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VCX>~rd 

In dit rapport de neerslag van mijn onderzoek bij de projectgroep 
"waste t-'lanagement". Een cnderzoek dat vCX>rnamelijk bestaat uit sekun
daire analyses op de data die verzameld zijn VCX>r het "gescheiden 
afvalinzanelingsproject" in Oirschot. Dit in het kader van de orrler
zoeksverplichting voor de studie Economische Psychologie aan de 
Katholieke Universiteit Brabant. 

Op deze plaats ook een aantal bedankjes. Marianne Kennes vCX>r de eind 
verzorging van het verslag. Frans van Bommel en Harrie van Elderen voor 
het wegwijs maken in de kcrcplexi tei t van het hele orderzoek. Rik 
Pieters voor het aanreiken van deze onderzoeksmogelijkheid. En speciale 
dank vCX>r Jan Schoormans die, hoewel later bij het project betrd<ken, 
met raad en daad terzijde heeft gestaan. 
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1 . Inleiding 
In oktober 1981 startte, onder verantwoordelijkheid van het Samen
werkingsorgaan van de KHI' en de THE, het • Waste mangementpro
ject 1 • Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd in opdracht van, en 
gedeeltelijk gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. 
Het uiteindelijke doel van dit project is het aanreiken van bouw
stenen voor het provinciaal afvalstoffenbeleid. Dit mede in het 
licht van de nieuwe afvalstoffenwet. Het onderzoeksproject bestaat 
uit vier fasen:! een kritische literatuurstudie, II het geschikt 
rnaken van systemen voor Noord-Brabant, III het uitvoeren van aan
gegeven onderzoek in werkgroepen, rv sarrenvoegen van de gegevens 
tot een regionaal plan (Van Weenen, 1985). 

Een onderdeel van dit project is het onderzoek naar huisvuilschei
ding aan de bron (decentraal) , de huishoudens . Dit is belangrijk 
omdat het mechanisch sCheiden(centraal) vaak moeilijk en daardoor 
duur is onder andere omdat het totale aanbod aan huisvuil uit een 
groot aantal carponenten bestaat (Van Weenen, 1985) . 
Een projectgroep onderzoekt de sociaal-psychologische faktoren die 
van invloed zijn op huisvuilscheiding door huishot.rlens. Daartoe 
zijn een aantal verschillende projecten in Nederland onderzoCht. 
Van groot belang voor het slagen van zo 1 n project is het gedrag 
van de individuele huishoudens. Een aantal project-kenmerken is 
hierbij belangrijk: de scheidingsregel, het bewaarsysteen, het 
ophaalsysteem, vrijwillige dan wel verplichte deelname. Verder is 
voor dergelijke projecten van belang dat het aantal huishot.rlens 
dat deelneemt groot genoeg is om een hoge kwantiteit aan huisvuil 
te krijgen. Daarnaast moeten de deelnenende huishoudens het afval 
voldoende correct scheiden om een hoge kwaliteit gescheiden mate
rialente verkrijgen. (Zie o.a. Pieters, 1984, 1985). 

1.1 Het project 1 0ischot 1 

Vanaf november 1984 wordt in de gemeente OirsChot een ge
scheiden inzamelingsproei uitgevoerd. De proef heeft een 
loeptijd van 1 jaar. Gedurende de prcef dienen de bewoners 
van Oirschot vier kamponenten te scheiden van de rest van het 
het huisvuil : 1) papier en karton, 2) glas, 3) textiel en 4) 
probleemstoffen. De kenmerken van de huisvuilinzameling van 
zo.vel voor als tijdens de proef staan in tabel 1 • 

De deelname aan de proef is vrijwillig. Qn de deelname aan de 
proef zo hoog rrogelijk te krijgen is een uitgebreide voor
lichtings-carrpagne geholrlen (zie van Elderen, 1986 voor een 
beschrijving). In publicaties en brochures is uitgelegd dat 
het niet de bedoeling is an bestaande haal- en brengsystemen 
van delen van het huisvuil te doorbreken (zoals papier 
ophalen door verenigingen, textiel voor charitatieve instel
lingen, glas in glas'bakken). 
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Tabel 1 : Kenmerken van de gescheiden huisvuilinzameling 1 voor en tij
dens de proef. 

Scheidings
regel 

Bewaar
systemen 

Verwijder
procedure 

Verwijder
frequentie 

* ** * ** * ** * ** 
glas glas geen glasmand brengen halen n.v.t. vierw. 
probl. prool. geen geen brengen brengen n.v.t. n.v.t. 
stoffen stoffen 
n.v.t. papier & n.v.t. geen n.v.t. halen n.v.t. tweE!Ylek. 

karton 
n.v.t. textiel n.v.t. geen n.v.t. halen n.v.t. tweE!Ylek. 
rest rest normale normale halen halen weke!. wekel. 

plastic plastic 
zak zak 

* 
** 

Voor de proef 
Tijdens de proef 

De doelstellingen van dit onderzoek kunnen als volgt geformu
leerd worden: 
1. Inzicht verkrijgen in de wijze waarcp sociaal-psycholo

gische faktoren die samenhangen met opzet en uitvoering 
van gescheiden huisvuilinzamelingsprojecten de uiteinde
lijke deelname daaraan beïnvloeden. 

2. Aangeven hoe beleidsmaatregelen op deze faktoren kunnen 
aangrijpen. 

3. Inzicht verkrijgen in de mate waarin en de redenen 
waaran participanten aan het gescheiden inzamelings
project deelnemen. 

Inmiddels is de voorziene termijn yan de proefperiode ver
streken ( decanber 1985) rraar onrlat de proef goed bevallen is I 
wordt de gescheiden inzameling voortgezet. 

l • 2 • Het onderzoeksmcrlel 
Om de faktoren die van invloed zijn op huisvuilscheidingsge
drag te kunnen arlerscheiden en hun relaties te kunnen 
bepalen, is een gedragsmodel ontwikkeld (zie figuur 1 : van 
Elderen 1 1986). De basis van dit model wordt gevonrrl door het 
Fishbein- en Ajzenmodel(Fishbein en Ajzen,l975). 
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Veroodersteld 'NC>rdt in het m:Xiel dat beredeneerd gedrag Cl'lder 
wils controle verklaard en voorspeld kan 'NC>rden door de in
tentie an dat gedrag te vertonen. De intentie, zo 'NC>rdt in 
dit m:Xiel weergegeven, is een funktie van de gewogen attitu:'ie 
ten aanzien van het vertonen van dat gedrag en de gewogen 
subjektieve norm. 
Attitude wordt hierbij opgevat als een affect, dat wil zeggen 
een positieve of negatieve geveelsreaktie ten aanzien van een 
objekt (bijvoorbeeld kernenergie). De subjektieve oo:rm is het 
gegeneraliseerde idee van het i.OOividu over de mate waarin 
het wenselijk is dat hij/zij een bepaald gedrag vertocnt. 

De attitooe t.a.v het gedrag is daarbij op haar beurt een 
funktie van de verwachte konsekwenties van het gedrag en de 
evaluatie van deze verwachte koosekwenties. De subjectieve 
nonn in het m:xlel ten slot te is een funktie van de sociale 
normen an dat gedrag te vertonen en de noti va tie om zich aan 
die nonn te eenfenneren. 
In veel gevallen geeft een model waarin de evaluaties van de 
verwachte koosekwenties (beliefs) afwezig zijn, het 1beliefs
only1-model, een evenhoge samerihang met de attitude te zien 
als het volledige merlel • Verco:lerstel t 'NC>rdt dat deze evalua
ties reeds impliciet bij het aangeven van de verwachte conse
quenties betrokken worden. Voor een overzicht van de betref
feooe literatuur, zie van Banrrel (1986). 

Bij de invulling van het koncept 1beliefs 1 is gebruik gemaakt 
van de begriwen 1 gedragskosten 1 en 1 -baten 1 zoals beschreven 
door Verhallen en Pieters(l984). Wanneer het individu een be
paald doel wil bereiken zijn hiervoor vaak meerdere alter
natieve gedragingen I'OCX3elijk. Welke gedragingen dan worden 
gekozen is afhankelijk van de verwachte uitkomst (baten) van 
die gedragingen en de (verwachte) kosten die voor de persoon 
aan dit gedrag zijn verbcnden. De (verwachte)baten en kosten 
kunnen worden onderverdeeld in persocnlijke- en maatschappe
lijke (collectieve) kosten/baten. 
1. De gedragsprijs wordt bepaald door de hoeveelheid tijd, 

geld, psychische en fysieke moeite die het vertonen van 
het gedrag (huisvuilscheiding) in een bepaalde situatie 
in beslag neemt. 

2. Gedragskosten worden gedefinieerd als de verhou:'iing 
tussen de gedragsprijs en het gedragsbudget wat de per
soon besChikbaar wil/ kan stellen an het doel te berei
ken. 

Gedragsprijs is in orrlerhavig oooerzoeksrocrlel opgeronen als 
waargen::xnen taakeisen. De taakeisen 'NC>rden hier heinvloed 
door: de scheidingsregel, o!ilaalsysteen en het bewaarsysteen 
en dergelijke. 
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Naarmate de taakeisen zwaarder worden, b.v. door kamplexere 
scheidingsregels of het gebruik van onpraktische bewaarsy
stemen kost het meer moeite, tijd geld e.d. om het huisvuil 
te scheiden. De gedragsprijs 'NOrdt hoger dus de gedragskosten 
worden groter. Dit beinvloed de attitude t.a.v. de deelname 
negatief waardoor de deelname intentie op haar beurt afneemt. 

