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VOORWOORD 

De uitvoering van de proefneming met gescheiden huisvuilinzameling 

in de gemeente Lieshout omvatte het verrichten van divers onderzoek. 

Naast het doen van technisch onderzoek naar hoeveelheden en de 

kwaliteit van de verschillende ingezamelde afvalcomponenten, heeft 

de opdrachtgever, Speciaal Transport Cotrans B.V., ook besloten tot 

het verrichten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor is 

het mogelijk geworden om de reacties, ervaringen en opvattingen van 

de deelnemende huishoudens in kaart te brengen en te volgen tijdens 

het verloop van de proef. 

Deze gegevens zijn gebruikt voor bijstelling van de proef op 

onderdelen en 

betrekking tot 

tiviteiten. 

Op deze wijze 

voor 

de 

is 

het aanvullen van kennis, bijvoorbeeld met 

scheidingsregels, middels de voorlichtingsac-

het sociaal-wetenschappelijk onderzoek nuttig 

welslagen en voortzetten van de gescheiden 

huisvuilinzameling in de gemeente Lieshout. 

gebleken voor het 

Dit rapport betreft de eindrapportage van het in de twee jaren van 

de proefneming door het Waste Management Programma te Lieshout 

uitgevoerde sociaal-wetenschappelijk onderzoek. (In de laatste fase 

van de proef is het Waste Management Programma geïntegreerd in het 

Interuni vers i tair Milieu-instituut Brabant) . Het is voorafgegaan door 

eerdere uitvoerige rapportages welke in dit rapport worden vermeld. 

Tot slot wil ik graag al diegenen die op welke wijze dan ook aan dit 

onderzoek hebben bijgedragen en met name de geënquêteerde bewoners, 

danken voor hun inzet en medewerking. 

Drs. R. Drabbe 

project manager 

Interuniversitair Milieu-instituut Brabant 
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~ SAMENVATTING 

In de wijk Plan West van de gemeente Lieshout is gedurende twee 

jaar (van 1 maart 1988 tot 1 maart 1990) een proef met gescheiden 

inzameling van huisvuil gehouden. 

Aan de inwoners werd gevraagd het huisvuil te scheiden in een 

composteerbaar gedeelte, een niet-composteerbaar gedeelte en 

probleemstoffen. 

Het succes van de proef was grotendeels afhankelijk van de medewer

king van de huishoudens. Daarom is gedurende de proef een sociaal

wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om te achterhalen of de 

huishoudens van Lieshout bereid zijn hun huisvuil volgens de regels 

te scheiden, welke factoren van invloed zijn op deze intenties en 

of er veranderingen optreden in de houding van de deelnemers 

gedurende de proef. 

In totaal zijn er vier metingen verricht, waarvan de laatste in het 

onderhavige rapport besproken wordt. 

De eerste meting (TO) betrof een telefonische enquête vlak vóór de 

start van de proef. De tweede, derde en vierde meting (Tl, T2 en 

T3) bestonden uit schriftelijke vragenlijsten welke respectievelijk 

enkele weken na de start, een half jaar, en anderhalf jaar na de 

start van de proef werden afgenomen. 

De resultaten van het onderzoek worden besproken aan de hand van 

de "Theory of reasoned action" van Fishbein en Ajzen. 

Daarnaast wordt nog aandacht besteed aan de theorie van Klander

mans, met betrekking tot sociale dilemma's. 

Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van Lieshout zeer positief 

tegenover de gescheiden huisvuilinzameling staan. De intentie om 

aan de proef mee te werken is er hoog, wat echter niet automatisch 

inhoudt dat de werkelijke deelname ook hoog is. Veel respondenten 

nemen wel deel aan de proef, maar bieden slechts een deel van hun 

huisvuil gescheiden aan. 

Er zijn in de loop van de proef weinig veranderingen opgetreden in 

de ervaringen van de deelnemers. Wel is de intentie om aan de proef 

mee te werken groter geworden. Dat betekent dat, na anderhalf jaar 

ervaring met het scheiden van huisvuil, geconcludeerd kan worden 



de proef een succes is geworden. 

De kennis van de scheidingsregels is niet veranderd gedurende de 

proef, en is (nog) niet optimaal. 

Het systeem, dat wil zeggen de inzamelfrequentie en inzamelmethode, 

wordt over het algemeen erg positief beoordeeld. 

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek worden besproken in 

hoofdstuk 4, en in hoofdstuk 5 worden, op grond van de resultaten, 

enkele aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek gedaan. 



HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Van maart 1988 tot maart 1990 heeft in de wijk Plan West in de 

gemeente Lieshout een proef plaatsgevonden met gescheiden huis

vuilinzameling. De proef werd uitgevoerd en gefinancierd door de 

inzamelaar "Speciaal Transport Catrans B.V." uit Deurne. Gedurende 

de proef werd in het proefgebied het huisvuil ingezameld in 3 

stromen: 

1. Composteerbare fractie. Dient aangeboden te worden in de 

daarvoor beschikbaar gestelde groene minicontainer (240 ltr.) 

en wordt een maal per twee weken opgehaald. 

2. Niet-composteerbare fractie. Dient aangeboden te worden in de 

grijze minicontainer (240 ltr.) en wordt een maal per twee 

weken opgehaald. 

3. Probleemstoffen (klein chemisch afval, of KCA). Deze dienen 

bewaard te worden in de daarvoor beschikbaar gestelde KCA-box 

en worden vier keer per jaar middels speciale vooraf aangekon

digde acties ingezameld. 

Ten behoeve van de huisvuilscheidingsproet is door het Waste 

Management Programma sociaal-wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd 

om inzicht te krijgen in de motieven om al dan niet mee te werken 

aan de proef. Hiertoe is een viertal metingen verricht: 

1. De TO-en de Tl-meting resp. een telefonische (februari 1988) 

en een schriftelijke enquête (mei 1988). Deze worden uit

gebreid beschreven in het rapport "le interimrapportage 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek gescheiden huisvuilinzame

ling in Lieshout", van N.M. van Giels (1988). 

2. De T2-meting, een schriftelijke enquête (oktober 1988). Deze 

meting wordt uitgebreid beschreven in het rapport "2e 

interimrapportage sociaal-wetenschappelijk onderzoek ge

scheiden huisvuilinzameling in Lieshout", van drs. A.T.A.M. 

Nederstigt (1989). 

3. De T3-meting, eveneens een schriftelijke enquête (oktober 

1989). Deze laatste meting wordt in het onderhavige rapport 

besproken. 

Naar de twee eerder genoemde rapporten (van Giels 1988 en 

Nederstigt 1989) wordt eveneens verwezen voor uitgebreidere 



omschrijving van de proefopzet en voor informatie over de ach

tergrond en het doel van de proef. 



HOOFDSTUK 2 SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Onderzoeksvraagstelling 

In deze laatste (T3-)meting worden dezelfde onderzoeksvragen 

gesteld als in de voorafgaande (TO, Tl en T2)metingen, te weten: 

1. Hoe worden de attitude ten aanzien van het zelf scheiden van 

huisvuil, de attitude ten aanzien van de proef en de intentie 

tot deelname aan de proef verklaard? 

2. Wat is de invloed van: 

a. de verandering van een één-containersysteem naar een twee

container systeem; 

b. de invoering van het alternerend inzamelen van de fracties; 

c. de hygiëne-aspecten, verbonden aan het nieuwe systeem 

op de attitudes en gedragsintenties met betrekking tot het 

scheiden van huishoudelijk afval aan de bron? 

3. Wat zijn de verschillen in attitude ten aanzien van het zelf 

scheiden en ten aanzien van de proef, de intentie tot 

deelname, en het scheidingsgedrag tussen tijdstip Tl (vlak na 

de start van de proef), T2 (plusminus 8 maanden na de start 

van de proef) en tijdstip T3 (ruim 1 1/2 jaar na de start van 

de proef)? 

In dit rapport ligt de nadruk vooral op de laatste onderzoeksvraag, 

de veranderingen gedurende de loop van de proef. 

De doelstelling van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek is, 

gegevens te genereren ter verbetering of aanpassing van de opzet 

van de proef en de voorlichting rondom de proef. 

2.2. Theoretische achtergrond 

2.2.1. "Theory of Reasoned Action" (Fishbein & Ajzen). 

De onderzoeksvragen zijn vertaald in een onderzoeksmodel (zie 

paragraaf 2.3.2.) dat voornamelijk gebaseerd is op de "Theory of 

Reasoned Action" van Fishbein & Ajzen (1975) en Ajzen & Fishbein 

(1977, 1980). Dit is een model waarmee de individuele intentie om 

z 



een bepaald gedrag te vertonen, verklaard kan worden. Bij de 

presentatie van het model is gebruik gemaakt van de beschrijving 

door Verhallen & Pieters (1984) en Pieters (1985). 

Voor een uitgebreide omschrijving van de "Theory of Reasoned 

Action" wordt verwezen naar het rapport "1e interimrapportage 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek gescheiden huisvuilinzameling 

in Lieshout" (van Giels 1988). 

2.2.2. "Sociale dilemma's" (Klandermans). 

Behalve aan de Theory of reasoned action worden de resultaten van 

de TJ-meting ook aan een andere theorie getoetst. Het gaat hier om 

de theorie van Klandermans ( 1986) met betrekking tot sociale 

dilemma's. Een sociaal dilemma is een structuur waarin een aantal 

mensen van elkaar afhankelijk is voor het verkrijgen van opbreng

sten. Als velen een voor zichzelf gunstig alternatief kiezen, is 

dit nadelig voor allen (Poppe, 1988). 

In een huisvuilscheidingsproet zijn mensen van elkaar afhankelijk 

voor het verkrijgen van een positief resultaat. De proef kan alleen 

een succes worden (dat wil zeggen: vermindering van de hoeveelheid 

te storten huisvuil, vermindering van de milieuverontreiniging door 

KCA, en produktie van zuivere compost) als iedereen meewerkt. 

Aan deelname aan een huisvuilscheidingsproet zijn voor de betrok

kenen verschillende kosten verbonden. Deze kosten zijn over het 

algemeen direct merkbaar: stankoverlast, ruimteverlies, tijdverlies 

en lichamelijke inspanning. De baten van de proef zijn daarentegen 

over het algemeen collectief van aard en pas op lange termijn 

merkbaar: milieuverbetering. 

Met betrekking tot de huisvuilscheidingsproet in Lieshout hebben 

de inwoners de keuze uit coöperatief gedrag (dat wil zeggen: 

meewerken aan de proef en het huisvuil volgens de regels scheiden 

en gescheiden aanbieden) en non-coöperatief gedrag (niet mee

werken). Non-coöperatief gedrag is voor het individu het gunstigst: 

hij/zij hoeft niet de kosten van deelname te dragen, maar kan wel 

op lange termijn mee-profiteren van de baten. 



Wanneer echter velen voor non-coöperatief gedrag kiezen, heeft dat 

voor alle betrokkenen nadelige gevolgen, namelijk milieuveront

reiniging. In een sociaal-dilemma situatie is het bereiken van een 

doel dus niet alleen afhankelijk van individuele keuzes. In

dividuele inzet voor een collectief doel heeft pas zin als anderen 

ook meewerken. Daarom wordt het gedrag van een individu mede 

beïnvloed door de verwachtingen ten aanzien van het gedrag van 

anderen. Volgens Klandermans (1986) zal een individu coöperatief 

gedrag vertonen als: 

-hij/zij kennis heeft van het doel van het gedrag (knowledge); 

- hijjzij bekwaam is om deel te nemen (capability); 

- hijjzij de intentie heeft om mee te werken (willingness). 

Aan de eerste twee voorwaarden wordt in de huisvuilscheidingsproef 

voldaan. Immers, via de voorlichting verkrijgen de deelnemers 

kennis van het doel van de gescheiden huisvuilinzameling en de KCA~ 

box, de mini-container, en de presentatie van de scheidingsregels 

stellen de deelnemers in staat om hun huisvuil gescheiden aan te 

bieden. De theorie van Klandermans heeft betrekking op de laatste 

van deze 3 voorwaarden. De intentie tot coöperatief gedrag wordt 

als afhankelijke variabele beschouwd. 

Klandermans (1986) neemt in zijn theorie met betrekking tot sociale 

dilemma's de value-expectancy theorie van Feather (1982) als uit

gangspunt. Volgens deze theorie wordt de motivatie om een bepaald 

gedrag te vertonen bepaald door de verwachting, dat het gedrag een 

bepaalde consequentie zal hebben en de waarde die die consequentie 

voor het individu heeft: 

M = E x V 

( M = mot i va tie, E = verwachting ( expectancy) , V = waarde 

(value)) 

Volgens Klandermans (1986) wordt de intentie tot coöperatief gedrag 

bepaald door drie soorten motieven: 

a. Goal motives. Deze worden bepaald door de waarde die men hecht 

aan de beoogde consequenties van het coöperatief gedrag, en 

de verwachtingen omtrent: 

-het succes van de actie (als iedereen meewerkt); 



- het aantal mensen dat zal deelnemen; 

- het effect van de eigen bijdrage van het individu. 

b. Social motives. Deze worden gevormd door de verwachte reacties 

van belangrijke referentiegroepen met betrekking tot het 

vertonen van coöperatief gedrag, en de waarde die het individu 

hecht aan de mening van die referentiegroepen. 

c. Reward motives. Deze worden gevormd door de verwachte, niet 

collectieve kosten en baten van het vertonen van coöperatief 

gedrag en de waarde die het individu hecht aan die kosten en 

baten. 

~ Het conceptueel model 

2.3.1. Inleiding 

In het conceptueel model zijn alle factoren die mogelijk van belang 

zijn in de beantwoording van de onderzoeksvragen ondergebracht in 

een systeem van theoretische variabelen met inachtname van hun 

onderlinge relaties. Het model dient tevens als uitgangspunt voor 

de statistische analyses van de onderzoeksresultaten. 

Het gehanteerde model is weergegeven in figuur 2.3.1. (blz. 10) en 

wordt besproken in paragraaf 2.3.2. Het is een model op individueel 

niveau. Dat wil zeggen dat die persoon in het huishouden, die het 

meest met het huisvuil omgaat, als onderzoekseenheid is gekozen. 

Deze persoon wordt als representatief beschouwd voor het huishouden 

waarvan hij deel uitmaakt (V. Elderen, 1986). 

Het model is gebaseerd op de "Theory of Reasoned Action" van 

Fishbein en Ajzen (1975, en Ajzen en Fishbein, 1977, 1980). 

Daarnaast wordt in figuur 2.3.2. (blz. 15) het model weergegeven 

dat is gebaseerd op de theorie van Klandermans over sociale dilem

ma's. Dit model wordt besproken in paragraaf 2.3.3. 

In paragraaf 2.3.4. tenslotte worden de overeenkomsten en verschil

len tussen de twee modellen besproken (zie ook figuur 2.3.3., blz. 

18) . 
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Figuur 2. 3. 1. Het onderzoeksmodel, gehanteerd in de TO, Tl, T2 en T3 -meting van het sociaal
wetenschappelijk onderzoek in het kader van de huisvuilscheidingsproef in Lieshout. 
Geb a seerd op Ajzen & Fishbein (1980) . 



2.3.2. Bespreking en eperationalisatie van het model, gebaseerd 

op Ajzen en Fishbein (1980) (figuur 2.3.1.) 

De getallen tussen haakjes verwijzen naar de nummers van de vragen 

van de T3-meting (bijlage II). 

a. Scheidingsgedrag (zie bijlage II, vraag 20 en 21) 

Uitgangspunt van het model is het huisvuilscheidingsgedrag. Dit 1s 

een vorm van milieugedrag, dat wil zeggen: gedrag waarvan de 

resultaten op korte of lange termijn het fysieke milieu beïnvloe

den. Het huisvuilscheidingsgedrag van de respondenten wordt 

uitgedrukt in het al dan niet meewerken aan de proef en in de mate 

van medewerking. 

b. Intentie (bijlage II, vraag 31) 

De intentie tot scheidingsgedrag wordt als belangrijkste voorspel

ler van scheidingsgedrag beschouwd. Volgens Fishbein en Ajzen zal 

de intentie om een bepaald gedrag te vertonen in de regel gevolgd 

worden door dat gedrag. 

Bij het gebruiken van intentie als voorspeller van gedrag moet men 

wel bedenken dat intenties, nadat ze zijn uitgesproken, kunnen 

veranderen (bijv. door ervaring met het scheidingsgedrag). Deze 

eventuele veranderingen kunnen worden geconstateerd doordat er 

meerdere metingen zijn verricht. Ook worden vragen met betrekking 

tot intentie vaak positiever beantwoord dan wat werkelijk het geval 

is (V. Elderen, 1986). Dit gebeurt vooral als het gaat om sociaal

wenselijk gedrag, en mogelijk geldt dit ook voor huisvuilschei

dingsgedrag. Deze sociaal-wenselijke antwoorden komen echter vooral 

voor bij telefonische interviews, en minder bij schriftelijke 

(anonieme) enquêtes (Roosendaal, 1985). 

