
wachten van mij dat ik aan de 
proef mee zal werken" 
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Pooled within-group 
correlaties: 

0,78664 

0,59747 

0,49777 

0,46000 

0,45723 

0,41149 

0,27662 

0,24521 



Tabel 5.5.: Afhankelijke variabele is intentie tot scheidingsgedrag. 
(onafhankelijke variabele: doel van de proefjmilieu). 

Naam van de onafhankelijke 
variabele: 

A ''Maatregelen voor het verbeteren 
van het milieu moeten vooral ge
richt zijn op luchtvervuiling 
door auto's" 

B ''Maatregelen voor het verbeteren 
van het milieu moeten vooral ge
richt zijn op huisvuilscheiding" 

C ''Maatregelen voor het verbeteren 
van het milieu moeten vooral ge
richt zijn op industriele lucht
vervuiling" 

D "Maatregelen voor het verbeteren 
van het milieu moeten vooral ge
richt zijn op industrieel afval" 

Pooled within-group 
correlaties: 

0,83919 

0,82910 

0,72315 

0,57683 

Tabel 5.6.: Afhankelijke variabele is intentie tot scheidingsgedrag. 
(Qnafhankelijke variabele: kennis en voorlichting) . 

Naam van de onafhankelijke 
variabele: 

A Kennis van het inzamelscherna. 

B Vindt u dat u voldoende infor
matie over de proef krijgt 

c Door de afvalkrant weet ik 
precies hoe ik mij n afval moet 
scheiden 

D Kennis van de scheidingsregels 

E "Door de afvalkrant weet ik 
precies waarom ik mijn afval 
moet scheiden" 
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Pooled within-group 
correlaties: 

0,65279 

0,46051 

- 0,42748 

- 0,20302 

0,07951 



Tabel 5. 7.: Afhankelijke variabele is intentie tot scheidingsgedrag. 
(Onafhankelijke variabele: systeemkenmerken). 

Naam van de onafhankelijke variabele: 

A Evaluatie wegbrengen KCA 

B Beoordeling inzamelsysteem KCA 

c Evaluatie nteeg'even co.rrposteer-
baar afval 

D Beoordeling ophaalfrequentie compos
teerbaar afval 

E Tevredenheid met de plaats van 
de grij ze container 

F Tevredenheid met de plaats van 
de KCA-box 

G Beoordeling ophaalfrequentie KCA 

H Beoordeling fonuaat greene container 

I Hantee:rbaarheid grij ze container 

J Hanteerbaarheid KCA-box 

K Beoordeling fonna.at grijze container 

L Tevredenheid met de plaats van 
de groene container 

M Hanteerbaarheid groene container 

N Beoordeling ophaalfrequentie niet
co.rrpostee:rbaar afval 
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Pooled within-group 
correlaties: 

0,56377 

0,46769 

0,38611 

0,35971 

- 0,32757 

- 0,30510 

- 0,30121 

0,24269 

0,21127 

0,20826 

- 0,19135 

0,16344 

- 0,13204 



Tabel 5.8.: Afhankelijke variabele is intentie tot scheidingsgedrag. 
(Onafhankelijke variabele: ve:rwachtejwaargenornen kosten 

· en baten). 

Naam van de onafhankelijke variabele: 

A Verlies van tijd 

B Kans om zelf een bijdrage te 
leveren aan een beter milieu 

c Financiele kosten 

DStankoverlast 

E Lichamelijke inspanning 

F Minder milieuverontreiniging 

G Hergeb:ruik grondstoffen 

H Meer nadenken over huisvuil 

I Ruimteverlies 

J Beperking hoeveeheid te 
storten huisvuil 
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Pooled within-group 
correlatie's 

0,69437 

- 0,51423 

0,43478 

0,32518 

0,32403 

- 0,31395 

- 0,14140 

0,12262 

0,08406 

- 0,05500 



Tabel 5.9.: A:fhankelijke variabele is intentie tot scheidingsgedrag. 
{Onafhankelijke variabele: evaluatie kosten). 