In het het model zijn nog een aantal faktoren opgenomen die 
de relaties in het Fishbein-rncxJel kunnen heinvloedden, de 
belangrijkste zijn: 1) kennis en vaardigheid die nodig is om 
de taak te kunnen uitvoeren, 2) het oude ge'NOOntegedrag dient 
ongezet te worden in een nieuw gewornte gedrag. Hiervoor moet 
de intentie aanwezig zijn om dat gedrag te veranderen. 
In van Elderen ( 1986) wordt het uitgewerkte gedragsmcdel 
uitvoerig omschreven. 

De specifieke onderzoeksvragen van de totale proef in Oir
schot zijn nu: 
1. Zijn huishoudens in Oirschot van plan het huisvuil vol

gens de regels te scheiden? Welke factoren zijn op deze 
intentie van invloed? 

2. Voeren de huishoudens in Oirschot de huisvuilscheiding 
op de gevraagde manier uit? Welke faktoren zijn op de 
uitvoering van invloed? 

3. Veranderen 1. en 2. in de tijd, en zo ja, in welke rich
ting? 

Omdat het onderhavige onderzoek deel uitmaakt van een projekt 
waarin het de derde interim rapportage is, 'NOrdt veelvuldig 
verwezen naar de twee eerdere interim rapfOrtages waarin 
onderzoeksopzet (Van Elderen, 1986) en enige analyses (Van 
Bcmrel, 1986) worden gerapfOrteerd. 

1.3. aperationalisatie van de onderzoeksvragen 
Het gedragsmodel is geoperationaliseerd door van Elderen 
(1986). Gekozen werd hierbij voor een schriftelijke vragen
lijst als meetinstument.De gegevensverzameling vond plaats 
volgens de 'tota1 design methode' van Dillman (1978). Voor 
een uitvoerige beschrijving van de gevolgde procedures wordt 
verwezen naar van Elderen (1986) en van Bommel (1986). In dit 
rapfOrt zal de nadruk liggen op onderzoeksvraag l . , (hoofd
stuk 2. 2) en onderzoeksvraag 3 (hoofdstuk 2. 3), waarbij de 
metingen Tl, T2, T3 en T4 gebruikt worden. 
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1) 
TABEL 2: DE ctiDERZOEKSOPZEI' VAN DE PROEF IN OIROCHar 

Tl T2 T3 T4 

2 
LCNGITUDlliAAL: GROEP A 400 (400) (400) (400) 

CROS&-S:EKTIONEEL:GROEP B 215 
GROEP C 215 
GROEP D 215 
GROEP E 215 

'IQ!' AAL 615 615 615 615 

1) De aantallen in de tabel zijn de hoeveelheden huishoooens die 
volgens planning in de steekproef opgenorren dienen te ....orden. In 
werkelijkheid zijn deze aantallen soms lager omlat samnige 
adressen in de steekproef onbruikbaar zijn. De werkelijke aantal
len staan vermeld in tabel 3 . 

2) Alleen huishoLrlens die aan de voorafgaande meting hebben deel
genomen worden in de meting betrokken. In werkelijkheid zijn de 
aantallen voor groep A dus lager als de vermelde 400. 
Tl: schriftelijke vragenlijst enkele weken na de start 

(dec./jan. 1984). 
T2: schriftelijke vragenlijst + 3 maanden na de start 

(mrt./apr. 1985). 
T3: schriftelijke vragenlijst + 6 maanden na de start (juni/juli 

1985). -
T4: schriftelijke vragenlijst + 11 maanden na de start 

(nov./dec. 1985). 

1 .4. Panelonderzoek, een verant....oording van het design 
Voor het meten van onderzoeksvraag 1 . is een dwarsdoorsmrle 
rnderzoek voldoende, maar voor het meten van verarrleringen in 
de tijd moet gebruik gemaakt worden van longitudinale 
cnderzoeksgegevens. Longitudinaal onderzoek kan zijn : 
herhaald dwarsdoorsnede-onderzoek of panelonderzoek. 
Het belangrijkste voordeel van panelgegevens boven dwarsdoor
snede gegevens is dat men veranderingen kan bestuderen op het 
nivo van de respondent. In het algeneen ....ordt bij herhaald 
dwarsdoorsnede onderzoek gekeken naar absolute nivo 1 s 
(gemiooelde,modus,rrediaan, percentage) . De oorspronkeli jke 
steekproef is onderhevig aan selektieve uitval en veranderin
gen in de populatie en daardoor is panelorrlerzoek minder 
geschikt voor het vaststellen van niV0 1

S maar meer voor het 
volgen van veranderingen in die nivo 1 s. Voor een overzicht 
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van voor- en nadelen van beide soorten orrlerzoek zie van der 
Pol ( 1984b) • 
Bij panelonderzoek hangen bij de meeste kenmerken de op een 
volgende metingen positief sarren (auto-korrelatie). 
Auto-korrelatie heeft tot gevolg dat de variantie van de ver
andering bij een panelgroep kleiner is dan bij een herhaalde 
dwarsdoorsnede groep. Dit heeft tot gevolg dat met een 
kleinere groep respondenten kan worden volstaan (van der 
Pol,l984a). 

In het algemeen zal men bij de analyse van veranderingstabel
len een tendens naar verandering naar het midden, c.q. naar 
de modale categorie, toe bespeuren. Deze 'regressie naar het 
gemiddelde" kan tot verkeerde konklusies leiden, als rren de 
verandering vanuit een extreme categorie bestudeert. Deze 
verandering lijkt zich neestal naar het midden te bewegen, 
maar dikwijls is dit geen echte verandering. De oplossing is 
dan om met verschil- of gemiddeldenscores te werken (van der 
Pol, 1984a) . 
CranbaCh en Furby (1970) stellen dat 'difference scores are 
unreliable in measuring change'. Hun oplossing is eenvoudig: 
geen verschilscores gebruiken. Dus moet er met gemiddelden
scores gewerkt worden, een techniek daarvoor is o.a. varian
tie-analyse. 
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2 • DRIE ONDERZOEKSEENHEDEN 

Dit rapport bestaat uit onderzoek op drie gebieden n .1. : 
panelonderzoek en validiteit 
faktoren die de gedragsintentie heinvloeden (onderzoeksvraag 
1) 
veranderingen in de tijd (onderzoeksvraag 3) 

In dit hoofdstuk worden deze eenheden aChtereenvolgens besproken. 

2.1 Panel-onderzoek en validiteit 
Bij panel-onderzoek treden een aantal proolemen op die een 
bedreiging vannen voor de validiteit m.n. mismatchen, 
non-response, en panel-effekten. Onder validiteit wordt hier 
verstaan: de best rrogelijke benadering van de juistheid of 
onjuistheid van orrlerzoeksgegevens (Nederhof,l98lb). 
campbell en Stanley (1963) en Campbell en Cook (1979) 
ondersCheiden : interne-, externe-, construkt- en statistica! 
conclusion validiteit. 

2.1.1. De interne validiteit 
De interne validiteit wordt bedreigd als bepaalde 
variabelen, wanneer ze niet onder controle gehouden 
zijn, kunnen leiden tot bepaalde effekten door de 
effekten van de experimentele stimulus heen. Een 
bedreiging voor de interne validiteit is het z. g • n. 

1 mismatchen 1 
: voor het meten van verandering in de 

tijd is het noodzakelijk dat op elk meetmament steeds 
de zelfde onderzoekseenheid als identiek geidentifi
ceerd WDrdt. 
Indien dit niet het geval is spreken we van mismat
chen. In het algemeen komt mismatchen niet veel voor 
bij panel onderzoek, maar het blijft verstandig 
hiervoor te kontroleren (Hagenaars,l985). Deze 
controle is in onderhavig onderzoek uitgevoerd door de 
respondent op meting T4 aan te laten geven wie de 
vragenlij sten op de eerdere meetmomenten heeft 
ingevuld. 
Een tweede proolean dat de interne validiteit bedreigd 
zijn de zogenaanrle panel- of testeffekten. Panel-ef
fekten zijn alle deviaties in het response gedrag van 
de panelleden vergeleken met het gedrag van nog 
engetrainde respondenten (van der Pol, 1984b). 
oorzaken van panel-effekten kunnen gelegen zijn in het 
feit dat respondenten door herhaald meten beïnvloed 
worden. Zo kunnen zij meer geinteresseerd raken, 
kennisvermeerdering door infonnatie in de vragen kan 
optreden, explicitering van de mening kan de stabili
teit vergroten, verhoogde testvaardigheid, het 
proberen consistent of juist niet consistent over te 
komen, het raden van de onderzoekshypothesen en 
dergelijke. 