De intentie tot scheidingsgedrag is van verschillende factoren 

afhankelijk. Deze factoren worden hieronder afzonderlijk besproken 

(aan de hand van het conceptueel model, figuur 2.3.1., blz. 10). 

c. Attitude ten aanzien van het zelf scheiden 

(zie bijlage II, vraag 23) 

De attitude ten aanzien van het zelf scheiden wordt gezien als een 

van de belangrijkste voorspellers van de intentie tot scheidings

gedrag. Het betreft hier de houding van de respondent ten aanzien 



van het concrete scheidingsgedrag, het gescheiden bewaren en 

aanbieden van de afzonderlijke componenten. 

d. Subjectieve norm (zie bijlage II, vraag 22) 

De subjectieve norm is het idee dat het individu heeft over de mate 

waarin het wenselijk is dat hi jjzi j een bepaald gedrag (in dit 

geval huisvuilscheiding) vertoont. 

Deze subjectieve norm is opgebouwd uit de sociale norm; dat wil 

zeggen: de mate waarin verondersteld wordt dat relevante referen

tiegroepen van het individu verwachten dat hijjzij aan de huis

vuilscheidingsproet meewerkt, en de motivatie tot conformeren; dat 

wil zeggen: de waarde die het individu hecht aan de mening van de 

betreffende referentiegroepen. 

e. Bestaand gewoontegedrag (bijlage II, vraag 10 t;m 16). 

Onderzoek heeft aangetoond dat gedrag in de toekomst (in dit geval 

dus het huisvuilscheidingsgedrag) in belangrijke mate afhankelijk 

is van het in het verleden vertoonde gedrag (Bentier en Speckart, 

1979, Bagozzi, 1981 a, b, 1982). Verondersteld wordt dan ook dat 

de intentie tot huisvuilscheidingsgedrag hoger zal zijn naarmate 

de respondent meer bestaande gewoontes heeft met betrekking tot 

milieu-vriendelijk gedrag. Onder bestaand gewoontegedrag wordt 

onder meer verstaan: zelf composteren, probleemstoffen inleveren 

bij de gemeente, papier, glas en textiel gescheiden houden, 

rekening houden met de milieuvriendelijkheid van produkten en hun 

verpakkingen. 

f. Verantwoordelijkheid (zie bijlage II, vraag 33 en 34). 

Wanneer een individu zichzelf als medeverantwoordelijk voor de 

milieuproblematiek beschouwd, kan dat van invloed zijn op Zl. )n 

intentie tot milieuvriendelijk gedrag. (In dit geval: het volgens 

de juiste regels scheiden en aanbieden van het huishoudelijk 

afval.) In dit onderzoek wordt verantwoordelijkheid geoperationali

seerd aan de hand van de vragen in hoeverre men de overheid, de 

industrie en de mensen zelf schuldig acht aan het ontstaan van het 

milieuprobleem en verantwoordelijk voor de oplossing ervan. 



g. Algemene attitude ten aanzien van de proef en ten aanzien van 

het doel (zie bijlage II, vraag 17, 9a en ben 32). 

Een andere belangrijke voorspeller van de intentie tot scheidings

gedrag is de attitude ten aanzien van de huisvuilscheidingsproet 

in het algemeen. Een respondent met een positieve houding ten 

aanzien van de huisvuilscheidingsproet zal een hogere intentie 

hebben om aan de proef mee te werken, dan iemand met een negatieve 

houding ten aanzien van de proef. 

h. Kosten/baten afweging (zie bijlage II, vragen 30, 35, 36, 37 

en 48) . 

De attitude die de respondent heeft ten aanzien van het zelf 

scheiden is afhankelijk van de afweging van de kosten en baten die 

deelname aan de proef voor de respondent met zich meebrengt. De 

uiteindelijke kostenfbaten afweging is het resultaat van de 

waarneming of verwachting van kosten en baten die de proef met zich 

meebrengt en de evaluatie van die kosten en baten. 

Kosten en baten dienen in ruime zin opgevat te worden. Pieters en 

Verhallen onderscheiden naast financiële kosten nog drie typen 

gedragskosten: tijdkosten, fysieke kosten en psychische kosten. 

Baten op korte termijn hebben meestal een individueel karakter 

(bijv. besparen van vuilniszakken) terwijl baten op lange termijn 

meestal collectief van aard zijn (milieuverbetering). 

Het probleem van de huisvuilscheidingsproet is, dat deelname op 

korte termijn kosten met zich meebrengt, terwijl de voornaamste 

baten pas op lange termijn zichtbaar worden en van collectieve aard 

ZlJn. Dus iedereen kan profiteren, onafhankelijk van het feit of 

hij/zij er zelf toe bijgedragen heeft (Ester en De Leeuw, 1978). 

Zie ook paragraaf 2.2.2 "Sociale dilemma's". 

i. Kennis en voorlichting (zie bijlage II, vragen 18,19, 39 t;m 

45) • 

Het doel van de voorlichting rondom de proef is het vergroten van 

de kennis van de proef bij de deelnemers. De kennis met betrekking 

tot de proef is tweeledig: 

1. Op de eerste plaats is het van belang dat de deelnemers weten 

waarom de proef gehouden wordt. Door voorlichting over de 

afvalproblematiek in het algemeen en de zin van huisvuil-



beïnvloed worden. 

2. Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemers weten hoe ze het 

scheidingsgedrag moeten uitvoeren. Kennis van het inzamel

schema en van de scheidingsregels is noodzakelijk om tot een 

hoge kwaliteit gescheiden huisvuil te komen. 

De totale hoeveelheid kennis en voorlichting met betrekking 

tot zowel de achtergronden en het doel van de proef, als de 

scheidingsregels en het inzamelschema, kan van invloed zijn 

op de waargenomen en verwachte kosten en baten. 

j. Systeemkenmerken (zie bijlage II, vragen 24 t;m 27). 

De beoordeling van allerlei kenmerken van het nieuwe huisvuilin

zamelsysteem, zoals het formaat en de hanteerbaarheid van de groene 

container en de KCA-box en de inzamelfrequenties, kan van invloed 

zijn op de kostenfbaten afweging met betrekking tot de proef. 

k. Socio-demografische factoren (zie bijlage II, vragen 1 t/m 6). 

Socio-demografische factoren kunnen van invloed zijn op de waar

neming en evaluatie van kosten en baten van deelname aan de proef. 

Zo kunnen bepaalde kosten (bijv. lichamelijke inspanning) af

hankelijk van de leeftijd van de respondent als lastig of niet 

lastig ervaren worden. Gezinsgrootte en aantal uren werk per week 

zijn mogelijk van invloed op de evaluatie van kosten als ruimte

en tijdverlies. 

l. Woon/wijkkenmerken (zie bijlage II, vragen 7 en 8). 

Hieronder vallen omgevingskenmerken die van invloed kunnen zijn op 

de uitvoering van het scheidingsgedrag, of op de waarneming of 

evaluatie van kosten en baten van de proef. Voorbeelden van zulke 

kenmerken zijn het soort woning en het al of niet hebben van een 

tuin. 



2.3.3. Bespreking en eperationalisatie van het conceptueel 

model 1 gebaseerd op Klandermans ( 1986) 1 (zie figuur 

2.3.2) 

De getallen tussen haakjes verwijzen naar de nummers van de vragen 

van de TJ-meting (bijlage II). 

a. Intentie (zie bijlage II, vraag 32). 

Uitgangspunt van het model en tevens afhankelijke variabele, is de 

intentie tot scheidingsgedrag. Volgens Klandermans is intentie een 

van de drie voorwaarden voor coöperatief gedrag, in dit geval 

scheidingsgedrag, naast de twee andere voorwaarden voor coöperatief 

gedrag, namelijk kennis (knowledge) en bekwaamheid (capability). 

De intentie tot scheidingsgedrag wordt bepaald door de gewogen som 

van de drie motieven, te weten: 

- goal motives; 

- social motives; 

- reward motives. 
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Figuur 2.3.2. Tweede onderzoeksillodel ten behoeve van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
in het kader van de huisvuilscheidingsproef Lieshout (gebaseerd op Klandermans, 1986). 



Elk van die motieven wordt weer bepaald door het produkt van 

Verwachtingen en Waarden (Value-expectancy theory; Motive = 
Expectancy x Value). 

b. Goal motives (zie bijlage II, vragen 9a, b, c, d). 

Voor de goal motives bestaat de "waarde" uit het belang dat het 

individu hecht aan de beoogde consequenties van de proef: een 

schoner milieu, beperking van de hoeveelheid te storten afval en 

hergebruik van grondstoffen. 

Dit concept is geoperationaliseerd met behulp van de vraag "hoe 

belangrijk is de milieuproblematiek voor u in vergelijking met 

andere zorgen of problemen die u heeft?" (zie bijlage IV). De 

"verwachtingen" hebben voor de goal motives betrekking op het 

succes van de actie (vraag 9b), het aantal deelnemers (vraag 9c), 

en het effect van deelname door het individu op de resultaten van 

de proef (vraag 9d). 

c. Social motives (zie bijlage II, vragen 22a t;m 22 f). 

De social moti ves worden bepaald door de verwachte reactie van 

referentiegroepen met betrekking tot deelname aan de proef en door 

de waarde die het individu hecht aan de mening van de betreffende 

referentiegroep (vragen 22a t/m 22f). Als referentiegroepen gelden: 

"vrienden en bekenden", "mensen bij mij in de buurt" en "huis

genoten". Voor referentiegroepen is het produkt van de verwachting 

en de waarde berekend. 

De som van die produkten vormt de social motives. (Social motives 

zijn vergelijkbaar met de "subjectieve norm" in het model van 

paragraaf 2.3.2). 

d. Reward motives (zie bijlage IV, vragen 30a, b, d, e, f, i en 

35a t;m f) 
De reward motives worden bepaald door de mate waarin het individu 

verwacht dat hij/zij bij deelname aan de proef bepaalde, niet 

collectieve, kosten of baten zal ervaren en de waarde die het 

individu hecht aan die kosten en baten. Voor elk van de kosten en 

baten is het produkt van verwachting en evaluatie berekend. De som 

van die produkten vormt de reward motives. 



2.3.4 OVereenkomsten en verschillen tussen de modellen van 

Ajzen, Fishbein en Klandermans 

De twee modellen die in de voorafgaande paragrafen zijn besproken 

vertonen een aantal duidelijke overeenkomsten en verschillen. In 

figuur 2.3.3 (blz. 18) is het model van Klandermans ingepast in het 

model dat gebaseerd is op Fishbein en Ajzen. De motives die volgens 

Klandermans de gedragsintentie bepalen, zijn terug te vinden in een 

aantal onafhankelijke variabelen die volgens Fishbein en Ajzen de 

gedragsintentie bepalen. De overeenkomst is des te sterker omdat 

de value-expectancy theory, waar Klandermans van uitgaat, veel 

gelijkennis vertoont met de wijze waarop volgens Fishbein en Ajzen 

attitudes en de subjectieve norm worden bepaald. 

De social motives bij Klanderrnans worden dan op dezelfde wijze 

bepaald als de subjectieve norm bij Fishbein en Ajzen; nl. door het 

produkt van de verwachte consequenties (in dit geval: de verwachte 

reactie van relevante anderen) en de evaluatie van die consequen

ties (hoe belangrijk is de mening van die relevante anderen, of: 

motivatie tot conformeren). 

Op dezelfde wijze zijn de reward motives te vergelijken met waarne

ming en evaluatie van de kosten bij Fishbein en Ajzen. Immers, de 

reward motives hebben betrekking op de niet-collectieve kosten en 

baten van het gedrag en in het geval van huisvuilscheiding zijn de 

niet-collectieve, individuele gevolgen, de kosten (stankoverlast, 

ruimteverlies, lichamelijke inspanning). 

Daarentegen zijn in het geval van huisvuilscheiding de baten 

meestal van collectieve aard (milieuverbetering; minder stort). 

De collectieve consequenties zijn in het model van Klandermans 

terug te vinden in de goal motives. Deze goal motives zijn 

opgebouwd uit de waarde van de beoogde consequenties (in dit geval 

dus: milieuverbetering, afvalreductie), en de verwachte consequen

ties. In figuur 2. 3. 2 worden de goal mot i ves vergeleken met de 

waarneming en evaluatie van de baten in het model van Fishbein en 

Ajzen. In beide modellen worden verwachte/waargenomen consequenties 

gecombineerd met de evaluatie van die consequenties. 

Volgens Klandermans zijn deze produkten van waargenomen consequen

ties en evaluaties direct van invloed op de gedragsintentie. 

Terwijl volgens Fishbein en Ajzen eerst de attitude ten aanzien van 

het gedrag beïnvloed wordt, welke dan vervolgens de gedragsintentie 
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beïnvloedt. Beide modellen worden in latere hoofdstukken van dit 

rapport getoetst. 

~ Opzet van het onderzoek 

2.4.1 Inleiding 

Het totale onderzoek bestaat uit 4 metingen: 

- een TO-meting, vlak vóór de start van de proef; 

- een Tl-meting, vlak ná de start van de proef; 

- een T2-meting, ongeveer een half jaar ná de start van de proef; 

- een T3-meting, ongeveer anderhalf jaar ná de start van de proef. 

Voor deze opzet is gekozen om de meningen en ervaringen van de 

inwoners van het proefgebied op verschillende momenten met elkaar 

te kunnen vergelijken. Op deze wij ze ontstaat een beeld van 

eventuele veranderingen gedurende de loop van de proef. 

Op het tijdstip van de TO-meting hebben de inwoners nog geen enkele 

ervaring met het nieuwe huisvuilinzamelsysteem. Op dat moment wordt 

gemeten hoe op voorhand de houding ten aanzien van de proef is en 

wat er van de proef verwacht wordt. 

Op de volgende meetmomenten (Tl, T2 en T3) hebben de inwoners 

telkens wat meer (resp. enkele weken, een half jaar en anderhalf 

jaar) ervaring met het nieuwe systeem. Uit de resultaten van deze 

drie metingen moet blijken of er sprake is van gewenning, gewoon

tevorming, kennis- en aandachtsvermindering of -vermeerdering, 

verandering in attitudes en intentie enz. 

2.4.2 De vragenlijst 

Het belangrijkste doel van de T3-meting was het meten van de 

veranderingen in de tijd met betrekking tot attitudes ten aanzien 

van de proef en gedragsintenties. 

In de vragenlijst zijn dan ook zoveel mogelijk dezelfde vragen 

gesteld als in de Tl- en T2-meting. Dit om statistische vergelijk

ing van de resultaten mogelijk te maken. 

Vragen welke niet relevant waren voor het meten van veranderingen 

ten opzichte van de Tl- en T2-meting zijn in de T3-meting niet 

herhaald. 

De uiteindelijke vragenlijst (zie bijlage II) bestond uit 46 

vragen. Een groot deel van de vragen bestond uit zogenaamde Likert-



schalen: 5- of 7-puntsschalen waarop de respondent zijnjhaar mening 

kan geven over een bepaalde uitspraak. Deze Likert-schalen bieden 

ruime mogelijkheden voor statistische verwerking. 

Daarnaast is er in de vragenlijst een aantal open vragen opgenomen, 

zodat ook aspecten naar voren konden komen die niet rechtstreeks 

in de overige vragen aan de orde kwamen. 

De vragenlijst is op 25 oktober 1989 verstuurd aan 350 inwoners van 

de wijk Plan West. 

Bij de vragenlijst zat een begeleidende brief, ondertekend door 

Burgemeester & Wethouders van Lieshout (zie bijlage I) en een 

antwoordenveloppe, waarin de ingevulde vragenlijst (gratis) kon 

worden teruggestuurd. 

2.4.3 Design en steekproeftrekking 

De onderzoekspopulatie voor de T3-meting bestond uit het hele 

proefgebied van de huisvuilscheidingsproef, te weten de wijk Plan 

West van de gemeente Lieshout. Volgens gemeentelijke gegevens zijn 

± 460 aansluitingen betrokken bij de proef. 

Uit een volledige adressenlijst van de wijk Plan West werden op a

selecte wijze 350 adressen voor de T3-meting geselecteerd. Alle 

inwoners hadden al een of twee keer eerder (Tl- enjof T2-meting) 

een vragenlijst over de huisvuilscheidingsproef ontvangen. 