Naam van de onafhankelijk.e variabele: 

A Evaluatie lic:hamelijke inspanning 

B Evaluatie stankoverlast 

c Evaluatie ruimteverlies 

D Evaluatie tijdverlies 

E Evaluatie financiele kosten 

F Evaluatie meer na:denken over 
huisvuil 

G Evaluatie schoornnaken container 

Pcx:>led within-group 
correlaties: 

0,71094 

0,63015 

0,62248 

0,59021 

0,57608 

0,42723 

0,27180 

Tabel 5.10.: Afhankelijke variabele is intentie tot scheidings
gedrag. (Onafhankelijke variabelen: scx:::io-demc:grafische 
factoren). 

Naam van de onafhankelijk.e variabele: 

A Ieeftijd 

B Aantal uren dat de respondent 
(buitenshuis) werkt, per week 

c Aantal personen in het huis
houden 

D Aantal uren dat de partner 
(buitenshuis) werkt, per week 
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Pcx:>led within-group 
correlaties: 

- 0,89249 

0,69700 

0,40402 

0,29774 



BLJIAGE VI: Frequenties en kruistabellen met betrekking 
tot reiniging van de greene container 
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In hoeverre vindt U het reinigen van de greene container noodzakeli j k? 

zeer noodzakelijk 
noodzakelijk 
neutraal 
niet :noodzakelijk 
overbodig 

Maakt U de container wel eens zelf schoon? 

ja 
nee 

Vindt U het zelf reinigen van de container lastig? 

ja, zeer lastig 
lastig 
neutraal 
niet lastig 
helemaal niet lastig 

Tabel 6.1. 

Reiniging noodzakelijk 

ja 

nee 

zelf reinigen lastig 
ja nee 

61,0% 39,0% 

29,2% 70,8% 

54,8% 45,2% 

x2 = 6,68633 aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0097 
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33,1% 
46,5% 
12,6% 

4,7% 
3,1% 

100% 

79,5% 
20,5% 

100% 

25,8% 
29,0% 
13,7% 
24,2% 
7,3% 

100% 

79,6% 

20,4% 

100% 



Ta1:Jel 6.2. 

Zelf reinigen lastig Behoefte aan reiniging door anderen 

ja 

nee 

x2 = 22,4 

Ta1:Jel 6.3. 

nee ja 

42,6% 

85,7% 

62,2% 

aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,000 

57,4% 

14,3% 

37,8% 

54,8% 

45,2% 

100% 

Zelf reinigen lastig bereid te betalen voor reiniging 

ja 

nee 

x2 = 6,495 

nee ja 

66,2% 

87,5% 

75,7% 

aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0108 
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33,8% 

12,5% 

24,3% 

54,8% 

45,2% 

100% 



Tabel 6.4. 

Regelmatig zelf reinigen behoefte aan reiniging' door arrleren 
nee ja 

ja 71,3% 28,7% 79,5% 

nee 26,9% 73,1% 20,5% 

62,2% 37,8% 100% 

x2 = 15,4742 aantal vrijheidsgraden = 1 
significanteiniveau = 0,0001 

Tabel 6.5. 

Regelmatig zelf reinigen bereid te betalen voor reiniging' 
nee ja 

ja 80,2% 19,8% 79,5% 

nee 57,7% 42,3% 20,5% 

75,7% 24,3% 100% 

x2 = 4,5219 aantal vrijheidsgraden = 1 
significantieniveau = 0,0335 
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Tabel 6.6. 

Behoefte aan reiniging en bereidheid tot betalen 

Geen behoefte aan reiniging door anderen: 
* maak zelf de container schoon 60,6% ) 62,2% 
* vind reiniging overbcdig 1,6% ) 

Gratis reiniging: 

*lXper 2 weken 1,6% ) 
* 1 x per maand 4,2% ) 13,5% 
* anders 7,7% ) 

Betalen voor reiniging: 

* 1 x per 2 weken: fO,- tot f2,50 per reiniging 1,6% ) 
* 1 x per maand: fO,- tot f2,50 per reiniging 7,4% ) 

f2,50 tot f5,00 per reiniging 1,6% ) 
bedrag nader te bepalen 1,6% ) 24,3% 

* 1 x per 2 maanden: fO,- tot f2,50 per reininging 8,9% ) 
f2 , 50 tot f5, 00 per reininging 0,8% ) 
fl0,00 per reiniging 0,8% ) 
bedrag nader te bepalen 1.6% ) 

100% 
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