9 



Feitelijke aanwezigheid van paneleffekten is niet 
eenduidig, zij hangt mede af van veel andere faktoren 
zoals type gedrag, "gewicht" van de meting en aantal 
metingen, doorgaans worden geen grote effekten 
gevonden (Hagenaars, 1985). Controle op panel-effekten 
is mogelijk door op elk meetmoment een dwarsdoorsnede 
onderzoek te doen. Verschillen tussen panel- en 
cross-sektiegroep kunnen dan in principe aan effekten 
van herhaald meten toegeschreven worden. Zijn echter de 
non-response percentages niet gelijk dan zijn de ver
schillen tussen de groepen een niet te ontwarren 
geheel van effekten van non-response en herhaald 
interviewen. Van Bararel(l986) vindt op meting Tl en 
meting T2 nog geen verschillen tussen panelgroep en 
dwarsdoorsnedegroep. 
De paneleffekten zullen echter toenemen naarmate tijd 
en aantal vragenlijsten toenemen. Op T4 zullen daarom 
meer panelef fekten optreden dan op Tl . 
Daaran worden op de gegevens van meting T3 en T4 
toetsen uitgevoerd op verschillen tussen de attitudes, 
intenties en verwachte kosten/baten van panel- en 
cross-sektiegroep. (Indien in dit verslag gesproken 
wordt over intenties, attitudes en verwachte kosten en 
baten wordt gerefereerd naar de bijbehoren::le vragen 
uit de vragenlijst (zie bijlage 1), respectievelijk de 
vragen El-5, Al-3, en Cl-28).Met behulp van diskrimi
nantanalyse kunnen de verschillen tussen de groepen 
(panel- en cross-sektiegroep) zo goed mogelijk 
uitgedrukt worden in een gewogen som van de afhan
kelijke variabelen (attitudes, intenties en verwachte 
kosten en baten). Er is dan geen betere weging van de 
oorspronkelijke variabelen denkbaar, die de twee 
groepen beter onderscheiden. Als het verschil tussen 
de groepen signifikant is, kunnen we spreken van 
paneleffekten. Indien het verschil niet signifikant is 
kan echter niet met zekerheid gesteld worden dat er 
geen effekten zijn opgetreden. De volgerrle hypothese 
wordt getoetst: 

H: Op T3 en T4 verschillen panelgroep en cross-sektie
groep niet van elkaar in hun scores op attitudes, 
intenties en verwachte kosten en baten. 

2.1.2 De externe validiteit 
Externe validiteit geeft aan in hoeverre een bepaald 
effekt gegeneraliseerd kan '#.Orden naar populaties, 
settings, treatment en measurement variabelen, (Camp
bel! & Stanley,l963). 
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Een proolean bij longitudinaal onderzoek is dat de 
steekproef per definitie atypisch wordt met het ver
strijken van de tijd, waardoor generalisaties naar de 
populatie voorzichtig gemaakt moeten worden. 
Het grootste probleem van de externe validiteit is 
echter de vertekening door de nc:n-respa1se (non-res
ponse-bias) • 
Non-response-bias: is denoted as the fheroneoon that 
the average value of an estimator determined over all 
res pondents is not equal to the true value of the 
complete sample (De Jonge, 1977). 
Er zijn twee soorten non-response: 'questionaire non-
respcnse 1 (totaal geen informatie over de respondent) 
en 1 i tem non-response 1 of 1 partiele non-resp:mse 1 

(hierbij is alleen op bepaalde vragen geen informatie 
van de respondent aanwezig) . Voor een overzicht van de 
oorzaken van non-response wordt verwezen naar Roosen
daal (1985). 
Wat betreft panelonderzoek is de 1 questionaire 
non-response 1 een groot probleem omdat deze vaak 
cmu..llatief is, 15% a 20% per meet.rrorent is nortPaal 
(Hagenaars, 1985 en van der Pol, 1984a). Deze non-res
ponse is helaas meestal niet random. Er kunnen zeer 
duidelijke redenen en rrotieven aanwezig zijn om niet 
mee te doen. Dit kan in veel gevallen direkt gerela
teerd zijn aan de onderzoeksvariabelen(er is sprake 
van differentiele uitval). 
In de meeste panelonderzoeken waarvoor de non-response 
gerap.PJrteetd wordt vindt men vrij kleine, doorgaans 
niet significante verschillen, tussen respondenten en 
non-res.I?Ondenten, die echter wel een systematisch pa
troon vertonen, eveneens slechts kleine verschillen 
worden er doorgaans gevonden wanneer men nagaat of de 
relaties tussen variabelen voor resporrlenten anders 
zijn dan voor non-resporrlenten (Hagenaars,l985). 

Het is moeilijk om een inzicht te krijgen in de mate 
van non-response bias, neestal ontbreekt informatie 
over de non-respondenten. De Jonge ( 1977) bespreekt 
enkele maten om inzicht in de mate van non-response 
bias te verkrijgen. Enkele daarvan zijn hier ook 
bruikbaar. 

I. Het response-percentage in de tijd laat de 
bijdrage van elke meting zien aan de totale 
non-response, zowel relatief als absoluut. 
Een laag non-response percentage betekent dat de 
gemiddelde waarde van de afhankelijke variabele 
in de steekproef het populatie-gemiddelde beter 
representeerd. 
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II. De resp?nse-snelheid is de tijd die verstrijkt 
tussen het posten en het terug ontvangen van de 
vragenlijsten. Voor loogitudinaal onderzoek is 
een zelfde resp?nse-snelheidspatrcx::n, tijdens de 
vier metingen, een aanwijzing voor stabiliteiti
gelijkmatigheid van de metingen. 

III. Verder kan Ferbers hypothese (1948), speed of 
response prediets non-response in later measure
ments, getoetst worden. Dit wordt hier vertaald 
of de resporrlenten die op Tl vragenlijst laat 
terugstuurden meer kans hebben cm in volgerrle 
meet.nomenten af te vallen dan resporrlenten die 
hun vragenlijst vroeg hebben opgestuurd .Als dit 
zo is dan is het al in een vroeg stadium rrogelijk 
de eventuele non-resp?rrlenten te orrlerscheiden. 
Door het nerren van extra maatregelen kan deze 
groep dan todh behouden blijven voor het onder
zoek. Wat vroeg en wat laat is v.ordt bepaald aan 
de de hand van de response-snelheidscurve. 

Naast het verzamelen van · infornatie over non-resp?n
denten via korte non-response vragenlijsten is 
panel-onderzoek op ziChzelf al een bron van infornatie 
over non-resporrlenten die tenminste eenmaal hebben 
deelgenomen maar daarna zijn afgevallen. 
Onderzocht wordt of er op Tl verschil bestaat tussen 
res.J?Ondenten en non-res.J?Ondenten op T4 . De volgerrle 
hypothese wordt onderzocht, met behulp van T-toetsenr 
H: De res.J?Ondenten en non-respondenten van de panel-

groep op T4, verschillen op T4 niet op hun scores 
op attitudes, intenties en verwachte kosten en 
baten. 

Blijft het prciblean of deze non-resp?ndenten gelijk 
zijn aan de respondenten die geen enkele keer hebben 
meegedaan. Hagenaars ( 1985) rapp:::>rteert onderzoek van 
Clock waarbij slechts geringe verschillen tussen beide 
groepen res.J?Orrlenten gevonden werden. 

2.1.3 De statistica! conclusion validity 
De 'statistica! conclusion validity' kant in gevaar 
wanneer de steekproef te klein wordt waardoor het 
moeilijker wordt om statistisChe significantie aan te 
tonen. 

2.1.4 De belangrijkste hypothesen 
Met betrekking tot de validiteit zijn volgerrle belang
rijke hypothesen opgesteld: 
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1. Op T3 en T4 verschillen panelgroep en cross-sektie 
groep niet van elkaar in hun scores op at ti tuien, 
intenties en verNachte kosten en -baten. 

2. Er is sprake van selektieve uitval d.w.z. dat uit
eindelijke respondenten en - non-respandenten (T4) 
op Tl verschillen in hun scores op attituden, in
tenties en verwachte kosten en -baten. 

3. Respondenten die hun vragenlijst op Tl na de vierde 
week terugstuurden hebben, op latere meetrnomenten, 
meer kans an non-respondent te worden dan respon
denten die op Tl hun vragenlijst voor de vijfde 
week terugstuurden. 

2.2. Faktoren die de edra sintentie beïnvloeden 
In het gedragsmodel zie figuur 1 is de afhankelijke 
variabele de gedragsintentie, of de inwoners van Oirschot van 
plan zijn om het huisvuil volgens de regels te scheiden. In 
dit onderzoeksdeel wordt geprobeerd an relevante variabelen, 
die deze gedragsintentie beïnvloeden, te onderzoeken. 
Zoals uit het gedragsmodel blijkt, zijn er veel faktoren die 
direkt of indirekt op de gedragsintentie van invloed kunnen 
zijn. Verhallen en Pieters (1984) stellen voor de verwachte 
kosten en baten gescheiden te beharrlelen en niet te sarren 
opgeteld in een maat te vatten. Dit ardat verNachte kosten en 
baten in de tijd een varierend effekt hebben op het daarnee 
verbonden gedrag. Pieters en Verhallen (1986) geven aan dat 
de verwachte kosten en baten ook direkt van invloed kunnen 
zijn op de gedragsintentie. In aansluiting met eerder onder
zoek (Verhallen en Pieters, 1984 en van Bcmnel, 1986) w:>rdt 
daaran gekozen voor een deelaspekt uit het mcdel n .1. : de 
direkte invloed van de verwachte kosten en baten op de 
gedragsintentie. De verwachte kosten en baten vloeien 
rechtstreeks voort uit de veelheid aan beslissingen die 
huishoudens moeten nemen bij deelname aan de huisvuilschei
dingsproet. Zij bieden hiermee goede aanknopingspunten vcor 
bijsturing van de proef. 

Pieters en Verhallen (1984) stellen dat beredeneerd gedrag in 
de tijd orrgezet wordt in gew:>ontegedrag. Dit betekend dat de 
invloed van de verwachte kosten en baten en van de kosten/ba
ten evaluaties op de gedragsintentie varieert naarmate 
gedrag, in de tijd, ingesleten raakt. De resultaten uit hun 
onderzoek bevestigen dit. Verder blijkt dat de lange termijn 
intenties na enige maanden beter verklaard v.orden. 