Van de 350 verstuurde vragenlijsten zijn er 151 ingevuld en 

teruggestuurd. Dat betekent een netto respons van 43%. In vergelij

king met de T2-meting, waar de respons 37% bedroeg, is dat een goed 

resultaat. Zeker gezien het feit dat het voor iedereen een tweede 

of derde vragenlijst over hetzelfde onderwerp betrof. 



HOOFDSTUK 3 DE RESULTATEN 

3.1 De analysemethode 

In paragraaf 3.2. worden de resultaten van de T3-meting beschreven 

aan de hand van de frequenties van de antwoorden, en de verschil

len met eerdere metingen. De verschillen worden berekend aan de 

hand van kruistabellen. Een verschil wordt als significant be

schouwd wanneer p ::5 0,05 ("p" representeert de kans dat een waar

genomen verschil of samenhang toe te schrijven is aan toeval). 

In paragraaf 3. 3. worden de relaties tussen concepten, zoals 

aangegeven in het conceptueel model (fig. 2. 3. 1. ) beschreven. 

Statistisch significante en in de context van dit onderzoek inter

essante relaties worden gerapporteerd door middel van chi-kwadraat 

(X2
). Hiermee wordt de mate van samenhang weergegeven zonder 

specificatie van de vorm van de relatie. Ook hier wordt een rela

tie als significant beschouwd wanneer p ::5 0,05. Er is gekozen voor 

rapportage aan de hand van kruistabellen (X2
) in plaats van aan de 

hand van correlaties, omdat een aantal belangrijke variabelen 

(intentie, attitudes) te scheef verdeeld was (dat wil zeggen dat 

de antwoorden van de respondenten niet gelijkmatig verdeeld zijn 

over de verschillende antwoordcategoriën van een vraag) om er 

correlaties over te berekenen. 

In paragraaf 3.4. worden discriminant-analyses met betrekking tot 

de T3-meting besproken. Tenslotte worden resultaten met betrekking 

tot het sociaal dilemma besproken in paragraaf 3.5. Deze resul

taten worden besproken aan de hand van correlaties en discrimi

nant-analyses. 

3.2 Antwoordpercentages en verschillen met eerdere metingen 

(Zie bijlage III voor kruistabellen T2-/T3-meting). Kruistabellen 

m.b.t. verschillen tussen Tl- en T2-meting zijn te vinden in de 2e 

interimrapportage over het sociaal wetenschappelijk onderzoek 

m.b.t. de huisvuilscheidingsproet in Lieshout (Nederstigt '89). 



Scheidingsgedrag 

(Vraag 20 en 21; zie bijlage II). 

Op tijdstip T3 zegt 96,7% van de respondenten mee te werken aan de 

huisvuilscheidingsproef. Dat is niet significant meer dan op 

tijdstip T2. Veel respondenten blijken, ook al zeggen ze mee te 

werken aan de proef, niet al hun huisvuil gescheiden aan te bie

den. Slechts 61,9% van alle respondenten levert al het KCA ge

scheiden in, en 57,7% biedt al het groente-, fruit- en huisafval 

gescheiden aan. 

Intentie tot scheidingsgedrag 

(Vraag 31) 

De intentie tot scheidingsgedrag is sinds de start van de proef 

voortdurend toegenomen. Op T2 (een half jaar na de start) was de 

intentie al significant hoger dan vlak na de start van de proef. 

Op het moment van de T3-meting zegt 84% zeker in de toekomst het 

huisvuil te blijven scheiden. Dat is significant hoger dan op T2 

(73,4%). (Zie tabel III.l bijlage III). 

Attitudes/doel van de proef 

(Vraag 17, 23, 32). 

De attitude t.a.v. het zelf scheiden van huisvuil was tussen Tl en 

T2 pos i tiever geworden. Op T3 staat 85,6% van de respondenten 

positief tegenover het zelf scheiden; dat is niet significant 

hoger dan op T2. Hetzelfde geldt voor de algemene attitude t.a.v. 

de proef in zijn geheel. Op T3 heeft 87,2% van de respondenten een 

positieve houding t.a.v. de proef. Dat is niet significant hoger 

dan op T2, maar de attitude op T2 was wel significant positiever 

dan op Tl. 

"Bescherming van het milieu" wordt door de meeste respondenten 

(79,3%) op T3 als belangrijkste doel van de proef beschouwd. Dit 

percentage is hoger dan op T2 (60%). (Zie tabel III.2). 

Verantwoordelijkheid 

(Vraag 33 en 34) 

De meerderheid van de respondenten (55,3%) vindt dat "de mensen 

zelf" (en niet de industrie of de overheid) in de eerste plaats 



verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van milieuproblemen. 

Toch is de acceptatie van de eigen verantwoordelijkheid afgenomen 

t.o.v. T2. Op T3 is 38,1% van de respondenten het eens met de 

uitspraak dat vooral de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de 

bestrijding van de milieuproblemen. Op T2 was dat nog 53% (zie 

tabel 11!.3). 

De mate waarin industrie, overheid en de mensen zelf door de 

respondenten schuldig gevonden worden aan de milieuproblematiek is 

niet veranderd t.o.v. T2: 85,4% is het (enigszins) eens met de 

uitspraak dat de industrie de hoofdschuldige is. Voor de overheid 

en de mensen zelf zijn die percentages respectievelijk 56,7% en 

76,1%. 

Bestaand gewoontegedrag 

(Vraag 10 tjm 16) 

Een aantal gewoontes m.b.t. milieuvriendelijk gedrag kwam op 

tijdstip T2 al vaker voor dan op Tl, aan het begin van de proef 

(gescheiden inleveren van papier en glas; bij het boodschappen doen 

rekening houden met de milieuvriendelijkheid van het produkt, en 

met het afval dat een produkt kan opleveren). Tussen T2 en T3 zijn 

er weinig veranderingen opgetreden m.b.t. bestaand gewoontegedrag. 

Alleen het aantal mensen dat rekening houdt met het afval van 

produkten bij het boodschappen doen is nog verder toegenomen (22% 

op T2 en 35,3% op T3) (zie tabel 111.4). Bovendien zijn er op T3 

meer respondenten (62,4%) die altijd fosfaatvrij wasse n dan op T2 

(49,6%) (zie tabel 111.5). (Dit laatste was op Tl niet gemeten). 

Op T3 levert 75,3% van de respondenten meer dan de helft van zijnl

haar oud papier apart in. Voor textiel en glas zijn die percentages 

respectievelijk 90% en 90,7%. 



Kosten en baten 

(Vraag 28,29,30,35,36,37) 

Kostenfbaten afweging 

Het aantal respondenten dat voordelen in de proef ziet (97,3%) is 

niet veranderd tussen T2 en T3. Ook het aandeel dat nadelen ziet 

is op T3 (21,8%) niet significant anders dan op T2. De uiteinde

lijke kostenfbaten afweging valt op T3 voor ruim de helft van de 

respondenten ( 52,1%) positief uit. Dat wil zeggen dat ze voor 

zichzelf meer voor- dan nadelen in de proef zien. Ook dit is niet 

veranderd sinds de vorige meting. 

Waargenomen/verwachte kosten en baten 

Op de open vraag "welke voordelen ziet U in de proef?" werd vooral 

het antwoord "Beter voor het milieu" vaak gegeven. Daarnaast werden 

"Hergebruik", "Minder stort'' en "Mogelijkheid jezelf milieubewust 

te gedragen" vaak als voordelen genoemd. Het vaakst genoemde nadeel 

van de proef was "stankoverlast", naast "ruimteverlies" en 

"moeite". 

De mate waarin bepaalde kosten en baten van de proef worden waar

genomen is niet veranderd tussen T2 en T3 (zie bijlage II vraag 

30atjmk). 

Tussen Tl en T2 waren wel enkele veranderingen opgetreden. (Op T2 

werden minder financiële kosten en minder lichamelijke inspanning 

ervaren dan op Tl. En op T2 waren veel meer respondenten het eens 

met de uitspraak dat door de proef de hoeveelheid te storten afval 

vermindert) . 

Evaluatie van de kosten en baten 

Tegen de verwachting in, dat er gedurende de proef gewenning zou 

optreden t.a.v. de kosten, zijn er op T3 minder respondenten die 

de kosten als helemaal niet lastig ervaren dan op T2 (zie tabel 

III.6 t/m III.l2). Ruimteverlies wordt op T2 nog door 85,8% van de 

respondenten als helemaal niet lastig ervaren. Op T3 is dat nog 

maar 61,9%. Op T2 vindt 92,3% van de respondenten tijdverlies als 

gevolg van de gescheiden huisvuilinzameling helemaal niet lastig, 

een jaar later, op T3, is dat 70,8%. Voor "nadenken over huisvuil" 

loopt het percentage dat dit helemaal niet lastig vindt terug van 



92,1% op T2 naar 80,1% op T3. "Lichamelijke inspanning" wordt op 

T2 door 90,4% en op T3 door 77,9% als helemaal niet lastig ervaren. 

Het percentage dat financiële kosten als helemaal niet lastig 

ervaart loopt tussen T2 en T3 terug van 51,3% naar 29,9%; voor 

stankoverlast is dat van 40,4% naar 22,9%, en het schoonmaken van 

de container wordt op T2 door 59,5% helemaal niet lastig gevonden, 

tegen 31,3% op T3. 

De evaluatie van de baten is pas in de T3-meting voor het eerst 

gemeten. Er kunnen dus geen uitspraken gedaan worden over verande

ringen gedurende de proef. Op T3 worden de baten als volgt 

geëvalueerd: (zie bijlage II vraag 36). "Minder milieuvervuiling" 

wordt het vaakst (door 73,6% van de respondenten) als "zeer belang

rijk" geëvalueerd. "De mogelijkheid om zelf bij te dragen aan een 

beter milieu" wordt door 58,5% een zeer belangrijk voordeel van de 

proef gevonden, en 58, 3% van de respondenten vindt de "vermindering 

van de hoeveelheid te storten afval" zeer belangrijk. Tenslotte 

vindt 49,7% "hergebruik" een zeer belangrijk voordeel en 15,9% 

vindt het een zeer belangrijk voordeel dat ten gevolge van de proef 

minder vuilniszakken gekocht hoeven te worden. 

Subjectieve norm 

(Vraag 22) 

De subjectieve norm m.b.t. meewerken aan de huisvuilscheidingsproet 

is nauwelijks veranderd tussen de T2- en de T3-meting. De verwach

ting die vrienden, huisgenoten en buren volgens de respondent over 

hemjhaar hebben wat betreft het al dan niet meewerken aan de huis

vuilscheidingsproet zijn niet significant veranderd. Ongeveer de 

helft van de respondenten denkt dat vrienden en buren van hemjhaar 

verwachten dat hijjzij zal meewerken, en 78% denkt dat huisgenoten 

verwachten dat hijjzij zal meewerken. 

Ook de mate waarin de respondent de mening van buren en vrienden 

belangrijk vindt is niet significant veranderd. Iets meer dan 

éénderde van de respondenten zegt de mening van buren en vrienden 

belangrijk te vinden, als het gaat over meewerken aan de huisvuil

scheidingsproet. De mening van huisgenoten is wel significant 

belangrijker geworden: op T3 zegt 71,4% van de respondenten de 

mening van huisgenoten m.b.t. de huisvuilscheidingsproet belangrijk 



te vinden, tegen 58,5% op T2 (zie tabel 11!.13). 

Uit de resultaten van Tl-, T2- en T3-meting blijkt dat "huis

genoten" de belangrijkste referentiegroep is. Sinds de start van 

de proef zijn de respondenten de mening van deze groep steeds 

belangrijker gaan vinden, en is men vaker van mening dat huis

genoten verwachten dat de respondent zal meewerken aan de geschei

den inzameling. 

Kennis en voorlichting 

(Vraag 18 en 19 en 38 t;m 46) 

De kennis van het ophaalschema van de verschillende componenten is 

op T3 niet significant anders dan op T2. Ongeveer driekwart van de 

respondenten weet wanneer het composteerbare en het niet-compos

teerbare afval wordt opgehaald, en ruim 90% kent de inzamelwijze 

van KCA. 

Ook de kennis van de scheidingsregels is stabiel gebleven. De 

kennis is (nog) niet optimaal. De helft van de respondenten deelde 

3 of meer van de 12 onderdelen in de verkeerde categorie in. In 

bijlage II; vraag 19 is weergegeven welk percentage van de respon

denten de verschillende componenten van het huisvuil in de juiste 

categorie indeelde. De meeste fouten die gemaakt worden zijn niet 

schadelijk. D.w.z. dat zaken die composteerbaar zijn, bij het 

restafval komen, of dat zaken die niet tot het KCA behoren in de 

KCA-box komen. Zo worden bijvoorbeeld vaak gloeilampen in de KCA

box aangeboden, terwijl deze bij het restafval mogen. Alleen m.b.t. 

papieren luiers, oogschaduw en tl-lampen worden nog wel schadelijke 

fouten gemaakt. De eerste worden door ongeveer een kwart van de 

respondenten bij het composteerbaar afval ingedeeld, terwijl ze bij 

het restafval horen, en de laatste twee worden regelmatig bij het 

restafval ingedeeld, terwijl het KCA betreft. 

Terwijl op T2 nog voor bijna 60% van de respondenten de brieven 

van de gemeente de belangrijkste bron van informatie waren, is dat 

op T3 nog maar voor 38,8% het geval. Dit is geen vreemde ontwik

keling, aangezien de frequentie van de brieven van de gemeente 

gedurende de periode tussen T2 en T3 aanzienlijk lager was dan 



daarvoor. (Dit omdat de proef inmiddels "ingeburgerd" was, en er 

niet veel nieuwe informatie verstrekt hoefde te worden). Op T3 

bleek de afvalkrant voor 42% van de respondenten de belangrijkste 

informatiebron (tegen 32% op T2), en ook de wijkbladen waren op T3 

voor meer respondenten (16,3%) de belangrijkste informatiebron dan 

op T2 (5,5%) (zie tabel 111.14). 

De beoordeling van de voorlichting is niet veranderd tussen T2 en 

T3. Ruim 80% van de respondenten vindt dat ze voldoende informatie 

ontvangen, en dat de informatie ook duidelijk is. Bijna 85% vindt 

dat uit de afvalkrant duidelijk het hoe en waarom van de gescheiden 

inzameling blijkt. 

Ook de mate waarin de afvalkrant wordt gelezen is niet teruggelopen 

sinds de start van de proef, terwijl dit niet vreemd zou zijn, 

aangezien de "nieuwigheid" op T3 van de proef verdwenen was; 64% 

van de respondenten zegt de afvalkrant helemaal te lezen en nog 

eens 30% leest hem gedeeltelijk. 

De afval-informatielijn is gedurende de proef niet vaak gebruikt: 

86, 7% van de respondenten zegt er nooit gebruik van gemaakt te 

hebben. Blijkbaar waren er niet veel onduidelijkheden over de 

proef. 

Systeemkenmerken 

(Vraag 24,25,26,27) 

Op T3 zijn meer respondenten (66%) tevreden over het formaat van 

de groene mini-container dan op T2 (53,6%) (zie tabel 111.15). 

waarschijnlijk is dit een gevolg van het feit dat een aantal mensen 

dat de container te groot vond, deze heeft ingeruild voor een 

kleinere. Over het formaat van de grijze container en de KCA-box 

is ruim driekwart van de respondenten tevreden. De tevredenheid met 

de ophaalfrequentie is niet veranderd tussen T2 en T3. Ruim 

driekwart van de respondenten is van mening dat het composteerbare 

en het restafval vaak genoeg worden opgehaald; 85,9% vindt de 

frequentie van KCA-inzameling voldoende. 

De hanteerbaarheid van de grijze en groene container is - evenals 



op T2 - volgens 96% van de respondenten goed; 82% vindt de KCA-box 

makkelijk hanteerbaar. 

Het inzamelsysteem voor KCA wordt op T3 door meer respondenten 

(78,7%) als zeer positief beoordeeld dan op T2 (61,5%) (zie tabel 

III.16). Waarschijnlijk is hier sprake van gewenning. Dat geldt 

overigens voor het hele systeem: op T2 gaf nog maar 78,4% van de 

respondenten de voorkeur aan het nieuwe systeem boven het oude. Op 

T3 is dat al 92,7% (zie tabel III.17). 

Socio-demografische factoren/woon-wijkkenmerken 

(Vraag 1 tjm 8). 

De steekproef van de T3-meting bestond voor 35% uit mannen en voor 

65% uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar en 47,3% van de 

respondenten werkt buitenshuis. De grootte van de huishoudens 

varieert van 1 tot 6 personen, waarbij het aantal van 3 het vaakst 

voorkomt; 27% van de respondenten heeft één of meer kinderen op de 

basisschool. Bijna de helft van de respondenten heeft een oplei

dingsniveau van MBO of hoger. In de steekproef kwamen geen flats 

of bovenwoningen voor; 21,5% van de respondenten woonde in een 

vrijstaand huis; 92,6% had een voor- en achtertuin. 

Op deze socio-demografische factoren en woon/wijkkenmerken zijn 

geen significante verschillen tussen de T3- en eerdere metingen 

gevonden. Dat betekent dat de resultaten van de verschillende 

metingen met elkaar vergeleken kunnen worden. Eventueel gevonden 

verschillen in attitudes, gedrag, enz. tussen de verschillende 

meetmomenten zijn niet toe te schrijven aan verschillen in steek

proefsamenstelling. 

Relaties tussen de verschillende- concepten uit het model 

De relaties, zoals weergegeven in het conceptueel model op blz. 10 

(fig. 2.3.1.) worden beschreven aan de hand van kruistabellen. De 

kruistabellen die een significant resultaat vertonen, staan weer

gegeven in bijlage IV. 



Voor de berekening van de verschillende relaties is gebruik gemaakt 

van een aantal samengestelde variabelen. Verschillende items uit 

de vragenlijst die onder één concept vallen, zijn samengevoegd tot 

één variabele. Vooraf is door middel van een reliabili ty-test 

gekeken of de verschillende items inderdaad dezelfde dimensie 

meten. Zo niet, dan werden de betreffende items niet in de 

samengestelde variabele opgenomen. 

De volgende variabelen zijn samengesteld (tussen haakjes staan de 

items waaruit de samengestelde variabele is opgebouwd): 

- scheidingsgedrag (vraag 21a en 21b) 

- gewoontegedrag (vraag 11 tjm 16) 

- verantwoordelijkheid (vraag 34a tjm 34 f) 

- kennis (vraag 18a t;m 18c en 19a tjm 191) 

- voorlichting (vraag 39,40,42 tjm 45) 

- systeemkenmerken (vraag 24a tjm 24c, 25a tjm 25c, 26a tjm 26d) 

- subjectieve norm (vraag 22a tjm 22f) 

-waarneming en evaluatie kosten (vraag 30a, 30b, 30d, 30e, 30f, 

30i; 35a tjm 35 g) 

- waarneming en evaluatie baten (vraag 30c, 30g, 30h, 30k; 36b tjm 

36e). 

Daarnaast Z1Jn bij het berekenen van de relaties tussen concepten 

de volgende enkelvoudige variabelen gebruikt: 

- algemene attitude t.a.v. de proef en het doel van de proef (vraag 

17) 

- attitude t.a.v. het zelf scheiden (vraag 23) 

- intentie tot scheidingsgedrag (vraag 31) 

- kostenfbaten afweging (vraag 37b) 

Intentie tot scheidingsgedrag 

De intentie tot scheidingsgedrag is volgens het conceptueel model 

de belangrijkste voorspeller van het scheidingsgedrag. Uit tabel 

IV.1 (bijlage IV) blijkt dat de mate waarin scheidingsgedrag wordt 

vertoond inderdaad hoger is naarmate de intentie tot scheidings

gedrag hoger is. 



Factoren die verondersteld worden direct van invloed te zijn op de 

intentie tot scheidingsgedrag zijn: 

1. Attitude t.a.v. het zelf scheiden; een positieve attitude 

t.a.v. het zelf scheiden blijkt inderdaad samen te gaan met 

een hoge intentie tot scheidingsgedrag (zie bijlage IV, tabel 

IV. 2). 

2. Subjectieve norm; er is geen verband gevonden tussen intentie 

en subjectieve norm. De verwachting was dat een hoge score op 

de subjectieve norm zou samengaan met een hoge intentie tot 

scheidingsgedrag. (Een hoge score op de subjectieve norm 

betekent dat de respondent veel waarde hecht aan de mening 

van referentiegroepen, en dat referentiegroepen volgens de 

respondent van hem/haar verwachten dat hij/zij zal meewerken 

aan de proef). Er blijkt wel een rechtstreeks verband te zijn 

tussen de subjectieve norm en scheidingsgedrag (zie tabel 

IV. 3) • 

3. Bestaand gewoontegedrag; respondenten die al veel gewoontes 

hebben m.b.t. milieuvriendelijk gedrag hebben een hogere 

intentie tot scheidingsgedrag dan respondenten met weinig van 

die gewoontes (zie tabel IV.4). 

Kosten en baten 

De verwachte en waargenomen kosten en baten van het gescheiden 

inzamelen van huishoudelijk afval en de evaluatie van die kosten 

en baten, zijn volgens het conceptueel model (fig. 2.3.1) bepalend 

voor de attitude ten aanzien van het zelf scheiden. Respondenten 

die veel baten waarnemen en deze ook positief evalueren blijken 

inderdaad een positievere attitude t.a.v. het zelf scheiden te 

hebben, dan respondenten die weinig baten waarnemen en deze ook 

minder positief evalueren (zie tabel IV.5). Bovendien blijkt een 

positieve attitude t.a.v. het zelf scheiden samen te gaan met het 

waarnemen van weinig kosten en het ontbreken van een negatieve 

evaluatie van die kosten (zie tabel IV.6). 

Systeemkenmerken 

Respondenten die de kenmerken van het gescheiden huisvuil

inzamelingssysteem positief beoordelen, ervaren en verwachten meer 

baten en minder kosten van het zelf scheiden en evalueren die baten 



positiever en de kosten minder negatief, dan respondenten die de 

systeemkenmerken niet positief beoordelen (zie tabel IV.7 en IV.8). 

Bestaand gewoontegedrag 

Respondenten die al veel bestaande gewoontes hebben m.b.t. milieu

vriendelijk gedrag (bijv. fosfaatvrij wassen; glas naar de glasbak 

e.d.) zien meer baten en minder kosten in het zelf scheiden van 

huisvuil, dan respondenten die deze gewoontes niet hebben. Baten 

worden ook positiever, en kosten minder negatief, geëvalueerd (zie 

tabel IV.9 en IV.lO). 

Kennis en voorlichting 

Kennis van de proef, evenals de beoordeling van de voorlichting 

rondom de proef, blijkt geen effect te hebben op de waarneming en 

evaluatie van kosten en baten. Wel vertoont de beoordeling van de 

voorlichting een rechtstreeks verband met de mate van scheidings

gedrag (zie tabel IV.ll). Er kan echter niets gezegd worden over 

de causaliteit binnen deze relatie. De relatie tussen kennis van 

de scheidingsregels en de mate van scheidingsgedrag ontbreekt. 

Onder de respondenten die veel scheidingsgedrag vertonen zijn er 

dus ook met slechte kennis van de scheidingsregels. 

Verantwoordelijkheid 

De acceptatie van Verantwoordelijkheid m.b.t. de milieuproblematiek 

blijkt geen invloed te hebben op de algemene attitude t.a.v. de 

proef en het doel van de proef. De algemene attitude t.a.v. de 

proef vertoont geen samenhang met verwachte en waargenomen kosten 

of baten, en de evaluatie ervan. Wel blijkt de algemene attitude 

direct samen te hangen met de attitude t.a.v. het zelf scheiden 

van huisvuil, en met de intentie tot scheidingsgedrag (zie tabel 

IV.l2 en IV.l3). 

Socio-demografische kenmerken/woon/wijkkenmerken 

Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen de socio

demografische factoren enerzijds, en de kostenfbaten afweging 

anderzijds. Wel is gebleken dat oudere mensen meer scheidingsgedrag 

vertonen dan jongere (zie tabel IV.l4). Bovendien blijken ouderen 

meer verantwoordelijkheidsgevoel te hebben m.b.t. de milieuproble-



matiek dan jongeren (tabel IV.15). Ook vertonen respondenten die 

niet buitenshuis werken meer scheidingsgedrag dan respondenten die 

wèl buitenshuis werken (zie tabel IV.16). Verder is het opvallend 

dat respondenten met een lagere opleiding een hogere intentie tot 

scheidingsgedrag hebben dan respondenten met een hogere opleiding 

(tabel IV.17). 

Respondenten die in een 2-onder-1-kap of vrijstaand huis wonen zijn 

positiever over het zelf scheiden van huisvuil, dan respondenten 

die in een rijtjeshuis of bovenwoning wonen (zie tabel IV.18). 

3.4 Discriminant-analyses 

Met behulp van discriminant-analyses is onderzocht wat de belang

rijkste verschillen zijn tussen respondenten met een hoge en 

respondenten met een minder hoge intentie tot scheidingsgedrag, en 

tussen respondenten die veel en respondenten die weinig schei

dingsgedrag vertonen. In bijlage V zijn de pooled within-groups 

correlations weergegeven. Dat wil zeggen: de mate waarin de onaf

hankelijke variabelen samenhang vertonen met de discriminant

functie. Hoe groter de pooled within-groups correlation, des te 

zwaarder weegt de betreffende onafhankelijke variabele in de 

bepaling van de grootte van de afhankelijke variabele. 

Intentie 

In de eerste discriminant-analyse is de intentie tot scheidings

gedrag de afhankelijke variabele (vraag 31). 

De volgende variabelen zijn de onafhankelijken: 

a - attitude t.a.v. het zelf scheiden van huisvuil (vraag 23) 

b - subjectieve norm (vraag 22a t/m 22f) 

c - bestaand gewoontegedrag (vraag 11 t;m 16) 

d - kostenfbaten afweging (vraag 37b) 

e- waarneming en evaluatie van kosten (vraag 30 a,b,d,e,f,i en 

35a t;m f) 

f - waarneming en evaluatie van baten (vraag 30g,h,k en 36c,d,e) 

g - kennis (vraag 18a t/m c en 19a t/m 1) 

h - voorlichting (vraag 39,40,42,43,44a,b,45a,b) 

i - verantwoordelijkheid (vraag 34a t;m f) 

j - systeemkenmerken (vraag 24a,b,c,25a,b,c,26a,b,c,d) 



k - algemene attitude t.a.v. de proef en het doel van de proef 

(vraag 17) 

(De variabelen b,c,e,f,g,h,i en j zijn op dezelfde wijze samenge

steld als in paragraaf 3.3). 

De respondenten werden op basis van hun antwoord op vraag 31 ("Bent 

U van plan om in de toekomst al Uw huisvuil op de juiste rnanier te 

(blijven) scheiden?") in twee groepen verdeeld: 

Groep 1 als de respondent zeker van plan is zijnjhaar huisvuil 

te (blijven) scheiden. 

Groep 2 als de respondent waarschijnlijk, misschien, waarschijn

lijk niet of zeker niet van plan is zijnjhaar huisvuil 

te (blijven) scheiden. 

Uit de resultaten (zie tabel V .1) blijkt dat de waarneming en 

evaluatie van kosten die gescheiden huisvuilinzameling met zich 

meebrengt de belangrijkste variabele is in de bepaling van de 

intentie tot scheidingsgedrag. Daarnaast spelen ook kennis van 

scheidingsregels, waarneming en evaluatie van de baten, de beoor

deling van de systeernkenmerken, en de uiteindelijke persoonlijke 

kostenfbaten afweging (37b) een belangrijke rol in de bepaling van 

de intentie. Van minder invloed zijn bestaand gewoontegedrag en de 

attitude t.a.v. het zelf scheiden. 

De waarde die een discriminant-analyse heeft voor het onderzoek 

kan worden afgemeten aan het aantal respondenten dat met behulp 

van de discriminant-functie in de juiste groep wordt geclassifi

ceerd. Daarom zijn de classificatieresultaten berekend. Hierbij 

moet echter wel de kanttekening worden gemaakt dat het classifice

ren is gebeurd met dezelfde respondenten die gebruikt zijn bij het 

berekenen van de discriminant-functie. 

Voors12eld in groe12: 

Werkelijke groe12: 1 2 

Groe:g 1 (76): respondenten die zeker 
hun huisvuil (blijven) scheiden 76,3% 23,7% 

(58) (18) 

Groe:g 2 (18): respondenten die niet 27,8% 72,2% 
zeker hun huisvuil (blijven) scheiden ( 5 ) (13) 

Correct geclassificeerd: 75,53% 
35 



Scheidingsgedrag 

Een tweede discriminant-analyse is uitgevoerd, met als 

afhankelijke variabele de mate van scheidingsgedrag, samengesteld 

uit vraag 21a en 21b. De respondenten werden op basis van hun 

antwoorden op vraag 21a en 21b in groepen verdeeld. 

Groep 1: respondenten die al hun GFT en KCA gescheiden aanbieden. 

Groep 2: respondenten die niet al hun GFT en KCA gescheiden aan

bieden. 

De onafhankelijke variabelen zijn dezelfde als in de hierboven 

beschreven analyse, met daaraan toegevoegd de intentie tot schei

dingsgedrag. De resultaten ( pooled wi thin-groups correlations) 

zijn weergegeven in bijlage V.2. Uit de resultaten blijkt dat 

vooral voorlichting belangrijk is voor scheidingsgedrag. Deze 

resultaten zeggen echter niets over causaliteit. Het is dus niet 

duidelijk of voorlichting leidt tot scheidingsgedrag, of dat 

respondenten die toch al veel scheidingsgedrag vertonen ook meer 

open staan voor de voorlichting rondom de huisvuilscheiding. Ook 

bestaand gewoontegedrag blijkt zwaar te wegen in het bepalen van 

het uiteindelijke scheidingsgedrag. Intentie tot scheidingsgedrag, 

waarneming en evaluatie van kosten en verantwoordelijkheidsgevoel 

hebben ook nog enige invloed op het scheidingsgedrag, terwijl de 

overige variabelen weinig of geen invloed meer hebben. 

Ook voor deze analyse zijn de classificatieresultaten berekend. 

Voorsgeld in groeg: 

Werkelijke groeg: 1 2 

Groeg 1 ( 36) : respondenten die al hun 
GFT en KCA gescheiden aanbieden 75% 25% 

(27) ( 9 ) 

Groeg 2 ( 57) : respondenten die niet al 24,6% 75,4% 
hun GFT en KCA gescheiden aanbieden (14) (43) 

correct geclassificeerd: 75,27% 



3.5 Resultaten met betrekking tot het sociaal-dilemma 

Volgens het model van Klandermans zou er een relatie moeten bestaan 

tussen de intentie tot scheidingsgedrag en de goal-, reward- en 

social motives. Die motives zijn weer het resultaat van waarden en 

verwachtingen (Motive = expectancy x value; zie paragraaf 2.2.2). 

In dit onderzoek zijn de drie motieven als volgt samengesteld: 

Goal motives = 0,7 x (vraag 9a x (vraag 9b + 9c + 9d)) 

Social motives = (0,7 x (vraag 22a x 22e) + (vraag 22b x 22d) 

+ (vraag 22c x 22f)) 

Reward motives = (0,3 x (vraag 30a x 35a) + 0,5 (vraag JOb x 

35b) + 0,5 (vraag 30d x 35c) + (vraag 30e x 35d) + (vraag 30f 

x 35e) + (vraag 30i x 35f) + (vraag 30k x 36e)) 

Een hoge score op de goal motives betekent: 

dat men de milieuproblematiek belangrijk vindt; 

dat men verwacht dat huisvuilscheiding een belangrijke bijdra

ge kan leveren aan de oplossing van de milieuproblematiek; 

dat men verwacht dat er veel mensen aan de proef zullen mee

werken; 

dat men verwacht dat men zelf door huisvuilscheiding veel aan 

de milieuproblematiek kan doen. 

Een hoge score op de social motives betekent: 

dat men verwacht dat vrienden, buren en huisgenoten van de 

proefpersoon verwachten dat hijjzij aan de proef zal meewer

ken; 

dat men zich veel aantrekt van de mening van vrienden, buren 

en huisgenoten als het gaat over deelname aan de huisvuil

scheidingsproef. 

Een hoge score op de reward motives betekent: 

dat de respondent weinig kosten ten gevolge van de proef 

ervaart. Onder kosten wordt verstaan: ruimte- en tijdverlies, 

meer nadenken, meer lichamelijke inspanning, stankoverlast. 

dat de respondent de kosten die de proef met zich meebrengt 

niet als lastig evalueert. 



Volgens Klandermans wordt de intentie tot coöperatief gedrag (in 

dit geval: deelname aan de huisvuilscheidingsproef) vooral bepaald 

door de som van de motieven. Uit de resultaten van de T3-meting 

blijkt dat de intentie tot scheidingsgedrag inderdaad correleert 

met de som van de reward-, social- en goal motives: r = 0,202 

(p = 0,013). Dat betekent dus dat de intentie tot scheidingsgedrag 

hoger is naarmate de scores op de drie motieven hoger zijn. 