Qn inzicht in de voorspellende/verklareroe waarde van de ver
wachte kosten en baten voor de gedragsintentie te krijgen 
worden multiple regressie-analyses op de gegevens uitgevoerd. 
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Als afhankelijken worden de gedragsintenties in de vergelij
kingen opgernnen.De onafhankelijke variabelen zijn de ver
wachte kosten en baten. Voor elk meet.rocment 'NOrden afzonder
lijke analyses gedaan. 
Gekozen 'NOrdt voor een gedeeltelijk gedissagregeerde aanpak 
waarbij een samengestelde score genaakt kan w:::>rden uit die 
verwachte kosten en baten die sterk met elkaar samenhangen. 
Hierbij geldt als voorwaarde dat deze samenhang op alle vier 
de meetmomenten aanwezig moet zijn zodat een orrlerlinge 
vergelijking mogelijk is. 

Van Bc:rnrrel (1986) vindt, na enige maanden, variatie in de 
verwachte kosten en baten en een toename van de verklaarde 
variantie van de gedragsintenties. De kosten/baten evaluaties 
zijn niet opgeranen in de vierde vragenlijst en 'NOrden daaran 
niet bij de analyse betrokken. Op basis hiervan 'NOrdt de 
volgende hypothese geformuleerd: 
H: Verwacht kan worden, dat er, terrporeel gezien, variatie 

op zal treden in de verwachte kosten- en batenstruktuur 
d.w.z. dat de voorspellerrle/verklarerrle waarde van de 
verwachte kosten en baten voor de gedragsintenties zal 
toenenen. 

De deelname intentie zal zeker in het begin van de proef mede 
bepaald worden door de mate waarin huishotrlens reeds gewend 
waren an het huisvuil te scheiden (gew:::>onte-gedrag voor de 
proef) . Daarcrn wordt dit gew:::>onte gedrag als durmy-variabele 
in de regressie-vergelijkingen opgen:xnen (gew:::>rnte-papier, 
gewornte-glas, gewoonte-textiel, en gew:::>Onte-probleemstof
fen) . 
H: Gewoonte-gedrag zal op Tl , meer dan op T4, een deel van 

de gedragsintentie voorspellen/verklaren. 

2.3. Veranderingen in de tijd 
Het is voor het kontinueren en slagen van huisvuilscheidings
proeven (d.w.z. een hoge gedragsintentie die ook na de 
introduktie hûO:J blijft) belangrijk dat inzicht verkregen 
wordt in het veranderen van de intenties, attitudes en 
verwachte kosten en baten. Als b.v. blijkt dat stank, in de 
loop der tijd, steeds negatiever becordeeld wordt en als 
stank de gedragsintentie beinvloed, kan ingegrepen worden 
door een ander beYJaarsysteem uit te reiken. Het is mogelijk 
dat de deelname intentie van bepaalde groepen respondenten 
hoger wordt terwijl die van andere groepen juist lager w:::>rdt. 
Het overall-effekt kan zijn dat er geen verandering in de 
deelname intentie lijkt op te treden terwijl er in werkelijk
heid toch verschuivingen optreden. 

Om de verandering in de tijd te kunnen bepalen zijn steeds de 
zelfde concepten op vier nonenten gemeten (Tl, T2, T3, en 
T4) • Een geschikte analyse daarvoor is variantieanalyse (zie 
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ook 1.4) van split-plot designs waarbij tijd als een within-
subjects-faktor wordt bescho\.M::l d.w.z. dat elk huishotrlen op 
alle vier de meetmomenten meedoet (MANOVA met repeated 
measures) (Visser, 1982; Winer, 1970) (zie ook bijlage 10). 

Afhankelijke variabelen voor de Maneva's zijn de attitudes, 
intenties en verwachte kosten en baten. 
De onafhankelijke variabelen zijn gekozen op basis van "face 
value", uit gesprekken met vorige onderzoekers en stage
begeleiders zijn deze variabelen als belangrijkste uit de bus 
gekomen. 

Gewoonte-gedrag: dit is een variabele die samengesteld 
is uit vragen over het scheidingsgedrag voor de proef 
begon. 
De variabele is verdeeld in twee kategoriên, groepen met 
een hoge en een lage mate van huisvuilscheidingsgedrag 
voor aanvang van de proef. Verwacht kan worden dat 
naarmate het gedragspatroon min:ler veraooert hoeft te 
worden de deelname intenties in eerste instantie hoger 
zullen liggen en dat de verwaChte kosten minder negatief 
beoordeeld zullen worden. Als geldt dat beredeneerd 
gedrag orrgezet wordt in gev.oontegedrag (zie 2 . 2 ) dan 
zullen, op T4, de deelname intenties en de verwachte 
kosten en baten, voor de drie groepen, op het zelfde 
nivo liggen. 
H: De groep die voorafgaand aan de proef reeds in hoge 

mate het huisvuil scheidde zal op Tl hogere 
deelname intenties en minder negatieve scores op de 
verwachte kosten te zien geven als de an:::lere twee 
groepen. Op T4 zal dit verschil niet meer bestaan. 

Het aantal personen per huishouden. 
Naarmate het aantal personen in een huishouden toeneemt 
wordt het moeilijker an het huisvuil daadwerkelijk en 
konsekwent te scheiden. In het algemeen loopt het 
verwerken van het huisvuil in een huishouden via èên 
persoon (in Oirschot, met een veelal traditionele 
gezinsopbouw, zal dit meestal de vr~ zijn). Als dit zo 
is dan zullen met name de verwaChte kosten negatiever 
beoordeeld worden in grotere huishoudens. De huishoudens 
zijn ingedeeld in drie kategorieen naar grote; kleine 
huishoudens ( 1 of 2 personen) , middelgrote huishotrlens 
( 3 of 4 personen) en grote huishoudens ( 5 of meer 
personen). 
H: Indien geldt dat beredeneerd gedrag rngezet wordt 

in gewoonte-gedrag dan zullen oor~ronkelijke ver
schillen {Tl) in verwachte kosten en deelname 
intenties, tussen de drie kategorien huishotrlens, 
op T4 verdwenen zijn. 
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Het daadwerkelijk scheiden zal een verschuiving geven in 
de verwachte kosten en baten strUktuur. Deze verschui
ving zal niet optreden bij respondenten die niet 
daadwerkelijk zelf deelnemen aan dit proces. Er is geen 
reden an aan te nanen dat er verschil bestaat tussen 
mannen en vrouwen voor wat betreft het verlcx::>p in de 
tijd van intenties, attitudes en verwachte kosten en 
baten. 
H: Respondenten die zich daadwerkelijk met het 

scheiden van huisvuil bezig houden, zullen in de 
loop van de proef anders gaan scoren op de inten
ties, attitooes en verwachte kosten en baten dan 
respondenten die er niet rechtstreeks bij betrakken 
zijn. 
Er wordt een interaktie-effekt verwacht met sexe 
van de respondent cm:lat vrol..lWen, in Oirschot, het 
huisvuil scheiden. 
Over deze onafhankelijke variabelen heen is er de 
vraag of er vcx::>r de hele groep een versehui ving in 
de tijd optreedt in de scores op attitudes, 
intenties en beliefs. In voorgaande onderzoeken 
(Pieters,l985: Verhallen en Pieters,l984) werd 
alleen een significante verairlering gevorrlen voor 
de verwachte konsekwenties. Van Bcmn:ü ( 1986) vond 
tussen Tl en T2 van de gegevens uit Oirschot dat de 
algemene attitude signifikant positiever werd 
bevonden alsmede dat enkele verwachte kosten en 
baten signifikant positiever werden bevonden. 

H: Door extrapolaties kan verwacht worden dat over de 
vier meetmomenten de algemene attitude en de 
verwachte baten positiever beoordeeld zullen worden 
terwijl de verwachte kosten juist negatiever 
beoordeeld zullen worden. De kosten/baten-structuur 
wordt duidelijker. 

Door middel van trem-analyse wordt exploratief onderzocht of 
de verandering (toe- of afname in de gemiddelden) geleidelijk 
(lineair) of juist quadratisch (niet lineair) is or:getreden. 

In hcx::>fdstuk 3. worden de resultaten van het orrlerzoek naar 
de validiteit besproken. Hcx::>fdstuk 4. en 5. beharrlelen res
pectievelijk de resultaten van de regressie-analyses en de 
resultaten van de MANOVA'S. In hoofdstuk 6. wordt een samen
vatting van het onderzoek gepresenteerd alsmede de belang
rijkste konklusies en aanbevelingen m.b.t. de proef en ver
volgonderzoek. 
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3 • RESULTATEN VN.'J HET VALIDERINGSONDERZOEK 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het valideringaonderzoek 
besproken. Aan de orde komen respectievelijk: 
I. Response-percentages 
II. Mismatchen 
III. Response-patronen 
IV. Ferber' s hypothese 
V. Panel-effecten 
VI. Selektieve uitval 

I. De response-percentages: 
Een hoog response-percentage is een indikatie dat de 
verzamelde steekproefgegevens geen vertekend beeld geven van 
de populatie. In tabel 3 zijn de response-percentages van het 
longitudinale onderzoek in Oirschot weergegeven. 