Er is een discriminant-analyse uitgevoerd, met als afhankelijke 

variabele de intentie tot scheidingsgedrag en als onafhankelijke 

variabelen de reward-, goal- en social motives. 

De pooled within-groups correlaties, dat wil zeggen de correlaties 

tussen de onafhankelijke variabelen en de discriminant-functie, 

waren als volgt: 

reward motives 0,810 

goal motives 0,700 

social motives 0,076 

Het al dan niet hebben van een hoge intentie tot scheidingsgedrag 

wordt dus voornamelijk bepaald door de reward motives (ofwel: de 

waarneming en evaluatie van individuele kosten). Ook de goal 

motives zijn belangrijk in het bepalen van de intentie. De social 

motives (verwachte mening van anderen en de waarde daarvan) daar

entegen spelen nauwelijks een rol in het bepalen van de intentie 

tot scheidingsgedrag. 

De waarde van de discriminant-analyse voor het onderzoek is op te 

maken uit de classificatieresultaten. Dat wil zeggen, het aantal 

respondenten dat aan de hand van de gevonden discriminant-functie 

in de juiste groep (hoge of lage intentie tot scheidingsgedrag) 

wordt ingedeeld. 



De classificatieresultaten waren als volgt: 

Voors :geld in groe:g: 

Werkelijke groe:g: 1 2 

Groe:g 1 ( 36) : respondenten die zeker hun 
huisvuil (blijven) scheiden (101) 74,3% 25,7% 

(75) (26) 

GroeJ2 2 (57): respondenten die niet 25% 75% 
zeker hun huisvuil (blijven) scheiden ( 5) (15) 
(20) 

Correct geclassificeerd: 74,4% 
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HOOFDSTUK 4 CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk is een aantal conclusies geformuleerd op basis 

van de resultaten van de T3-rneting van het sociaal-wetenschap

pelijk onderzoek t.b.v. de huisvuilscheidingsproet in de wijk Plan 

West in de gemeente Lieshout. 

1. Deelname 

Veel respondenten bieden hun huisvuil gedeeltelijk gescheiden aan. 

Van alle respondenten zegt 96,7% mee te werken aan de gescheiden 

inzameling. Echter, slechts 61,9% van de respondenten levert al 

het KCA in, en slechts 57,7% biedt al het GFT gescheiden aan. 

Blijkbaar werken veel respondenten mee aan de proef, maar niet 

voor 100%. Een hoog deelnamepercentage garandeert nog niet dat een 

even hoog percentage van het huisvuil gescheiden wordt aangeboden. 

2. Veranderingen ten opzichte van eerdere metingen 

Op tijdstip T3, anderhalf jaar na de start van de proef, is het 

aantal deelnemers even hoog als op T2, een jaar eerder. De inten

tie om mee te blijven werken is echter nog toegenomen. De 

attitudes t.a.v. het zelf scheiden van huisvuil en t.a.v. de proef 

in het algemeen zijn erg positief en ongeveer hetzelfde als op T2. 

De waarneming van nadelen van het zelf scheiden van huisvuil, die 

gedurende het eerste half jaar van de proef terugliep, is tussen 

T2 en T3 niet meer veranderd. Wel worden de nadelen op T3 negatie

ver geëvalueerd dan op T2. Van de gewenning t.a.v. de nadelen van 

de gescheiden inzameling, die op T2 werd waargenomen, is op T3 dus 

geen sprake meer. Een aantal vormen van milieubewust gedrag dat 

niet direct met de proef te rnaken heeft, was tussen Tl en T2 al 

toegenomen. Op T3 blijkt deze ontwikkeling zich nog verder voort

gezet te hebben. Meer respondenten houden bij het boodschappen 

doen rekening met het afval van produkten en meer respondenten 

gebruiken fosfaatvrije wasmiddelen. 



3. Intentie en scheidingsgedrag 

Hoewel een hoge intentie tot scheidingsgedrag niet per definitie 

leidt tot een hoge mate van scheidingsgedrag, is de intentie toch 

een belangrijke en noodzakelijke voorspeller van het scheidings

gedrag. 

De intentie tot scheidingsgedrag wordt voornamelijk bepaald door 

de reward-motives; dat wil zeggen door de direct merkbare, in

dividuele kosten van de huisvuilscheiding. De (collectieve) baten 

zijn van minder invloed. 

4. Beoordeling van het systeem 

Bijna alle respondenten geven op T3 de voorkeur aan het gescheiden 

inzamelsysteem boven andere systemen. Men is tevreden over de 

ophaalfrequentie, het formaat en de hanteerbaarheid van de con

tainer, en men vindt de inzameling van KCA goed geregeld. De 

tevredenheid met het formaat van de container is zelfs nog toege

nomen ten opzichte van T2. Stankoverlast blijkt het belangrijkste 

nadeel van het nieuwe systeem te zijn. 

5. Kennis en voorlichting 

De kennis van de scheidingsregels is op T3 (nog) niet optimaal en 

onveranderd t.o.v. T2. De meeste fouten die gemaakt worden zijn 

onschadelijk van aard (d.w.z. dat GFT ten onrechte bij het restaf

val terecht komt, of dat onschadelijke zaken bij het KCA worden 

aangeboden). 

De belangrijkste bron van informatie is op T3 de afvalkrant. 



6. Uiteindelijk, effectief gedrag 

* Totale steekproef 100% 
(N=151) 

I 

* Deelname aan ja nee 
de proef 96,7% 3,3% 

* Mate van biedt alle biedt niet 
deelname KCA en GFT alles 

gescheiden gescheiden 
aan: 42,3% aan: 54,4% 

I I I I 
* Kennis van de goed niet goed niet goed niet 

scheidingsregels goed goed goed 
1) 23,2% 19,1% 23,8% 30,6% 2% 1,3% 

1) Kennis "goed" wil zeggen max. 2 fout in vraag 19 van de T3-

meting. 

Verdeling van de steekproef met betrekking tot effectieve deelname 

aan de proef (tijdstip T3; anderhalf jaar na de start van de 

proef). 

* 23,2% van de respondenten biedt al het huisvuil gescheiden aan 

en past daarbij de scheidingsregels goed toe. Deze respondenten 

vertonen dus het juiste, gevraagde gedrag. 

* 19,1% biedt weliswaar al het huisvuil gescheiden aan, maar maakt 

daarbij nog veel fouten. De inzet van deze groep is goed, maar 

de kennis van de scheidingsregels dient verbeterd te worden, om 

daarmee de kwaliteit van het ingezamelde materiaal optimaal te 

krijgen. 

* 23,8% is wel goed op de hoogte van de scheidingsregels, maar 

biedt (nog) niet al het huisvuil gescheiden aan. Wanneer "niet 

scheiden" betekent "bij het restafval" hoeft dit niet ten koste 



van de kwaliteit van de compost te gaan. Deze groep dient ge

stimuleerd te worden om de kwantiteit van het scheidingsgedrag 

te vergroten. 

* 30,6% van de respondenten biedt slechts een deel van het huisvuil 

gescheiden aan en maakt daarbij bovendien nog fouten in de 

toepassing van de scheidingsregels. Binnen deze groep moeten 

zowel de kennis van de scheidingsregels als de mate van deelname 

verbeterd worden. 

* 3,3% van de respondenten doet helemaal niet mee aan de proef. 

Het gaat hier o~ een zeer klein aantal, waarvan er bovendien een 

aantal zelf composteren. 



HOOFDSTUK 5 AANBEVELINGEN 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek is hier

onder een aantal aanbevelingen met betrekking tot de huisvuil

scheidingsproet in Lieshout geformuleerd. 

De aanbevelingen hebben betrekking op de optimalisering van de 

medewerking van de huishoudens. Financiële en technische mogelijk

heden zijn hier buiten beschouwing gelaten. 

Tot slot worden ook nog enkele suggesties voor vervolgonderzoek 

gedaan. 

la. De proef met gescheiden huisvuilinzameling in Lieshout is over 

het algemeen zeer succesvol verlopen. 

De intentie tot deelname is hoog, en de respondenten staan 

positief tegenover het zelf scheiden van huisvuil. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek is het dan ook 

aan te bevelen het systeem van gescheiden inzameling voort te 

zetten. Een aantal wijzigingen zou echter de deelname van de 

huishoudens nog verder kunnen verbeteren. Hieronder worden 

zij besproken. 

lb. De deelname aan de proef is tussen T2 en T3 niet teruggelopen. 

Ook de attitudes zijn op TJ nog steeds positief, en de 

intentie tot scheidingsgedrag is zelfs nog toegenomen tussen 

T2 en TJ. Ook op langere termijn (1 1/2 jaar na de start) 

blijken de inwoners van Plan West bereid om mee te werken aan 

de proef. De gescheiden inzameling wordt een gewoonte. 

Gedurende de proef zijn verschillende vormen van milieuvrien

delijk gedrag toegenomen, die niet direct met de huisvuil

scheidingsproet te maken hebben. Respondenten houden bij het 

boodschappen doen meer rekening met milieuvriendelijkheid van 

produkten en met het afval dat produkten opleveren, en meer 

respondenten gebruiken fosfaatvrij wasmiddel. 

Op basis van deze twee bevindingen zou men kunnen overwegen 

de proef uit te breiden met bijvoorbeeld gescheiden inzame

ling van glas, papier, textiel, plastic en blik. 



Hierbij dient dan wel voldoende aandacht besteed te worden 

aan voorlichting en feedback van de resultaten. 

2. Het inzamelsysteem dat in Lieshout wordt gebruikt, wordt door 

vrijwel alle deelnemers positief beoordeeld en geprefereerd 

boven het oude systeem. Het systeem kan dan ook onveranderd 

toegepast blijven worden. 

Echter, aangezien de nadelen van het gescheiden inzamelen op 

T3 negatiever geëvalueerd worden dan op T2, dienen de nadelen 

van het systeem zoveel mogelijk beperkt te worden. Enkele 

voorbeelden: 

wijs de deelnemers er op dat de groene 240 ltr. container 

ingeruild kan worden voor een 140 1 tr. container (in 

verband met ruimtegebrek); 

geef in de voorlichting tips over het voorkomen van 

stankoverlast; 

bied een reinigingsservice aan (in verband met stankover

last en de moeite van het zelf schoonmaken van de con

tainer); 

geef in de voorlichting tips over efficiënt huisvuil

scheiden b.v. aparte bakken in de keuken (in verband met 

tijd en moeite). 

3. Er blijkt geen verband te bestaan tussen de kwantiteit (mate 

van deelname) en de kwaliteit (juiste toepassing van de 

scheidingsregels) van de huisvuilscheiding, en dus dienen 

kwantiteit en kwaliteit ook in de voorlichting als aparte 

aspecten benaderd te worden. De kwantiteit is hoog: vrijwel 

alle respondenten zeggen mee te werken aan de proef. Slechts 

een zeer klein aantal respondenten (3,3%) zegt niet mee te 

werken aan de proef. Omdat het hier om een klein aantal gaat, 

is het aan te bevelen deze mensen persoonlijk te benaderen. 

Aangezien deze mensen niet meewerken is de kans dat zij 

aandacht besteden aan de voorlichting over de proef erg 

klein, en dus is voorlichting niet de juiste manier om deze 

mensen te benaderen. Bovendien zijn de achterliggende redenen 

van het niet-meewerken niet bekend. In een persoonlijk 

gesprek kunnen deze mensen wellicht worden aangezet om toch 

KCA en - indien nodig - GFT gescheiden aan te bieden. 



Via de inzamelaar is wellicht te achterhalen om welke mensen 

het gaat. 

Veel respondenten zeggen wel aan de proef mee te werken, maar 

bieden slechts een deel van hun GFT en KCA gescheiden aan. 

Deze respondenten dienen regelmatig gestimuleerd te worden om 

al hun huisvuil gescheiden aan te bieden. De mate van schei

dingsgedrag kan beïnvloed worden door het benadrukken van de 

collectieve baten die huisvuilscheiding op lange termijn met 

zich meebrengt, en van de verantwoordelijkheid die eenieder 

heeft voor het milieu. 

In deze context is het erg belangrijk dat deelnemers feedback 

krijgen over de proef, het effect van huisvuilscheiding voor 

het milieu en het effect van de eigen bijdrage voor het 

milieu. Dat wil zeggen: concrete informatie over de resultaten 

van de proef en de effecten die daar voor het milieu uit 

voortvloeien. Al deze zaken dienen in de voorlichting aandacht 

te krijgen. 

Aan de kwaliteit van de huisvuilscheiding dient ook veel 

aandacht te worden besteed. De kennis van de scheidingsregels 

is (nog) niet optimaal. Uit ervaring elders is gebleken dat 

extra aandacht voor bepaalde componenten in de voorlichting 

leidt tot betere kennis voor die componenten. Kennis van de 

scheidingsregels dient dan ook regelmatig getoetst te worden 

en componenten waarover de kennis slecht is dienen extra onder 

de aandacht te worden gebracht. 

4. In het uitgevoerd onderzoek is de huisvuilscheidingsproble

matiek benaderd als een sociaal dilemma (par. 2.2.2). 

Oplossingen voor een sociaal dilemma vallen in twee typen 

uiteen (de Vries 1989): structurele en psychologische oplos

singen. 

Een structurele oplossing neemt het dilemma zelf weg. Dit kan 

bijvoorbeeld door de individuele kosten voor het individu tot 

0 te reduceren, zodat non-coöperatief gedrag niet langer een 

aantrekkelijker alternatief is dan coöperatief gedrag. Voor 



een huisvuilscheidingsproet betekent dit, dat ruimteverlies, 

stankoverlast, lichamelijke inspanning en financiële kosten 

t.g.v. de proef tot een minimum gereduceerd moeten worden. 

Een andere structurele oplossing is een financiële strategie. 

Door milieuvriendelijk gedrag te belonen met een individuele, 

direct merkbare financiële vergoeding, worden de individuele 

kosten gecompenseerd. Anderzijds kan men ook kosten in reke

ning brengen voor milieu-onvriendelijk gedrag. In het eerste 

geval wordt coöperatief gedrag aantrekkelijk gemaakt, in het 

tweede geval non-coöperatief gedrag onaantrekkelijk. Beide 

mogelijkheden lijken hetzelfde op te leveren, maar aangezien 

uit de literatuur blijkt dat mensen aan verliezen een zwaar

der gewicht toekennen dan aan winsten, verdient de tweede 

mogelijkheid de voorkeur. 

Een psychologische oplossing neemt niet het sociale dilemma 

weg, maar is er op gericht het najagen van eigenbelang weg te 

nemen; met andere woorden de consument kiest niet per 

definitie het voor zichzelf gunstigste alternatief. 

De psychologische oplossingen zijn communicatief van aard: 

het vergroten van de kennis over de relatie tussen mens en 

milieu en van het milieubesef, overtuigen van het bestaan en 

de ernst van de milieuproblematiek. 

Voorlichting, gericht op acceptatie van eigen verantwoor

delijkheid en op de vergroting van de gepercipieerde beheers

baarheid van de milieuproblematiek, speelt een belangrijke 

rol. Ook feedback kan een belangrijke beïnvloedingsstrategie 

zijn. Met name feedback over deelname door anderen en over 

concrete effecten van de huisvuilscheiding is erg belangrijk. 

Bijvoorbeeld: welke hoeveelheid afval wordt er minder gestort 

(x aantal vrachtwagens) , en wat voor schade zou er kunnen 

ontstaan als het ingezamelde KCA toch in het milieu terecht 

was gekomen. Ook werkt het stimulerend wanneer de deelnemer 

weet wat hij zelf bijgedragen heeft; met andere woorden: wat 

zijn de effecten van zijn eigen gedrag. 

Hoewel de structurele oplossingen meestal effectiever zullen 

zijn dan de psychologische, zijn de laatstgenoemde wel ef

ficiënter, waardoor ze uiteindelijk toch de voorkeur genieten. 



5. Hoewel de afvalkrant de belangrijkste bron van informatie over 

de gescheiden huisvuilinzameling blijkt te zijn, is het aan 

te bevelen ook via andere media de inwoners van informatie 

(zoals omschreven in 4.) te voorzien. De kans is immers groot 

dat met de afvalkrant juist die mensen bereikt worden die toch 

al meewerken; mensen die geïnteresseerd zijn in de huis

vuilscheiding zullen de afvalkrant vaak ongelezen weggooien. 

Voor het bereiken van de minder geïnteresseerden is het dus 

van belang om van tijd tot tijd ook informatie via kranten, 

wijkbladen en brieven van de gemeente te verspreiden. Daar

naast blijft de afvalkrant een belangrijk medium om de deel

nemers te voorzien van informatie en zo de kennis van de 

scheidingsregels en achtergronden te vergroten. 

6. De hierboven geformuleerde aanbevelingen hebben in veel 

gevallen betrekking op de voorlichting. Het is dan ook van 

groot belang dat die voorlichting ook werkelijk wordt ontvan

gen en verwerkt door de deelnemers aan de proef. In dit kader 

zijn drie zaken belangrijk (Poiesz, 1989): 

a. Motivatie. 

De voorlichting moet van zo'n aard zijn dat de deelnemer 

aan de proef gemotiveerd wordt om de informatie te ver

werken. Aantrekkelijke vormgeving en "pakkende" koppen 

kunnen bijvoorbeeld motiveren om de afvalkrant te lezen. 

Brieven op papier van de gemeente en ondertekend door 

burgemeester en wethouders worden wellicht eerder gelezen 

dan brieven van onduidelijke afkomst. Verder zou men 

kunnen denken aan allerlei speelse manieren om "saaie" 

informatie (zoals bijvoorbeeld de scheidingsregels) over 

te brengen. Mogelijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld een 

prijsvraag of een puzzel in de afvalkrant of de wijkbla

den. Ook feedback over resultaten van de proef kan moti

verend werken. 



b. Gelegenheid. 

De deelnemers moeten de gelegenheid krijgen om de infor

matie te verwerken. Daarom is, vooral voor belangrijke 

informatie, het gebruik van huis-aan-huis brieven aan te 

bevelen, omdat op die manier alle deelnemers de kans 

krijgen de informatie te verwerken. Bij voorlichting via 

bijvoorbeeld kranten of radio is de kans veel groter dat 

de deelnemers aan de proef de informatie mislopen. Boven

dien is uit het sociaal-wetenschappelijk onderzoek geble

ken dat de huis-aan-huis brieven voor de meeste respon

denten de belangrijkste informatiebron is. 

c. Capaciteit. 

De voorlichting moet door alle deelnemers begrepen kunnen 

worden. Dat wil zeggen, dat het taalgebruik aangepast 

moet zijn aan het laagste niveau binnen de doelgroep. De 

informatie dient op eenvoudige en duidelijke wijze weer

gegeven te worden zonder irritant of kinderlijk te zijn. 

7. Suggesties voor vervolgonderzoek. 

Tijdens de verwerking en rapportage van de gegevens van het 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek is een aantal vragen 

gerezen dat met behulp van de beschikbare gegevens niet te 

beantwoorden is. Deze vragen zijn mogelijk interessante 

onderwerpen voor nader onderzoek. 

a. Is er sprake van sociale wenselijkheid in de beantwoor

ding van de vragenlijsten? Dit zou onderzocht kunnen 

worden door vergelijking van de resultaten van het 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek met de werkelijke 

inzamelresultaten (hoeveelheid en kwaliteit) van het GFT 

en KCA. 

b. De respons op de T2 en T3-meting bedroegen resp. 37,14% 

en 43%. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of er 

bepaalde overeenkomsten of verschillen zijn tussen per

sonen die de vragenlijst wel, en personen die de vragen

lijst niet hebben teruggestuurd. Hiertoe zouden bijvoor

beeld de sociodemografische factoren van de respondenten 

vergeleken kunnen worden met de overall-populatie (in dit 



geval dus de inwoners van Plan West). 

c. Gezien de belangrijke plaats die de voorlichting inneemt 

in het huisvuilscheidingsproject, zou het interessant 

kunnen zijn om de gebruikte voorlichtingsmiddelen aan het 

zogenaamde triade-model (Poiesz, 1989) te toetsen, om te 

zien in hoeverre de voorlichting voldoet aan de criteria 

met betrekking tot motivatie, gelegenheid en capaciteit, 

zoals genoemd in aanbeveling 6. Op deze wijze kan onder

zocht worden in hoeverre de deelnemers gemotiveerd zijn/ 

blijven om informatie over de huisvuilscheidingsproef te 

verwerken. 
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BfJLAGE I 

GEMEENTE lil LIESHOUT 

Aan: de bewoners van Plan West. 

Onderwerp: enquête huisvuil
scheidingsproef. 

Lieshout, oktober 1989 

Geachte heer/mevrouw, 

Ongeveer anderhalf jaar geleden is in Uw wijk 
een huisvuilscheidingsproet van start gegaan. Hierover heeft 
U mogelijk ook in mei en/of oktober 1988, een vragenlijst ont
vangen. Daarin werd U gevraagd Uw mening te geven over een aantal 
zaken die met de proef te maken hebben. Deze vragenlijsten zijn in
middels verwerkt en hebben een duidelijk beeld opgeleverd over 
het verloop 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 Universi
teit Brabant, een derde (en tevens laatste) vragenlijst samengesteld. 
In deze vragenlijst staat een aantal vragen die ook in de eerdere 
vragenlijsten voorgekomen zijn. Zo kunnen we nagaan of er ver
anderingen zijn opgetreden. 

Wij verzoeken U vriendelijk ook deze vragenlijst 
in te vullen en in bijgevoegde antwoordenvelop terug te sturen 
(postzegel is niet nodig). Wij zijn geïnteresseerd 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 in de wijk te weten, 
hopen wij dat U de ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk 
terugstuurt. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. 

EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 

,burgemeester. 

,sekretaris. 

MM 



VRAGENLIJST HUISVUIISCliEIDINGSFK>EF 

PlAN WEST - LIESHCUI' 

OicrOBER 1989 

BIJLAGE II 



Inleiding 

Deze vragenlijst gaat over een aantal zaken met betrekki.rq tot de 
huisvuilscheidingsproet zoals die in Lieshout gehouden wordt. 
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 worden door diegene in uw 
huishouden die het meest met het huisvuil c:xrgaat. 

Vriendelijk dank voor uw medewerking. 

------------------
1. Bent u een man of een vrouw 

(35, 3% ) 1 o man 
(64, 7%) 2 o vrouw 

2. Wat is uw leeftijd? .......•.•....•. jaar 
(gemiddeld 44 jaar) 

3. Hoeveel uren per week werkt u buitenshuis? uur(gemiddeld 16 uur) 
(indien u niet buitenshuis werkt vult u 'O' in) 

( 5 2,7 % werkt nie t buitenshuis) 

4. Hoeveel uren per week werkt uw partner buitenshuis? • . . . . . • uur. 
(indien u geen partner heeft, of indien uw partner niet bui
tenshuis werkt, vult u '0' in). (gemiddeld 2 3,5 uur) 

( 38, 3% heeft geen partner die buitenshuis werkt) 

5a. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? (tenminste 3 dagen per 
week in huis aanwezig) ..•....•• personen. (gemiddel d 3 personen) 

5b. Heeft u kinderen op de basisschool? 
( 27 %) 1 0 ja 

(73 %) 2 0 nee 

6. Wat is uw hoogst afgeronde schoolopleiding? 
(12,6%) 1. 

( 9 ,8%) 2. 

(15,4 %) 3. 
( 16 ,8%) 4. 
(14 %) 5. 
( 4,2%) 6. 
(22 ,4%) 7. 
( 4 ,9%) 8. 

o lager orrlerrwijs; basisorrlerrwijs 
o voortgezet lager orrle.rwijs (VGIO); IAVO (lager algexreen 

vonnerrl orrlerrwij s) 
0 rro (lager beroepsorrle.rwi j s) 
0 UlO; MUlO; MAVO; 3-jarige HBS 
0 MOO (middelbaar beroepsorrle.rwijs) 
0 VHID (voo:rbereidend hoger en middelbaar orrlerrwijs) 
0 HOO (hoger beroepsorrle.rwijs) 
0 universiteit 

9. 0 arrlers , nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
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7. In wat voor soort woning woont u? 
( -- ) 1 0 bovenwoning of flat 
( 3 8, 9% ~ 0 een huis in een rij 
( 3 9 , 6% ~ 0 een twee-orrler-één-kap woning 
( 2 1,5 % ~ o een vrijstaam huis 
( ---) 5 o een l::xJerderij (nog in gebruik als boerenbedrijf) 

8. Heeft u een tuin? 
(0 ,7%) 1 o nee 
(2 %) 2 0 ja, een voortuin 
(4 %) 3 0 ja, een achtertuin 
( 63 , 1%) 4 0 ja, een voor- en achtertuin 
(29,5 %) 5 0 ja, een tuin rondam 
( 0 ' 7%) 6 0 ja, arrle.rs, ru ................................. . 

9a. Hoe belangrijk is de milieuproblematiek voor u in vergelijking met 
andere zorgen of problemen die u heeft? 

(omcirkel het antwoord van uw keuze) 

veel 
minder 
belang
rijk 
(2%) 

1 

minder 
belang
rijk 

(1 2 , 8% ) 
2 

iets 
minder 
belang
rijk 
( 15 ,4 %) 

3 

even 
belang
rijk 

(49 %) 
4 

iets 
belang
rijker 

(6 %) 
5 

belang
rijker 

(1 2 ,1 %) 
6 

veel 
b e -
lang
rijker 
(2,7 %) 

7 

9b. Er bestaan verschillende ll'aatregelen om de milieuproblemen te 
bestrijden. Hoe belangrijk is volgens u huisvuilscheiding in 
vergelijking met arrlere ll'aatregelen? 

veel 
minder 
belang
rijk 
(0 ,7 %) 

1 

minder 
belang
rijk 

(2 ,7%) 
2 

iets 
minder 
belang
rijk 
(4,7%) 

3 

even 
belang
rijk 

(53, 7%) 
4 

iets 
belang
rijker 

(8, 1 %) 

5 

belang
rijker 

(22, 1 %) 

6 

veel 
b e -
lang
rijker 
(8,1 %) 

7 

9c. Hoeveel van de huishoudens uit de wijk Plan West bieden volgens u 
hun huisvuil gescheiden aan, zoals dat van hun gevraagd wordt? 

geen bijna minder de meer bijna a l -
enkele geen dan de helft dan de allemaal lemaal 

(--) (--) rr~t~ ( 1, 4%) ~r~:r% ) (69, 2% ) ( 13%) 

1 2 3 4 5 6 7 

9d. Denkt u dat het voor de milieuproblematiek veel uibnaakt of u 
zelf wel of niet uw huisvuil gescheiden aanbiedt? 

heel weinig vrij een vrij veel heel 
weinig weinig beetje veel veel 

(0, 7%) (2% ) (1, 3%) (13,4%) (19, 5% ) (28, 9%) (34, 2%) 
1 2 3 4 5 6 7 

2 



10. Maakt u 
8 %) 1 0 

(87,3%)2 0 

zelf campost van uw groente-, fruit- en tuinafval? 
ja 
nee 

( 4' 7%) 3 0 gedeeltelijk 

11. Welk deel van uw papier en karton geeft u mee aan de vuilniswagen? 
(niet gescheiden van de rest van uw huisvuil) 

( 4 1 , 3%) 1 o niets 
( 3 4 %) 2 o het kleinste deel 
( 3, 3 %) 3 0 de helft 
( 14 %) 4 0 het grcx::>tste deel 
( 7 , 3 %) 5 o alles 

12. Welk deel van uw afvalglas brengt u gemiddeld naar de glasbak? 
(74, 7 %) 1 o alles 
( 16 %) 2 0 het grcx::>tste deel 
( 3 , 3% ) 3 0 de helft 
( 2,7%) 4 0 het kleinste deel 
( 3 , 3 %) 5 0 niets 

13. Welk deel van uw afval textiel geeft u aan de vuilniswagen mee? 
(niet gescheiden van de rest van uw afval) 

(63,3 %) 1 o niets 
(26, 7%) 2 0 het kleinste deel 
( 2 %) 3 0 de hel ft 
( 2 %) 4 0 het grootste deel 
( 6 %) 5 0 alles 

14. 

(62,4%) 
(19,5 %) 
(12,1 %) 

( 3 '4%) 

( 2' 7% ) 

Gebruikt u voor het wassen een fosfaatvrij 
1 0 ja, altijd 
2 0 vaak 
3 o sorrs 
4 0 zelden 
5 0 nooit 

wasmiddel? 

15. Houdt u bij het doen van inkopen rekeni.rxJ met het afval dat de 
verpakking kan opleveren? 

( 6 % ) 

(29 ,3%) 
(36, 7% ) 

(17,3~) 

(10, 7%) 

16. 

8,7%) 
(41 ,3%) 
(38 %) 

( 6' 7 %) 

( 5,3%) 

1 0 altijd 
2 o vaak 
3 0 sorrs 
4 o zelden 
5 0 nooit 

Houdt u bij het doen van inkopen rekeni.rxJ met de milieuvrierrle
lijkheid van het product? 
1 0 altijd 
2 0 vaak 
3 o sorrs 
4 0 zelden 
5 o nooit 
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17. Hoe staat u tegenover de huisvuilscheidi.n3'sproef zoals die op dit 
nonent in uw gemaente gehouden YJOrdt? 

(87 1 2 %) 1 0 positief 
( 9,4%) 2 0 enigszins positief 
( 2 % l 3 o ncx::h pos i tief/ncx::h negatief 
( 0,7%) 4 0 enigszins negatief 
( o I 7 %) 5 o negatief 

18. Wilt U het juiste antwoord cm:irkelen? 

a. Wanneer YJOrdt het oneven even week 4 keer per weet 
catposteerbaar afval week jaar ik 
opgehaald? niet 

1 2 3 4 
(1618%) (7813%) (017%) (41 2%) 

b. Wanneer wordt het oneven even week 4 keer per weet 
niet-carposteerbaar week jaar ik 
afval opgehaald? niet 

1 2 3 4 
(7819 %) (1619%) (---) (4 '2%) 

c. Wanneer worden de oneven even week 4 keer per weet 
probleemstoffen week jaar ik 
opgehaald? niet 

1 2 3 4 
(---) ( - --) (95 , 2% ) (4 18 %) 

19. In welke groep denkt U dat het orrlerstaarrle huisvuil thuishoort ? 

composteerbaar niet conposteer-
afval baar afval 

1 2 

a. kapotte gloeilampen 1(2 11) 

b. aluminiumfolie 1(017) 
c. mest van huisdieren 1(89 1 7) 
d. frituurvet 1(45 18) 
e. gebruikte koffiefilters 1(91 1 7) 
f. nagellak 1(0 1 7) 
g. starpjes van kaarsen 1(6 14) 
h. IIll\.ll:Verf 1( 1 14) 
i. vuile wegwerpluiers 1( 25 19) 
j • oogschaduw 1(o, 7) 
k. T!rlanp 1(1 14 ) 
1. eierschalen 1(88 14) 

20. D:>et u op dit nonent aan de proef nee ? 
(96 17%)1. o ja 
(2 1 7 %) 2. 0 nee 
(0 

1 
7 %) 3. 0 scms wel, sans niet. 

4 

probleem- weet 
stoffen ik 

niet 
3 4 

2(5311) 3(4017)4(411 %) 
2(77,6) 3(141 7) 4(7%} 
2(9) 3(01 7 ) 4(017%) 
2(3618) 3(1111)4(61 3%) 
2( 8 13) 3 ( ---) 4(--%) 
2(5 15) 3(9214)4(114 %) 
2(63 11) 3(2016)4(919%) 
2( 2 18) 3(941 4 )4(114%) 
2 (6 711) 3( 01 7) 4(61 3% } 
2(2713) 3 ( 68 1 5 ) 4 (3 1 5%) 
2(1315) 3(78 1 7 ) 4(6 14%) 
2(11) 3(01 7) 4(--%) 



21a. Welk gedeelte van uw klein chemisch afval levert u in bij de 
Milietrli.enst op de inzameldagen? 

alles 

(61 19 %) 

1 

bijna 
alles 

( 23 11 %) 

2 

de grcx:Jtste 
helft 

(4 18 %) 

3 

de 
helft 

(4 11 %9 

4 

de 
klein
ste 
helft 
(--) 

5 

bijna 
niets 

(3 14 %) 
6 

niets 

(217%) 
7 

2lb. Welk gedeelte van uw~ afval biedt u gescheiden, in 
de groene container, aan? 

alles bijna de grootste de de bijna niets 
alles helft helft klein- niets 

ste 
helft 

( 5 7 1 7 %) (3 4 1 2 %) (21 7% ) (2%) ( 0 17%) ( 0 1 7 %) ( 2% ) 
1 2 3 4 5 6 7 

22. Wilt U, door achter elke uitspraak een cijfertje te am:::irkelen, 
a~even in hoeverre U hetenree eens bent? 

mee enigszins noch eens; enigszins oneens 
eens mee eens noch oneens mee oneens 

1 2 3 4 5 

22a. "De rrensen bij mij in de 
buurt VeJ:Wadlten van mij 

(42 1 7) (1 1 19 ) (1 8 19 ) (41 2 ) dat ik aan de proef zal mee- ( 22 14 %) 

werken". :i: 2 3 4 5 

22b. ''Mijn vrierx:len en bekerrlen (39 19) (12 16) ( 20 13) (4 19) ( 22 14%) 
veJ:Wachten van mij dat ik 
aan de proef mee zal werken". 1 2 3 4 5 

22c. "De amere personen in mijn 
huishcu:ien VeJ:Wachten van (6415) ( 131 5) (9 19) (1 14) (1 0 16%) 
mij dat ik aan de proef rnee 
zal werken". 1 2 3 4 5 

22d. "Ik trek me de menin;J van 
mijn vrierx:len en bekerden 
erg aan, als het gaat over ( 25 12 ) ( 1 2 16) (181 2 ) (8 14 ) ( 3 5 1 7 %) 

treeWerken aan de huisvuil-
scheid.i.rqsproef". 1 2 3 4 5 

22e. "Ik trek me de menin;J van 
de :rensen bij mij in de buurt 
erg aan, als het gaat over x 25 ) ( 11 18 ) ( 23 16 ) (81 3 ) ( 3 11 3% ) 
treeWerken aan de huisvuil-
scheid.i.rqsproef" • 1 2 3 4 5 
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22f. "Ik trek me de ~ van de 
an:iere personen in mijn 
hui..shc:uden erg aan als het 
gaat CNer meewerken aan de 
huisvu.ilscheid.irxJsproef". 