Tabel 3: response-percentages huisvuilscheidingsproei Oirschot 

----------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 
IWJrAL AANTAL (1) AANI'AL(l) 'rol'AAL(2) 'IO'IAAL(2) 
VERZOND. VERYlliRKBARE VERWERKBARE RESPONSE NON-RESPONSE 
VRAGENL. VRAGENL. N-R LIJsrlli GROEP A GROEP A 

----------------------------------------------------------------------
GROEP A 397 309( 77,8%) 40(10.1%) 309(77,8%) 88(12,2%) 
Tl 
GroEP B 212 165(77,8%) 20( 9,4%) 
GROEP A+B 609 474(77,8%) 60( 9,9%) 

GroEP A 309 280(90,6%) 8( 2,6%) 280(70,5%) 117(29,5%) 
T2 
GroEP C 215 186(86,5%) 6( 2,8%) 
GROEP A+C 524 466(88,9%) 15( 2,9%) 
GroEP A 277 252(90,9%) 3( 1,1%) 252(64,5%) 145(36,5%) 
T3 
GroEP D 210 168(80,0%) 8( 3,8%) 
GROEP A+D 487 422(86,7%} 11( 2,3%) 
GroEP A 252 243(96,4%) 1( 0,4%) 243(61,2%) 154(38,8) 
T4 
GroEP E 196(3) 166(84,7%) 12( 6,1%) 
GROEP A+E 448 409(91,3%) 13( 2,9%) 
----------------------------------------------------------------------
(1) Percentages in deze kolom zijn berekeoo ten opzichte van de 

correspandereme aantallen in kolom 1 
(2) Percentages in deze kolom zijn berekern ten opzichte van het 

begintotaal van groep A ( 397) 
(3) Een aantal respoooenten is niet te bereiken, de steekproef dateert 

uit 1984. 
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Opnerking: Groep A is de panelgroep, de groepen Bt/mE Z1Jn de 
crosssektiegroepen op respektievelijk Tl, T2, T3 en T4. 

De response-percentages van de cross-sektie groepen (B t/m E) 
zijn goed te noemen (gemid. + 82%). Samen met de non-resi,X>nse 
vragenlijsten is gemiddeld, per meting, van 88% van de 
respondenten infornatie binnen gekaren. Van de panelgreep (A) 
is na vier metingen nog 61,2% over. Na de eerste meting is de 
grootste groep (n=88) afgevallen, in de drie volgende 
metingen nog eens een deel (n=66) hiervan an:lat ze niet meer 
bereikbaar waren. Op metingen T2, T3 en T4 is het aantal terug 
ontvangen non-resi,X>nse-vragenlijsten te gering an daar een 
uitspraak over te kunnen dcen. 

Il. Controle op 1 rnismatchen 1 
: 

(de vragenlijsten zijn, per huishouden, niet telkens door een 
en dezelfde persoon ingevuld) dit betekent dat nog 23 lijsten 
van de 243 niet gebruikt zullen worden voor de analyses, 
resteren nog 220 (55,4%) vragenlijsten. 
Konklusie: de overall resfOnse is goed, van de panelgroep is 
62,2% van de respondenten over gebleven. Generaliseren van de 
uitkansten naar de totale panelgroep en de populatie dient 
echter voorzichtig te gebeuren. 

III. Het resf-Onse-patroon: 
Als de verzend- en ontvangstprocedure op elk meetm::ment 
identiek is zullen de gegevens per tijdstip beter met elkaar 
vergeleken kunnen worden. De verzamelprocedure is telkens 
volgens de 1 total-design-methode 1 verlopen. Het respon
se-patroon geeft aan hoe de vragenlijsten, 1 temporeel 
gezien 1 zijn binnen gekomen. 
Zowel voor de totale groep (cross-sektie- en panelgroep als 
voor de panelgroep apart ontstaat een zelfde response-patroon 
op elk meetmament (zie bijlage 2). 
Binnen twee weken is ongeveer 80% van de vragenlijsten ont
vangen, daarna neemt de curve snel af. Alleen op Tl loopt de 
curve mirrler snel op in de eerste drie weken. De curves voor 
de panelgroep komen per tijdstip wat hoger te liggen. 
Behalve een hoog response-percentage kan ook gezegd .....orden 
dat de metingen identiek zijn verlopen, zowel voor panel- als 
voor cross-sektiegroep, op elk rreetm:roent. 

IV. Ferber' s hypothese: 
Zijn resporrlenten en non-respondenten (op T4) reeds in een 
vroeg stadit.nn (op Tl) te herkennen aan het tijdstip van in
zerrling van de vragenlijst: an Ferber 1 s hypothese te toetsen 
is een cross-tabulatie uitgevoerd waarbij tijdstip van inzen
ding op Tl en het al of niet respondent zijn op T4 als ingang 
gebruikt zijn. 
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De resporrlenten Zl.Jn op Tl ingedeeld in twee kategorieen, de 
vroege respcnienten ( le t/m de 4e week) en de late respon
denten (Se t/m de 7e week). Na drie weken wordt de 2e en 
laatste herinnering gestuurd, als daarop na een week nog geen 
reaktie is geweest wordt de reaktie als laat beschouwd. (Deze 
indeling gebeurt dus op procedurele grcn:len). 

Er blijkt geen signifikant verschil te zijn voor vroege (le 
t/m 4e week) en late (Se t/m 7e week) resporrlenten wat be
treft het percentage dat uiteindelijk (T4) non-resfOrrlent 
wordt, respektievelijk 28,3% en 31.8%. (P=O,S763). 

V. Panel-effekten: 
deze effekten kunnen een groot verschil veroorzaken tussen 
panel- en cross-sektiegroep. Als deze test-effekten optreden 
kunnen de uitkomsten niet zonder meer gegeneraliseerd worden 
naar de populatie. 
Het aanwezig zijn van paneleffekten wordt orrlerzocht d.m.v. 
T-toetsen. De resultaten daarvan zijn weergegeven in bijlage 
3. Uit bijlage 3 blijkt dat de panelgroep op een aantal va
riabelen signifikant van de cross-sektiegroep verschilt. Op 
T3 zijn dat 5 beliefvragen en 2 intentievragen. De panelgroep 
scoort positiever op de verwachte baten maar geeft ook aan 
meer tijd kwijt te zijn. De panelgroep scoort oOk positiever 
op de algemene-intentie en de papier-intentie. 
Op T4 is voor alle drie gemeten attitudes de score van de 
panelgroep signifikant positiever. Bij de intentie-variabelen 
is geen signifikant verschil gekonstateerd. 
Op de signifikant verschillende verwachte kosten en baten 
scoort de panelgroep positiever behalve op de variabele 'meer 
tijd kwijt'. (zie ook bijlage 1, de vragenlijst). 
Een discriminantanalyse probeert de panel- en cross-sektie
groep te scheiden d.m.v. het score-patroon op de 36 variabe
len. Op T3 is dit verschil niet signifikant (p=0,6576), op T4 
is dit verschil wel signifikant (p=O, 027). Discriminantana
lyse op aparte groepen variabelen geeft aleen voor de attitu
devragen een signifikant verschil (p=0,004) en niet voor de 
intenties en de verwachte kosten en baten. 
Aan de hand van deze resultaten kan gesteld worden dat er 
zowel op T3 als T4 sprake is van panel-effekten. Opvallend is 
dat de signifikant verschillende variabelen verschillend zijn 
voor T3 en T4. Alleen de variabelen 'meer tijd kwijt' en 
'attitude algemeen' zijn op beide tijdstippen afwijkend voor 
panelgroep en cross-sektiegroep. 
Op de variabelen die afwijken scoort, de panelgroep steeds 
positiever als de cross-sektiegroep. Of er toename is in pan
el-effek.ten van T3 naar T4 is niet getoetst. Lettend op het 
aantal significante variabelen en hun signifikante nivo' s 
(bijlage 3) lijkt het niet het geval te zijn. 
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Aangezien de non-response voor de panelgroep op T3 en T4 
flinke prelp)rties heeft aangenanen, zullen deze gemeten ef
fekten een mix zijn van non-response-effekten en effekten 
door herhaald meten. Wat precies het non-respcnse-gedeel te 
is, is niet te achterhalen. Vast staat dat er panel-effecten 
zijn Ofl9etreden. Dit heeft in elk geval tot gevolg dat de 
interne validiteit gedaalt is. 

VI. Selektieve uitval: 
Het onderzoek naar verschillen tussen respondenten en 
non-respondenten (dit is selektieve uitval) wordt d.m.v. 
T-toetsen uitgevoerd. De resultaten daarvan staan in tabel 4. 
(Alleen de significante variabelen zijn opgenomen) 

Tabel 4: Verschil tussen respondenten en non-resp::>ndenten op 
T4 gemeten met hun scores op Tl. 

VARIABLE Tpooled 
( +) 

ATITITUDE J1:lJl,. -1. 70(+) * 
MEER INSPANNIN3 2.05 * 
GEEN OPLOSSING 3.25(+) ** 
INrENTIE ALGEMEEN -2.03(+) * 
INTENTIE PAPIER -2.83 ** 

(+) Daar waar de varianties van de resp::>rrlentengroep sig
nifikant verschillen van de non-respondentengroep is 
Tseparate gebruikt 

(1) P kleiner of gelijk 0.05 
P kleiner of gelijk 0.01 

= * 
= ** 

P kleiner of gelijk 0.001 = *** 

Uit tabel 4 blijkt dat er op Tl weinig verschillen bestaan 
tussen respondenten en latere (T4) non-respondenten. De 
responde nte n scoren positiever op de signifikant verschil
lende variabelen dan de non-resporrlenten. 
De hypothese dat er geen verschil is tussen resp::>ndenten en 
non-respondenten van T4, in hun scores op Tl, moet op basis 
van bovenstaande resultaten ver"v.'Orpen worden. 