(5114) (20 ) (1 0 ) (219) (151 7% ) 

1 2 3 4 5 

23. Hoe staat U tegenover het zelf scheiden van al uw huisvuil? 

}X)Sitief enigszins noch }X)Si- enigszins negatief 
}X)Sitief tiefjnoch negatief 

negatief 
1 2 3 4 5 

(8518%) (1213%) ( 1 14 %) (--) (017 %) 

24a. Voor de hoeveelheid a:atpOSt.eerbaa afval die U verzamelt virrlt U 
het formaat van de groene container 

( 7 16%) 1 o veel te groot 
(20 18%)2 0 te groot 
(66 %) 3 o juiste maat 
( 3 15%)4 0 te klein 
( 2 11%)5 0 veel te klein 

24b. Voor de hoeveelheid niet-camposteerbaar afval die U verzamelt 
virrlt U het fonnaat van de grijze container 
1 I 3% ) 1 0 veel te groot 

( 811 %)2 0 te groot 
(76 15%)3 o juiste maat 
(1 2 11%)4 o te klein 
( 2 %) 5 0 veel te klein 

24c. Voor de hoeveelheid klein chemisch afval die u verzamelt virrlt u 
het formaat van de KCA-box 
114%)1 0 veel te groot 

( 71 4% )2 0 te groot 
(78 14 %)3 0 juiste maat 
:( 11 ~5 % ) 4 0 te klein 
( 1 

1
4 %) 5 0 veel te klein 

25a. Het CXITpJSteerbaar afval wordt een keer in de twee weken op-
gehaald. Virrlt U dat 

(---) 1 0 te vaak 
(7 5 I 7%) 2 0 ~genoeg 
( 24 

1 
3%) 3 0 ru.et vaak genoeg 

25b. Het niet catp:>Steerbaar afval wordt een keer in de twee weken 
opgehaald. Virrlt U dat: 

(--) 1 0 te vaak 
(77, 2%) 2 0 ~genoeg 
( 2 2 , 8 % ) 3 0 ru.et vaak genoeg 
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25c. De probleemstoffen worden vier keer per jaar ingezarcvald. Virdt U 
dat 

(2,7%) 1 

(85,9%) 2 

(11,4%) 3 

0 
0 
0 

te vaak 
vaak genoeg 
niet vaak genoeg 

26. Wilt u, door achter elke uitspraak het cijfer te CII'OC:irkelen dat 
overeenkant :rret het antwoord van Uw keuze, Uw mening geven? 

IOOe eens enigszins IOOe noch IOOe eens; enigszins 
eens noch :rree oneens :rree oneens 

1 2 3 4 

a. De groene container is < 8 3 , 9 l (12 , 1 ) ( 2 ) ( 1 , 3 ) ( 0, 7 %) 

makk.eli jk te hanteren 1 2 3 4 5 

:rree 
oneens 

5 

b. DeKCA-box is makkelijk (62,8) (18,9) (5,4) (7 , 4 ) (5,4 %) 
te hanteren 1 2 3 4 5 

c. De grijze container is (84,7) (11,3) (2 ) (1,3) (0, 7% ) 

makkelijk te hanteren 1 2 3 4 5 
d. Ik virrl de manier waarop ( 7 8 , 7) (13 , 3 ) ( 3 , 3 ) ( o, 7) ( 4 % ) 

de probleemstoffen worden 
ingeza:rreld goed geregeld 1 2 3 4 5 

27. U heeft nu enige eiVaring :rret het nieuwe huisvuilinzarcvalingssys
teem. Kunt U aan;Jeven aan welk van de orrlerstaarxie inza:rrelings
syst.erren U de voorkeur zou geven? 

< 0, 7 % 1 0 alleen een grijze container 
< 4, 7%) 2 o een groene container en een grijze container 
( 2 %) 3 o een KCA. -box en een grijze container 
(9 2 , 7 %) 4 0 een groene en een grijze container en een KCA-box 

28a. Ziet U voordelen in het nieuwe huisvuilinzarcvalingssysteem ? 
(97 ,3%) 1 0 ja (door naar vraag 28b) 
(2, 7 %) 2 0 nee (door naar vraag 29) 

28b. Welke voordelen ziet U in het nieuwe huisvuilinzarnelingssysteem ? 

.•• (.4i.e. .Ui j,lage. .11 .A). •.•••••..••..•..••••.•••..••.•••••••• 

29a. Ziet U nadelen in het nieuwe huisvuilinzarnelingssysteem ? 
(21 ,8%) 1 o ja (door naar vraag 29b) 
(78, 2 %) 2 0 nee (door naar vraag 30} 

29b. Welke nadelen ziet U in het nieuwe huisvuilinzarcvalingssysteem? 

• • • • • • .(.z..i.e. W...jJ.aqa ..MA). • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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30. Wilt U, door achter elke uitspraak het cijfer te omcirkelen dat 
overeenkant met het antwoord van Uw keuze, aangeven in hoeverre u 
het eens bent met de volgenie uitspraken: 

mee eens enigszins mee noch eens; enigszins mee oneens 
eens noch oneens oneens 

1 2 3 4 5 

"Als ik zelf mijn huisvuil scheid, en gescheiden meegeef, dan ...... 
a. ben ik meer ruimte in 

en cm de woning kwijt" 
b. . . . ben ik meer tijd kwijt" 
c. ... hoef ik min:ier vuilnis-

14 5 , 22 2 2 , 63 1 3 4 2 ,1 
1 23,42 15,93 10 ,34 4, 1 

5 17,1 % 
5 46,2 % 

zakken te kopen'' 
d. . . . noet ik meer nadenken 

over mijn huisvuil" 
e. ... noet ik meer lichame-

1 57, 22 8 , 3 

1 41,52 19 

3 11 4 0, 7 

3 28 ,é8 , 2 

5 22, 8 % 

5 22 , 4 % 

31. 

lijke inspanning verrichten'' 114,425, 5 315, 14 4, 1 
f. ... ben ik meer geld kwijt" 110,629, 2 3 14,14 2 ,1 g. ••• kunnen gromstoffen wor-

den hergebruikt" 18 7,528 , 3 3 
2 ,1 

4 
h. . . . vennirxiert de hoeveel-

heid te storten afval 11 18 1, 92 5 , 6 3
3 , 5 

4
o , 7 i. ... ontstaat er stank in en 

cm de woning" 1
19,2

2
28 ,1

3
8,9 

4
6,8 j. . . . profiteer ik zelf ook van 

een schoner milieu 1 2 3 4 
k. krijg ik de kans zelf bij 82 ,4 10 , 8 4,1 1 , 4 . .. 

te dragen aan een beter milieu" 1
93 , 3

2
5 , 3 

3 
1, 3 

4 

Bent U van plan am in de toekomst al Uw huisvuil op de 
manier te (blijven) scheiden en gescheiden aan te bieden ? 

5 6 1 
5 

6 4 ,1 

5 
2 1 , 

5 
8 , 3 

5
37 

5 
1 ,4 

5 

juiste 

(84 %) 1 o ja, zeker wel 
< 14, 7% ) 2 0 ja, waarschijnlijk wel 
( 0 , 7%) 3 0 misschien wel/misschien niet 
(0 , 7%) 4 0 nee, waarschijnlijk niet 
( %) 5 o nee, zeker niet. 

32. 

( 13 ,3~) 

(4 %) 

(79, 3% ) 

Wat virx:tt U het belargrijkste doel van het huidige huisvuilqj'laal
systeem in Uw gemaente? (slechts één vakje aankruisen) 
1 0 Het vennirxieren van de totale hoeveelheid te storten 

huisvuil, zodat er mirxier stortpl aatsen nodig zijn, en 
het lamschap beter bewaard blijft. 

2 0 Het terugwinnen en hergebruiken van afvalstoffen (cm 
financiële redenen) 

3 0 Het terugdringen van de vervuiling als gevolg van de 
milieugevaarlijke stoffen die in het huisvuil aanwezig 
zijn (beschenn.i.n;J van het mileu) 

( 3 , 3% ) 4 0 I ets arrl.ers , nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . · • · · · · · · · · · 
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33. 

( 29,1 %) 

( ---) 

(15 ,6%) 
(55,3%) 

Wie is volgens u in de eerste plaats 
bestrijden van de milieuproblemen? 
1 0 in:iustrie 
2 o gemeente 
3 0 overheid 
4 0 de mensen zelf 

verantwoordelijk voor het 

34. Orcirkel het antwoord van Uw keuze. 

mee eens enigszins 
mee eens 

noch mee eens; 
rioch mee oneens 

3 

enigszins mee oneens 
mee oneens 

1 2 4 5 

a. De industrie is de hoofdschuldige (38,9) (46,5) (9,7) (1,4) (3,5 %) 

van het milieuprobleem 1 2 3 4 5 
b. De overheid is de hoofdschuldige (17) (39,7) (23,4) (9,9) (9,9 %) 

van het milieuprobleem 1 2 3 4 5 
c. De mensen zelf zijn de hoofschul- (34,5) (41,5) (13,4) (4,2) (6,3%) 

dige van het milieuprobleem 1 2 3 4 5 
d. Voor het bestrijden van de milieu-

problemen is vooral de industrie (37,9) (42,1) (11,4) (2,9) (5,7%) 
verantwoordelijk 1 2 3 4 5 

e. Voor het bestrijden van de milieu-
problemen is vooral de overheid (26,6) (42,4) (20,1) (5) (5,8%) 
verantwoordelijk 1 2 3 4 5 

f. Voor het bestrijden van de milieu-
problemen zijn vooral de mensen (38,1%) (46) (7 ,9) (4,3) (3,6%) 
zelf verantwoordelijk 1 2 3 4 5 

g. Voor het bestrijden van de milieu-
problemen ben vooral ikzelf ver- (38) (32,4) (14,1) (8,5) (7 %) 
antwoordelijk 1 2 3 4 5 

35. Orcirkel het cijfer dat overeenkomt zret het antwoord van uw keuze 

helemaal niet lastig neutraal lastig zeer lastig 
n i e t 
lastig 

1 2 3 4 5 

"Als, door zelf mijn huisvuil te scheiden, en gescheiden mee te 
geven ................ 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

.. ik meer ruinrt:.e kwijt ben, (29,3) (32,7) (15,6) (21,8) (0,7%) 
vin:i ik dat • . . 1 2 3 4 5 
.. ik meer tijd kwijt ben, (36,1) (34,7) (22,2) (6,3) (0,7%) 
vin:i ik dat . . . 1 2 3 4 5 
. . ik meer noet nadenken, 
vin:i ik dat ... 
.. ik meer lichairelijke in
spannj.n;J noet verrichten, 
vin:i ik dat ... 
. . ik meer geld kwijt ben, 
vin:i ik dat ... 

(43,2) (37) (15,1) (4,1) (0, 7%) 
1 2 3 4 5 

(43,4) (34 ,5) (17, 2 ) (4,8) (--% ) 

1 2 3 4 5 
(10,4) (19,4) (34,7) ( 21 ,5) (13,9 %) 

1 2 3 4 5 
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f. . . er stank in en om de 
woni.rg ontstaat, (8 13) (14 1 6) (7 16) (38 1 9) (30 16%) 
vin:i ik dat • • • 1 2 3 4 5 

g. • •• ik zelf de container 
schoon n:oet maken, vin:i (16,3) (15) (15) (31 1 3) (22 1 4%) 
ik dat • . . 1 2 3 4 5 

36. (ateirkel het antwoord van uw keuze) 

zeer 
belargrijk 

1 

belargrijk 

2 

neutraal onbelang-
rijk 

3 4 

Als, door de proef net gescheiden huisvuilinzarreling 

zeer onbe
largrijk 

5 

a .•.• de milieuvervuiling vermi.ndert, 
vin:i ik dat, in vergelijking net (7316) (2316) (2 1 7) (--) (--%) 
ardere voordelen van de proef. . • • 1 2 3 4 5 

b. • •. ik mirx:ler vuilniszakken hoef te 
kopen, vin:i ik dat, in vergelijking0519) (2314) (2114) (29 17) (9 17%) 
net ardere voordelen van de proef. . 1 2 3 4 5 

c .... grorrlstoffen kunnen worden her-
g~ruikt vind ik dat, in vergelij-(49 17) (46 12) (3 14) (0 17) (--%) 
:kirq net ardere voordelen van de 
proef... 1 2 3 4 5 

d. . •. de hoeveelheid te storten afval 
vennindert vind ik dat, in verge- (58 13) (38 19) (2 11) (--) (0 17%) 
lijking net ardere voordelen van 
de proef. . . 1 2 3 4 5 

e. • •. ik zelf een bijdrage kan leve
ren aan een beter milieu vind ik 
dat, in vergelijking net ardere (5815) (3514) (418) (OI 7) (OI 7%) 

voordelen van de proef. . . 1 2 3 4 5 

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

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

nadelen 
a. voor de consumenten (5412)1 2(3616) 3(912%) 
b. voor mijzelf (5211)1 2(4117) 3(613%) 
c. voor de gE'Jlleel1te (6119)1 2(2317) 3(1414%) 

(oroc:irkel de antwoorden van Uw keuze) 

38. Wat is voor U de belargrijkste bron van infonnatie m.b.t. de huis
vuilscheidingsproet ? 

(zie bijlage IIA) ................................................................. 
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39. Virrlt U dat U voldoerrle infonnatie over de proef krijgt ? 
( 2 % ) 1 0 veel te weinig 
( 6 , 7%) 2 o te weinig 
(82 %) 3 0 voldoerrle 
( 7,3 %) 4 o te veel 
( 2 %) 5 0 veel te veel 

40. Virrlt u de infonnatie die u over de proef ontvangt duidelijk? 
(15,3 %) 1 0 ja, zeer duidelijk 
(65, 3%) 2 0 ja, duidelijk 
(15 ,3 %) 3 0 neutraal 
( 3,3 %) 4 0 onduidelijk 
( o, 7%) 5 0 zeer onduidelijk 

41. Wat zou 
proef? 

u doen als u vragen zou hebben met bet.rekk.in;J tot de 

1 0 buren vragen ( 6 ,8 %) 
(41 ,9 %) 
(39 ,9%) 
(10,1 %) 
( 1 ,4 %) 

2 0 in foldertje/afvalkrant opzoeken 
3 0 informatielijn bellen 
4 o niets 
5 0 aJ"'rlers 1 l1l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

42. Heeft U de afvalkrant gelezen ? 
(64 %) 1 0 ja 
(30 %) 2 0 gedeeltelijk 
< 6 %) 3 o nee 

43. Heeft u wel eens gebruik gemaakt van de afvalinfonnatielijn? 
( 2 %) 1 0 ja; meerdere malen 
(11,3%) 2 0 ja; een keer 
(86, 7%) 3 o nee 

44a. Bent u, of ieman:i uit uw huishouden, naar de voorlichtingsavorrl, 
voor de start van de proef, geweest? 

(24, 8%) 1 0 ja 
(75,2%) 2 o nee 

44b. Bent u, af iemarrl uit uw huishouden naar de Open Dag over de 
huisvuilschei<iinJsproef geweest? 

( 35, 3% ) 1 o ja 
(64 , 7%) 2 o nee 
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45. Kunt U aan:Jeven in hoeverre U het eens bent met de volgenie uit
spraken: 

m e e enigszins 
eens mee eens 

1 2 

a. 

noch eens/ 
noch oneens 

3 

enigszins meeoneens 
oneens 

4 5 

"[bar de afvalkrant weet 
ik precies hoe ik mijn 
afval behoor te scheiden" 

(49,7) (36,4) (9,1) (2,1) (2,8 %) 

1 2 3 4 5 

b. "[bar de afvalkrant weet 
ik precies waarom het 
belangrijk is dat ik mijn 
afval op de juiste manier 
scheid" 

(59,4) (23,8) (14, 7 ) (2,1) (--%) 

1 2 3 4 5 

46. Wat zru er aan de proef I'CK:>eten veranderen om het voor u aantrek
kelijker te maken om uw huisvuil zelf te scheiden en gescheiden 
aan te bieden? 

(zie bijlage IIA) 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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BIJLAGE IIa Antwoordpercentages op de open vragen 

Vraag 28b: Welke voordelen ziet u in het nieuwe huisvuilinzamelings

systeem? 

- Beter voor het milieu 

- Hergebruik 

- Minder stort van huisvuil 

- Mogelijkheid om jezelf milieubewust te 

gedragen 

- Voor een betere toekomst 

- Kostenbesparend 

- Iets anders 

47,3%* 

11,3% 

21,3% 

14 

0,7% 

4,7% 

0,7% 

Vraag 29b: Welke nadelen ziet u in het nieuwe huisvuilinzamelingssys

teem? 

- Ruimteverlies 

- stankoverlast 

- Meer lichamelijke inspanning/moeite 

- Financiële kosten 

- Te lage ophaalfrequentie 

30 

30 

%** 

16,7% 

10 % 

13,3% 

(* De weergegeven getallen zijn percentages binnen de groep die 

wèl voordelen ziet.) 

(** De weergegeven getallen zijn percentages binnen de groep die 

wèl nadelen ziet). 

Vraag 38: Wat is voor u de belangrijkste bron van informatie met 

betrekking tot de huisvuilscheidingsproef? 

- Brieven van de gemeente 

- Krant/wijkbladen 

- Afvalkrantj-kalender 

- Enquête 

- Iets anders 

38,8% 

16,4% 

41,8% 

1 % 

2 % 



Vraag 46: Wat zou er aan de proef moeten veranderen om het voor u 

aantrekkelijker te maken om mee te werken? 

- Niets 

- Ophaalfrequentie verhogen 

Groene container regelmatig reinigen 

- Geen financiële kosten op deelnemers 

verhalen 

- Oplossing voor het scheiden van afval 

in de keuken 

- Ander formaat container 

- Iets anders 

44,7% 

24,5% 

19,1% 

2,1% 

4,3% 

1,1% 

4,3% 



Bijlage III Kruistabellen 

Verschillen tussen t2- en t3-meting 

Tabel III.l. Intentie om aan de proef mee te (blijven) werken: 

zeker niet zeker 

t2-meting 7314% 4616% 46% 

t3-meting 84% 16% 54% 

7911% 2019% 100% (N= 278) 

X
2 

= 4 I 7 P = 0 1 0 3 

Tabel III.2. Belangrijkste doel van de gescheiden inzameling: 

milieu iets anders 

t2-meting 60% 40% 4515% 

t3-meting 7913% 2017% 5415% 

7015% 2915% 100% (N= 275) 

X2 = 12 126 p = oloo 

Tabel III.J. "Mensen zelf Z1Jn verantwoordelijk voor de oplossing van de 
milieuproblematiek" 

mee eens niet volledig mee 
eens 

t2-meting 53% 47% 4517% 

t3-meting 3811% 6119% 5413% 

4419% 5511% 100% (N= 256) 

X2 = 5 I 7 P = 01001 



Tabel III.4. 

t2-meting 

t3-meting 

Houdt bij het inkopen doen rekening met het afval van de 
verpakking: 

vaak/altijd somsjzeldenjnooit 

22% 78% 45,8% 

35,3% 64,7% 54,2% 

29,2% 70,8% 100% (N=277) 

X2 = 5,9 p = o,o1 

Tabel III.5. Gebruikt fosfaatvrije wasmiddelen: 

altijd niet altijd 

t2-meting 49,6% 50,4% 46% 

t3-meting 62,4% 37,6% 54% 

56,5% 43,5% 100% (N= 276) 

X
2 = 4 I 6 P = 0103 

Tabel III.6. "Als ik, t.g.v. de proef, ruimte verlies, vind ik dat: 

niet lastig neutraalflastig 

t2-meting 85,8% 14,2% 44,9% 

t3-meting 61,9% 38,1% 55,1% 

72,7% 27,3% 100% (N=267) 

X2 = 1 9 p = o , o o 



Tabel III.7. "Als ik, t.g.v. de proef, tijd verlies, vind ik dat: 

niet lastig neutraalflastig 

t2-meting 92,3% 7,7% 44,8% 

t3-meting 70,8% 29,2% 55,2% 

80,5% 19,5% 100% (N= 261) 

X2 = 18 , 9 p = 9 o o 

Tabel III.8. 

t2-meting 

t3-meting 

"Als ik, t.g.v. de proef, meer over mijn huisvuil moet 
nadenken, vind ik dat": 

niet lastig neutraalflastig 

92,1% 7,9% 43,8% 

80,1% 19,9% 56,2% 

85,4% 14,6% 100% (N= 260) 

X
2 = 7 , 3 p = o , o o 

Tabel III.9. 

t2-meting 

t3-meting 

"Als ik, t.g.v. de proef, meer lichamelijke inspanning moet 
verrichten, vind ik dat": 

niet lastig neutraalflastig 

90,4% 9,6% 44,2% 

77,9% 22,1% 55,8% 

83,5% 16,5% 100% (N= 260) 

X2 = 7,3 p = o,oo 



Tabel III.10 "Als ik, t.g.v. de proef, meer geld kwijt ben, vind ik dat: 

niet lastig neutraalflastig 

t2-meting 51,3% 48,7% 44% 

t3-meting 29,9% 70,1% 56% 

39,3% 60,7% 100% (N= 257) 

X2 = 12,2 p = o,oo 

Tabel III.11. 

t2-meting 

t3-meting 

"Als ik t.g.v. de proef, last heb van stank in en om he1 
huis, vind ik dat": 

niet lastig neutraalflastig 

40,4% 59,6% 44,2% 

22,9% 77,1% 5518% 

30,6% 6914% 100% (N= 258) 

X
2 = 91 1 P = 0 100 

Tabel III.12 

t2-meting 

t3-meting 

"Als ik de groene containers zelf moet schoonmaken vind H 
dat": 

niet lastig neutraalflastig 

59,5% 40,5% 4411% 

3113% 6817% 5519% 

43,7% 56,3% 100% (N= 263) 

X2 = 20 19% p = oloo 



Tabel III.13. "Ik trek me de mening van mijn huisgenoten erg aan als hei 
gaat over meewerken aan de proef": 

mee eens niet mee eens 

t2-meting 58,5% 41,5% 43,1% 

t3-meting 71,4% 28,6% 56,9% 

65,9% 34,1% 100% (B= 246) 

X2 = 4, 5% p = o, o3 

Tabel III.l4. Belangrijkste informatiebron: 

brieven vjd krant/ afvalkrant overig 
gemeente wijkbladen 

t2-meting 59,3% 5,5% 31,9% 3,3% 48,1% 

t3-meting 38,8% 16,3% 41,8% 3,1% 51,9% 

48,7% 11,1% 37% 3,2% 100% 
(N = 189) 

X2 = 10,36 p = o,o1 

Tabel III.15. Beoordeling formaat groene container: 

juiste maat te groot of 
te klein 

t2-meting 53,6% 46,4% 46,5% 

t3-meting 66% 34% 53,5% 

60,2% 39,8% 100% (N= 269) 

X2 
= 4 , 3 p = o , o 3 



Tabel 111.16. "De KCA-inzameling is goed geregeld" 

mee eens niet volledig mee 
eens 

t2-meting 61,5% 38,5% 44,9% 

t3-meting 78,7% 21,3% 55,1% 

71% 29% 100% (N= 272) 

X2 
= 9,64 p = o,o1 

Tabel 111.17. voorkeur voor huisvuilophaalsysteem: 

zoals tijdens anders 
de proef 

t2-meting 78,4% 21,6% 45,5% 

t3-meting 92,7% 7,3% 54,5% 

86,2% 13,8% 100% (N= 275) 

X2 = 11,6 p = o,oo 



Bijlage 4 Kruistabellen 
Relaties tussen verschillende concepten uit het model 

Tabel IV.l. Mate waarin scheidingsgedrag wordt vertoond 

Intentie om alles gescheiden niet alles 
mee te blijven aanbieden gescheiden aanb. 
werken 

zeker 46,8% 53,2% 84,4% 

niet zeker 21,7% 78,3% 15,6% 

42,9% 57,1% 100% (N= 147) 

X2 
= 5 p = o, 02 

Tabel IV.2. Attitude t.a.v. het zelf scheiden van huisvuil 

Intentie om positief enigszins positief/ 
mee te blijven negatief/ 
werken neutraal 

zeker 91% 9% 83,6% 

niet zeker 58,3% 41,7% 16,4% 

85,6% 14,4% 100% (N= 146) 

X2 = 17, 4 p = o, oo 



Tabel IV.3. Subjectieve norm t.a.v. de proef 

Mate van hoge score* lage score 
scheidings-
gedrag 

alles 
gescheiden 63% 37% 
aanbieden 

niet alles 
gescheiden 45% 55% 
aanbieden 

52,2% 47,8% 

X
2 

= 4 , 2 p = o , o 4 

* d.w.z. - referentiegroepen verwachten dat respondent 
mee zal werken 

40,3% 

59,7% 

100% (N= 

- respondent vindt de mening van de referentiegroepen 
belangrijk 

Tabel IV.4. Bestaande gewoontes m.b.t. milieuvriendelijk gedrag 

Intentie om 
mee te blijven veel niet veel 
werken 

zeker 61,6% 38,4% 83,9% 

niet zeker 37,5% 62,5% 16,1% 

57,7% 42,3% 100% (N= 

X
2 = 4, 8 p 0,02 

134) 

149) 



Tabel IV.5. Evaluatie * waarneming van de baten van de proef 

Attitude t.a.v positief niet positief 
zelf scheiden 
v. huisvuil 

positief 5614% 4316% 8514% 

niet positief 20% 80% 1416% 

5111% 4819% 100% (N= 137) 

X
2 = 9 p = o I oo 

Tabel IV.6. waarneming * evaluatie van de kosten 

attitude t.a.v niet negatief negatief 
zelf scheiden (m.a.w. weinig 
v. huisvuil kosten en geen 

neg. evaluatie) 

positief 56% 44% 8512% 

niet positief 1518% 8412% 1418% 

50% 50% 100% (N= 128) 

X2 = 10 14 p = oloo 

Tabel IV.7. Waarneming * evaluatie van de kosten 

beoordeling niet negatief negatief 
v/d systeem-
kenmerken 

positief 6215% 3715% 5711% 

niet positief 3512% 6418% 4219% 

5018% 4912% 100% (N= 126) 

X2 
= 9 I 2 P = 0 1 00 



Tabel IV.8. waarneming * evaluatie van de baten 

beoordeling positief niet positief 
vjd systeem-
kenmerken 

positief 64,9% 35,1% 55,2% 

niet positief 31,7% 68,3% 44,8% 

50% 50% 100% (N= 134) 

X2 = 14 p = o , o o 

Tabel IV.9. Waarneming * evaluatie van de kosten 

bestaande niet negatief negatief 
gewoontes mbt. 
milieuvriende-
lijk gedrag 

veel 57,5% 42,5% 55,7% 

niet veel 39,7% 60,3% 44,3% 

49,6% 50,4% 100% (N= 131) 

X
2 = 4 , 1 p = o , o 4 

Tabel IV.lO. Waarneming * evaluatie van de baten 

bestaande positief niet positief 
gewoontes mbt. 
milieuvriende-
lijk gedrag 

veel 63,3% 36,7% 56,4% 

niet veel 31,1% 68,9% 43,6% 

49,3% 50,7% 100% (N= 140) 

X2 = 14,2 p = o,o2 



Tabel IV.ll. Beoordeling van de voorlichting 

mate waarin positief niet positief 
scheidingsgedr 
wordt vertoond 

alles geschei- 62,7% 37,3% 42,8% 
den aanbieden 

niet alles 
gescheiden 29,1% 70,9% 57,2% 
aanbieden 

43,5% 56,5% 100% (N= 138) 

X2 = 15,5 p = o,oo 

Tabel IV.12. Attitude ten aanzien van het zelf scheiden van huisvuil 

attitude tav. positief niet positief 
de proef 

positief 92,1% 7,9% 86,9% 

niet positief 42,1% 57,9% 13,1% 

85,5% 14,5% 100% (N= 145) 

X
2 = 3 3 p = o, oo 

Tabel IV.13. Intentie om aan de proef te blijven meewerken 

attitude tav. zeker niet zeker 
de proef 

positief 88,5% 11,5% 87,2% 

niet positief 52,6% 47,4% 12,8% 

83,9% 16,1% 100% (N= 149) 

X
2 

= 15 , 7 p = o , o o 



Tabel IV.14. Mate waarin scheidingsgedrag wordt vertoond 

leeftijd alles wordt niet alles wordt 
gescheiden gescheiden 
aangeboden aangeboden 

42 jaar of 3219% 6711% 4917% 
jonger 

43 jaar of 5217% 4713% 5013% 
ouder 

42,9% 5711% 100% (n= 147) 

X
2 

= 5 I 8 P = 0 1 0 1 

Tabel IV.15. Verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot milieu
problematiek 

leeftijd hoog laag 

42 jaar of 4117% 5813% 5311% 
jonger 

43 jaar of 5917% 4013% 4613% 
ouder 

50% 50% 100% (N= 134) 

X
2 = 4 I 3 p = 0 1 0 3 

Tabel IV.16. Mate waarin scheidingsgedrag wordt vertoond 

Werk buitens- alles wordt niet alles wordt 
huis gescheiden gescheiden 

aangeboden aangeboden 

nee 53,8% 4612% 5311% 

ja 3014% 6916% 4619% 

4219% 5711% 100% (N= 147) 

X
2 = 8 I 2 P = 01 00 



Tabel IV.17. Intentie om aan de proef mee te blijven werken 

Opleiding zeker niet zeker 

lager dan MBO 92,3% 7,7% 45,5% 

MBO of hoger 75,6% 24,4% 54,5% 

83,2% 16,8% 100% (N= 143) ., 

X
2 = 7 p = o, oo 

Tabel IV.18. Attitude ten aanzien van het zelf scheiden van huisvuil 

woning positief niet positief 

bovenwoning/ 76,8% 23,2% 38,6% 
flat; 
rijtjeshuis 

anders 91% 9% 61,4% 

85,5% 14,5% 100% (N= 145 

X
2 = 5 , 6 p = o , o 1 



Bijlage V. Pooled within-groups correlations 

(discriminant-analyses) 

Tabel V.1. Pooled within-groups correlations van de discriminant analyse 

met "intentie" als afhankelijke variabele. 

(De onafhankelijke variabelen staan in de volgorde van de grootte van de 

correlatie). 

- Waarneming en evaluatie van de kosten 

- Kennis van de proef 

- Waarneming en evaluatie van de baten 

- Beoordeling van de systeemkenmerken 

- Kostenfbaten afweging 

- Bestaande gewoontes m.b.t. milieuvriendelijk gedrag 

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

- Attitude ten aanzien van de proef 

- Beoordeling van de voorlichting 

- Verantwoordelijkheidsgevoel t.a.v. de milieu-

problematiek 

- Subjectieve norm 

0,67 

0,44 

0,43 

0,37 

0,37 

0,30 

0,30 

0,21 

0,17 

0,10 

0,01 

Tabel V.2. Pooled within-groups correlations van de discriminant analyse 

met "scheidingsgedrag" als afhankelijke variabele. 

(De onafhankelijke variabelen staan in de volgorde van de grootte van de 

correlatie). 

- Beoordeling van de voorlichting 0,52 

- Bestaande gewoontes m.b.t. milieuvriendelijk gedrag 0,50 

- Intentie om aan de proef mee te blijven werken 0,37 

- Waarneming en evaluatie van de kosten 0,27 

- Verantwoordelijkheidsgevoel t.a.v. de milieu-

problematiek 0,24 

- Subjectieve norm 0,20 

- Waarneming en evaluatie van de baten 0,12 

- Attitude ten aanzien van de proef 0,11 



- Beoordeling van de systeemkenmerken 

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

- Kennis van de proef 

- Kostenfbaten afweging 

0,10 

0,08 

0,02 

o,oo 