Samenvattend kan gezegd ~rden dat de respcnse-percentages 
goed zijn te noemen. Echter, van de panelgroep is nog altijd 
40% afgevallen. Van de resporrlenten die op Tl zijn afgevallen 
was bekerrl dat dit selektief gebeurd is, m.n. op de algemene 
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intentie, de intentie-glas en de intentie-probleanstoffen 
(van Bamlel, 1986). De resporrlenten die tussen Tl en T4 nog 
afvallen blijken odk op een aantal variabelen signifikant te 
verschillen van de respon:lenten die op alle vier de tijdstip
pen hebben meegedaan. M.n. de algemene attitude, de algemene 
intentie en de intentie-papier, de non-respondenten zijn 
negatiever dan de respon:lenten. In de panelgroep blijft dus 
een selektief gezelschap over dat beduidend positiever is dan 
de afvallers. 
Een beschouwing van de response-snelheidspatronen heeft laten 
zien dat de metingen op alle vier de tijdstippen identiek 
zijn verlopen wat een indikatie is dat er geen opzienbarende 
gebeurtenissen hebben plaats gevorrlen tijdens de metingen. 
La tere ( T4) respondenten en non-respon:lenten blijken niet 
voorspeld te kunnen worden uit hun scores, op Tl, op de di
verse variabelen. 
Naast selektieve uitval blijkt dat er ook sprake is van ver
schillen tussen panelgroep en cross-sektiegroep, die een 
kombinatie zijn van effekten van non-response en herhaald 
meten. M.n. de attitude-vragen en de intentie-vragen worden 
verschillen:l beantwoord. 
Het hoog response-percentage biedt wel voldoen:le garantie 
voor de 'statistica! conclusion' validiteit doordat voldoen:le 
respondenten in de analyses opgenanen kunnen worden, op alle 
tijdstippen. 

Dit alles tezamen betekent dat dit onderzoek zowel intern als 
extern als mimer valide moet worden bescho\.MJ.. De resultaten 
uit de verdere analyses dienen dan oOk zeer voorzichtig geïn
terpreteerd te worden. 
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4. VERI<LAREN EN VOORSPELLEN: RESULTATEN. 

4 .1 Inleiding 
De relaties tussen de diverse aspecten in het gedragsocrlel 
(zie figuur 1) worden getoetst om aan te geven hoe goed het 
model verklaard/voorspelt. Het is mogelijk dat deze relaties 
terrporeel verarxl.eren d.w.z. het merlel voorspelt/verklaard 
beter op T4 dan op Tl. In bijlage 4 zijn voor de intenties, 
attitudes en beliefs (T3 en T4) de verdeling van de ruwe 
scores op de schalen weergegeven. Dit is an een vergelijking 
mat de ruwe data te kurmen reaken die aansluit bij de gegevens 
van Tl en T2 (van BarnTel,l986). 
In bijlage 1 zijn in de vragenlijst de scores voor de panel
groep (N=243) en de cross-sectiegroep (N=l63), op T4, in 
procenten weergegeven. 
De verwachte baten worden op T3 en T4 nog positiever beoor
deeld dan op T2 en Tl, de verwachte kosten worden juist min
der negatief beoordeeld. Uitzonderingen zijn de 'daling van 
inkomsten voor papier en textiel' (voor organisaties die dit 
inzamelen), meer mensen op T3 en T4 vinden dat deze opbreng
sten dalen. Ook vinden rrensen op T3 en T4 dat ze rreer ruimte 
kwijt zijn. 

Op T3 en T4 Z1Jn de deelname intenties positiever dan op T2 
en Tl met uitzcndering van intentie papier en karton, deze is 
afgencmen. Er is geen verschil in scores op de attitudes 
tussen T3/'1'4 en Tl/T2. 

4.2 De regressie-analyse 

4.2.1 Inleiding 
De volgende analyses hebl:en, tenzij anders venneld, 
betrekking op de gezuiverde gegevens van de panelgroep 
(n=220). 
De relaties tussen de variabelen in het model worden 
cnderzocht d.m.v. multiple regressie analyse. D.m.v. 
correlati~analyse wordt gekeken of de afhankelijke 
variabelen (intenties) afzonderlijk in de analyse 
rroeten staan. Een signifikante correlatie blijkt te 
bestaan tussen intentie-algemeen en intentie-glas 
(respektievelijk 0,5213 op Tl en 0,6385 op T4) en 
tussen intenti~papier en intentie-textiel ( respektie
velijk 0,4479 op Tl en 0,6155 op T4). Deze correlaties 
worden aweldoende geacht an de intentie variabelen 
samen te voegen tot een variabele. De intenties worden 
dus ieder afzonderlijk als afhankelijke in de analyses 
opgeocrnen. 
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Van BcJnrrel (1986) gebruikt faktor analyse an het aan
tal onafhankelijken (verwachte kosten en baten) in te 
dikken tot 8 faktoren. 
Een vergelijking van faktor-oplossingen op de vier 
tijdsti_wen laat zien dat er geen groepen van vari
abelen zijn die op elk m:rnent sterk samenhangen. Met 
andere woorden er zijn vier verschillende faktor
oplossingen gevonden. Voor elke intentie \o.'Orden die 
verwachte kosten en baten rreegenorren die daar speci
fiek voor bedoeld zijn alsmede de algemene kosten en 
baten. De analyses vinden verder op gedissagregeerd 
nivo plaats. 
Een beschouwing van de frequentie verdelingen van de 
gedragsintenties laat zien dat deze zeer scheef ver
deeld zijn. 
Skewness is een maat voor deze scheefheid, deze is 
voor intentie-algemeen 2.9, voor intentie-papier 0.5, 
voor intentie-glas 3. 7, voor intentie-textiel 0. 9 en 
voor intentie- probleemstoffen 2.0. 
Bij een skewness groter als 1 of -1 \o.'Ordt een verde
ling niet meer als normaal verdeeld beschouwd. 
Aangezien regressie-analyse gevoelig is voor afwij
kingen van de normale verdeling van de afhankelijke 
variabelen is gekozen voor een dichotomisering van de 
gedragsintenties. 
Indien echter de skewness boven de 2.5-3 uitkomt is 
dichotomiseren niet rreer zinvol • 

cm het aantal analyses te beperken worden intentieglas 
en intentie-textiel bui ten beschouwing gelaten. 
Intentie-glas omdat de skewness daar te hoog is, in
tentie-textiel orrrlat deze ook hoog korreleert met 
intentie-papier. 
Intentie-algemeen is orrlanks een hoge skewnes s, wel 
oweronen orrrlat het waarschijnlijk een betere "rraat" 
is voor de intentie dan de afzorrlerlijke deelinten
ties. 

4.2.2 Resultaten 
I . Algemeen: 

De proef in Oirschot is dusdanig goed gelukt (zie 
onder andere Pieters, 1984, 1985), dat de deelna
me-intenties (afhankelijken) hoog zijn op Tl en 
hoog blijven tot op T4. Op Tl gaf al meer dan 00% 
een score 1 (zeer mee eens) op intentie algemeen. 
Dit percentage is zelfs opgelopen tot 84% op T4. 
Hooguit enkele huisooudens zullen nog wat posi ti
ever of negatiever worden in de loop van de 
proef. 
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De scores op Tl,T2 en T3 op intentie-algemeen 
verklaren 70% van de variantie op T4. Van de rest 
wordt een gedeelte verklaard door de onafhanke
lijke variabelen. Van de _papier-intentie wordt 
50% verklaard door de deelname-intenties op 
eerdere tijdstippen, voor de intentie-prooleem
stoffen is dit 30% . 
Een beschouwing van de uiteindelijke verklaarde 
varianties (R2• hoe goed worden de intenties door 
de onafhankelijke variabelen voorspelt/ver
klaard), van de deelname-intenties (:z.ie bijlage 
5) laat :z.ien dat er geen sprake is van toe- of 
afnanende trends in de loep van de vier metingen. 
De hoeveelheid verklaarde variantie voor de 
deelname-intentie algemeen en _papier liggen in de 
:z.elfde orde van grootte, de flUktuaties :z.ijn bij 
de intentie-_papier echter groter. Opvallend bij 
intentie ten aan:z.ien van prooleernstoffen is de 
terugval in de hoeveelheid verklaarde variantie 
op T4. Een verklaring hiervoor is niet te geven. 
De bijdragen van de onafhankelijke variabelen 
verschuiven nog al. De intentie algemeen wordt op 
Tl voornamelijk door milieu-voordelen verklaart, 
op T2 door wat je 'sociaal......anselijke faktoren' 
zou kunnen noemen. 
Op T3 en ,T4 wordt de intentie algeneen negatief 
beinvloedt door een persoonlijk nadeel (meer 
stank) en positief beinvloedt door een persoor
lijk voordeel ( rmer milieu-bewust). De invloed 
van de:z.e variabelen is op T4 wat afge:z.wakt. 

II. Papier intentie: 
De _papier intentie wordt op alle vier de tijd
stippen voornarmlijk verklaard door een persoon
lijk voordeel (minder _papier te bewaren). Inte
ressant is ook dat op T2, T3 en T4 het gewoonte
gedrag van voor de proef een deel van de varian
tie verklaard. Op Tl wordt nog wat variantie 
verklaard door kollektieve financieel/econ. voor
delen. 

III. Intentie ten aan:z.ien van probleernstoffen: 
De intentie t.a.v. het wegbrengen van probleem
stoffen wordt op Tl v.n.l. be_paald door persoc:n
lijke kosten en kollektieve voordelen. Op T2 komt 
daarbij nog een persoonlijk voordeel en op T3 en 
T4 is het m.n. de variabele 'meer milieu-bewust' 
die de variantie verklaart. Op T3 verklaart het 
gewoontegedrag van voor de proef ook nog wat 
variantie. 
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Het hierboven geschetste beeld is nogal kalplex. door 
de kcnstant hoge deelname intenties is er niet veel 
variantie. Het lijkt erop dat op Tl, als de memsen nog 
niet veel ervaring hebben met de proef, met name de 
items die in de voorlichtingsfolders genoemd zijn naar 
voren komen als verklaarders. Zcals b.v. het herge
bruik van papier en glas, en 'er ontstaat minder 
vervuiling' en dergelijke. Op latere meetm::rrenten, als 
de huishoudens wat meer ervaring hebben met de proef 
en de voorlichtingskampagne weer wat verder weg ligt 
in de tijd, zijn het voornamelijk persoonlijke kosten 
en baten die de variantie verklaren dat wil zeggen van 
de kleine groep respondenten die nog veranderen in 
intentie doen de meesten dit vanwege persoonlijke 
ervaringen door het deelnemen aan de proef. 
Opvallend is dat ge..oontegedrag voor de proef niks of 
slechts weinig verklaart van de gedragsintenties en 
dan nog alleen op de latere meet::rrarenten. Verwacht 
werd dat met name op Tl het ge'>M:>Ontegedrag voor aan
vang van de proef een deel van de variantie in de 
deelname intenties zou verklaren. Deze hypothese wordt 
hier niet bevestigd. 
Gewoontegedrag voor aanvang lijkt niet van (meetbaar) 
belang voor het wel of niet mee willen doen aan de 
proef. 

4.2.3 Samenvatting 
Samengevat kan gezegd worden dat de deelname intenties 
hoog zijn en hoog blijven. Worden de gedragsintenties 
op Tl nog bepaald door items uit de voorlichtingsfol
ders, op latere meetm::rrenten hebben huishoudens een 
hoge deèlnarne intentie ardat ze die op eerdere meetno
menten ook al bedden met andere woorden, het in eerste 
instantie beredeneerde gedrág is al vrij snel omgezet 
in g€'#J00!1tegedrag, hetgeen op de volgende meetm:llrenten 
de zelfàe intentie-scores oplevert. Het beetje vari
antie dat nog optreedt wordt verklaard door het belang 
van persoonlijke voor- en nadelen. 
De hypothese dat de hoeveelheid verklaarde variantie, 
door de verwachte kosten en baten, zal toenemen in de 
tijd is niet bevestigd. Wel is er een verschuiving te 
zien in de verklarende kracht van de afzorrlerlijke 
kosten en baten. De reden hiervoor is waarschijnlijk 
gelegen in het feit dat de kosten- en batenstruktuur 
beter weerspiegeld wordt naarmate de respondenten meer 
ervaring gekregen hebben met de proef. 
Een vergelijking met de analyses op Tl en T2 (van 
Bamrel, 1986) moet voorzichtig gebeuren cm:l.at de daar 
gebruikte groepen, respondenten bevatten die later 
niet meer hebben meegedaan. 
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Wel blijkt uit deze gegevens dat hier cx:K een ver
schuiving optreedt in de verklarerrle variabelen naar 
de persoonlijke voordelen. 
Zoals eerder verneld is de penelgraep een geselek
teerde groep geworden waardoor de resultaten niet 
zomaar gegeneraliseerd mcgen -..orden. Ter vergelijking 
zijn daaran de resultaten van de regressie-vergelij
kingen voor de cross-sektiegroepen gegeven in bijlage 
6. Ook hier blijkt dat er duidelijke verschillen zijn 
tussen panelgroep en cros-sektiegroepen, zowel wat 
betreft het percentage verklaarde variantie als de 
verklarerrle/vcorspellerrle variabelen. In beide groepen 
zijn • sociaal-plaatsbare' variabelen zoals 'help ik 
mee de proef te laten slagen • en 'ben ik neer millieu 
bewust • van belang. Deze variabelen -..orden als het 
ware geïnternaliseerd en vonren dan "impliciet" de 
motivatie an mee te blijven doen. De konsekwenties 
zijn evident, dergelijke impliciete motivaties worden 
niet afgeo..ogen volgens een redenatie. De kosten/baten 
struktuur is dus geen re!!le vcorspeller meer voor de 
intentie op langere termijn. 
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5. REPEI\.TED MEASURES: 00 ANALYSES 

5.1 Inleiding 
On te onderzoeken of respondenten, in de loep van de proef, 
positiever of juist negatiever gaan scoren op attitudes, 
intenties en verwachte kosten en baten (de afhankelijken) 
zijn Mi\NOVA's met repeated rreasures uitgevoerd. Als onafhan
kelijke variabelen werden gebruikt: ge.Qcnte--gedrag voor de 
proef (hCXJg, laag), gezinsgrootte (1-2 perscnen, 3-4 perso
nen, 5 of meer personen), sexe van de respondent en het al 
dan niet zelf scheiden van het huisvuil door de respondent. 

Voor alle afhankelijke variabelen werd een afzonderlijke 
analyse uitgevoerd waarbij de soores op deze variabelen op de 
vier meetm::rnenten werden ingevoerd. De variabelen die teveel 
afweken van de normale verdeling (skewness groter dan 1,5) 
werden gedichotomiseerd. De variabelen 070 en 074 (zie bij
lage 3) zijn niet geanalyseerd omdat zij te scheef zijn ver
deeld, dichotc:miseren heeft hier geen zin. De resultaten van 
de MANOVA' s staan in bijlage 7. 
Voor" het 'overall' (voor de hele,groep) tijdseffekt zijn alle 
F-waarden gegeven, voor de andere effekten zijn aleen de 
signifikante F-waarden gegeven. 
Op de variabelen waarbij een signifikant effekt is gevonden 
wordt een trendanalyse uitgevoerd. Hiermee kan het verloep 
van de gemiddelden over de vier meetirarenten getoetst worden 
op lineariteit. Dit wil zeggen of het positiever of negatie
ver scoren van de respc:ndenten geleidelijk is gebeurt of 
juist schoksgewijs. De resultaten van de trendanalyses staan 
in bijlage 8. In bijlage 9 is het verloop van de gemiddelden 
over de tijd nog eens grafisch weer gegeven. 

5.2 De effekten in de MANOVA'S 
I. Effekt van t~jd: 

Er zijn een aantal signifikante veranderingen in de tijd 
gevonden. Met name bij de algenene attitude, en een 
aantal verwachte kosten en baten, voornamelijk kollek
tleve baten. 
Trendanalyse op de gemiddelden laat zien dat de verande
ring, op de meeste variabelen, geleidelijk is geweest 
(lineair signifikant). 
De richting van de verandering is nagenoeg overal posi
tief (zie figuur 1, 2 en 3, bijlage 9) behalve bij de 
variabele 'daling inkansten textiel' • Dit betekent dat 
voor de hele groep de soores positiever zijn geworden op 
de algemene attitude en een aantal kollektleve baten. De 
respondenten vinden in toenerrende mate dat de inkomsten, 
voor charitatieve instellingen, door textiel-inzameling 
afnemen. 
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Dit betekent dat de hypothese ten dele bevestigd wordt. 
De algemene attitooe en een aantal kollektieve voordelen 
worden positiever beoordeeld in de loep van de proef. 
Dcch de verwachte kosten w:::>rden niet signifikant nega
tiever beoordeeld in de loep van de proef (ui tzorrle
ringen zijn 'daling inkomsten textiel' en 'problemen met 
het bewaren van probleemstoffen ' ). 

II. Effekt van sexe van de resporrlent: 
t-'.lannen en vrouwen verschillen niet in het toe- of 
afnemen in de tijd behalve op de variabele 'meer 
nadenken' . Vrouwen virrlen op Tl, meer dan mannen dat ze 
meer rroeten nadenken bij de proef. Dit is logisch als 
men bedenkt dat het de vrouwen zijn die in Oirschot 
daadwerkelijk het huisvuil sCheiden. Dit versChil tussen 
mannen en vrouwen neemt af, zij het niet lineair (zie 
figuur 8, bijlage 9). 
De hypothese dat er geen versChil is tussen mannelijke 
en vrouwelijke resporrlenten wat betreft het verloop van 
de scores in de tijd, wordt bevestigd. 

III. Effekt van het al dan niet zelf scheiden van afval door 
de respondent: 
Het maakt, voor het verloep van de scores (van de meeste 
afhankelijken) in de tijd, niet uit of de respondenten 
het huisvuil wel of niet zelf scheiden, behalve voor de 
algemene attitude. Op Tl is de algemene attitude voor 
respondenten die afval scheiden positiever dan voor 
respondenten die geen afval scheiden. Dit verschil is op 
T4 nihil, de respondenten die niet zelf afval scheiden 
krijgen een positievere algemene attitude (zie figuur 4, 
bijlage 9). 
Scheiders (van huisvuil) geven cx::k aan steeds minder 
tijd kwijt te zijn met het omgaan met probleemstoffen. 
De veranderingen treden niet lineair op. Dit is te wij
ten aan wat schamnelingen in de scores van de resporrlen
ten die zelf huisvuil scheiden. 
De hypothese dat respondenten die zelf hun afval schei
den op Tl beduiderrl anders scoren dan respondenten die 
niet zelf hun afval scheiden, terwijl dit verschil op T4 
niet meer aanwezig is, wordt niet bevestigd. Slechts de 
algemene attitude geeft irrlerdaad dit beeld te zien. 
Alle andere variabelen laten geen effekt zien. 

IV. Effekt van geworntegedrag voor de proef: 
Gewoonte-gedrag voor de proef geeft voor een aantal 
variabelen een versdhillerrl verloop in de tijd. Met name 
de intentie-papier, de algemene attitude, 'daling 
inkomsten papier', 'geef ik het goede voorbeeld' en 
'maakt de industrie meer winst' • 
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Respondenten die voorafgaand aan de proof hun huisvuil 
reeds in hoge mate scheidden staan negatiever ten 
opzichte van het scheiden van papier. De res.J:X)ndenten 
die hun papier voorafgaand aan de proef al apart 
behandelden, deden dit veelal met het doel an instel
lingen en verenigingen, via papier-inzameling, aan een 
inkanen te helpen. Deze resp;:>ndenten denken dat, door de 
proef, deze inkomsten zullen dalen. Als gevolg hiervan 
scoort de greep met een hoge ma te van papierscheiding 
voor de proef, negatiever op de algemene attitude en de 
intentie-papier. (Dit was een veel voorkomen::l karurentaar 
dat de respondenten gaven bij de open vraag op de vra
genlijst). De figuren 5 en 7 (bijlage 9) laten zien dat 
de algemene attitude voor beide groopen op T4 hetzelfde 
is, voor de intentie-papier is het verschil groter 
geworden. 
De tremanalyse laat zien dat de verandering voor de 
algemene attitude kubisch is, voor de intentie-_papier 
kwadratisch. 
De hypothese dat respondenten die voorafgaand aan de 
proof reeds in hoge mate hun afval scheidden, op Tl 
positiever scoren dan de respondenten die hun afval niet 
scheidden voorafgaand aan de proof, terwijl dit verschil 
op T4 is afgenomen, wordt niet bevestigd. Het tegendeel 
treedt op, het verschil op T4 is toegerx:xren. De richting 
waarin dit verschil optreedt is tegengesteld aan wat was 
voorspeld. Respondenten met een hoge mate van afval
sCheidingsgedrag voor de proef blijken steeds negatiever 
ten opzichte van de _papier-intentie te koreen te staan. 
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat deze groep 
deze scheiding voorafgaand aan de proof met een bewuste 
reden (inzameling voor de vereniging en dergelijke) 
toepaste. In de nieuwe situatie ziet deze groep hun 
motieven schijnbaar verdwijnen wat hun toenemen::le nega
tiviteit verklaart. 

V. Effekten van gezinsgrootte: 
Gezinsgrootte blijkt geen effekt in de tijd te veroorza
ken, alleen op de variabelen intentie-probleemstoffen en 
'meer stank' scoren grotere gezinnen op Tl negatiever en 
op T4 juist positiever dan kleine gezinnen (zie figuur 
6, bijlage 9). Trendanalyse laat zien dat dit verloop 
voor de intentie-probleemstoffen lineair signifikant is, 
voor de variabele 'meer stank' is dit kubisch. De 
hypothese dat oorsprankelijk (Tl) verschillen in scores 
van de drie kategoriên gezinnen op T4 verdwenen zullen 
zijn, wordt niet bevestigd. Voor de meeste variabelen is 
geen verschil gekonstateerd. Bij de intentie-prcbleem
stoffen blijkt dat grote gezinnen op T4 juist weer 
positiever scoren dan kleine gezinnen. 
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VI. Effekt van interaktie gezinsgrootte en het al dan niet 
zelf scheiden van huisvuil door de resp:m:lent: 
Alhoewel er geen interaktie-effekten verwacht werden, 
zijn deze toch gevorrlen. Een nadere beschotMing laat 
zien dat deze effekten veroorzaakt v.orden cbor de gra:!p 
vrouwen die zelf geen huisvuil scheiden. Zij scoren in 
de loop van de proef negatiever terwijl de andere 
gra:!pen (mannen/vrouwen die zelf hun huisvuil scheiden 
en mannen die dit niet dren) juist positiever v.orden. De 
N van deze grrep vrouwen is echter zeer klein (n=8), wat 
betekent dat de 'statistical conclusion' validiteit hier 
aangetast wordt. Deze resultaten zijn dan ook onbetrOtM
baar. 

5.3 Samenvatting 
Samengevat kan gezegd worden dat er veranderingen in de tijd 
zijn opgetreden. De belangrijkste zijn veran::leringen in de 
scores op een aantal kollektieve reten voor de 'overall' 
groop en een trenemerrl verschil in de score op de intentie
papier tussen resporrlenten die al dan niet voorafgaand aan de 
prref hun afval gescheiden behaOOelden. Het blijkt dat met 
name op de algemene attitude veranderingen optreden die ech
ter weinig invlred hebben op de deelname-intenties. Hoewel er 
dus tijdseffekten zijn gekonstateerd lijken deze niet struk
tureel dat wil zeggen van het grote aantal variabelen dat 
geanalyseerd is, zijn er telkens slechts een paar die een 
signifikant effekt te zien geven (uitgezonderd de tijdseffek
ten van de 'overall' gra:!p). Bij de meeste variabelen treedt 
geen effekt op. Dit is te weinig an de hypothesen te bevesti
gen. 

Vergelijking met de univariate variantie analyses op de r~ 
sultaten van Tl en T2 (Van Bommel, 1986) laat hetzelfde beeld 
zien als uit bovenstaande analyses naar voren kant. Geen 
signifikante F-waarden voor de papier-, probleemstoffen- en 
algemen~intentie. Wel signifikant zijn de algemene attitude 
en een aantal kollektieve baten. 

Bij deze resultaten moeten drie opnerkingen gemaakt worden: 
1 . Bij dit onderzoek treedt een zogenaarrrl plaforrl-ef fekt 

op. Er is gemeten met een vijfpunts Likertschaal waarbij 
een grote groop ( 70% tot 90%) steerls op de meest extrane 
pos i tie scoorde ( 1) . Deze grrep kan dus niet positiever 
worden. Wat dan wel gemeten wordt is dat een kleine 
grrep die aanvankelijk mirrler positief scoorde later 
pos i tiever werd en een kleine groop die aanvankelijk 
zeer positief scoorde later mirrler positief scoort. 
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2. Daar waar signifikante veranderingen optreden, z~Jn die 
in de orde van tiemen of hoooertsten. De vijfpunts
schaal geeft ordinale gegevens op een grove schaal. De 
gemeten effekten zijn dus echt mini.rraal te noerren en 
vallen binnen deze schaal eigenlijk weg. 

3. De variabelen die hier signifikant veranderen in de tijd 
blijken ook juist de variabelen te zijn waarbij panel
effekten zijn opgetreden (zie bijlage 3). 

Dit betekent dat, alhoe'Wel er statistisch signifikante veran
deringen zijn opgetreden, deze in de praktijk van weinig 
betekenis is. Dit wil zeggen dat er geen of nauwelijks sprake 
is van enige werkelijke verandering in gedragsintentie bij de 
bewoners in Oirschot. Of deze veramering gebeurt op een nivo 
dat met oooerhavig ncdel niet te meten is. 
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6. SAMENVATI'I~, KONKWSIES EN AANBEVELI.N:;EN' 

6.1 Inleiding 
Dit rapport bevat de oooerzoeksgegevens van de derde en laat
ste fase van de gescheiden afval-inzamelingsprcef in Oir
schot. Deze proef liep van november 1984 tot en met december 
1985 en betrof een arlerzoek naar sociaal-psychologische 
faktoren bij gescheiden afval-inzameling aan de bron (huis
houdens). 
De specifieke onderzoeksvragen zijn: 
1. Zijn huishoudens in Oirschot van plan het huisvuil vol

gens de regels te scheiden? Welke faktoren zijn op deze 
intentie van invloed? 

2. Veranderd 1. in de tijd, en zo ja, in welke richting? 

Hiertoe is een longitudinaal design opgezet met vier meetmo
menten waarcp zo...rel een panelgroep als een cross-sektiegroep 
werden Cl1dervraagd. 
In de eerste fase van het projekt is een onderzoeksm:x:lel 
ontwikkeld. Aan de basis hiervan ligt het gedragsintentie
rocdel van Fishbein en Ajzen (1975). Aanpassing vond plaats 
met behulp van de opvattingen van Pieters (1985), Verhallen 
en Pieters (1984) en Pieters, Verhallen en De Jong (1984). 
Tevens is in deze fase de eerste meting (Tl) uitgevoerd. 

In de tweede fase zijn de tweede en derde meting uitgevoerd 
en daarop zijn een aantal tussentijdse-analyses gedaan. In de 
derse fase vond de vierde meting plaats en zijn secundaire
analyses uitgevoerd. Deze analyses koncentreren zich op de 
panelgroep en omvatten 3 onderdelen: 
1. Onderzoek naar de validiteit van de verzamelde gegevens. 
2 • Onderzoek naar de faktoren die van invloed zijn op het 

scheiden van huisvuil door de huishoudens, per tijdstip. 
3. Onderzoek naar de veranderingen die, over de tijd, bij 2 

optreden. 

6.2 Panelonderzoek en validiteit 
Het uitvoeren van een longitudinaal or)jerzoek brengt een 
aantal problemen met zich mee die de validiteit kunnen aan
tasten. Een aantal van die prOblemen zijn bij dit onderzoek 
nader bekeken; respcnse-percentages, respmse-snelheidspatro
nen, non-response-bias, panel-effekten en mismatching. De 
belangrijkste konklusies uit het onderzoek zijn: 

Dat een redelijk hoog response-percentage is bereikt en 
dat de metingen identiek zijn verlopen. 
Dat er sprake is van non-response-bias, zo...rel op Tl als 
tussen Tl en T4. 
Dat er panel-effekten zijn opgetreden 
Dat op Tl, aan het tijdstip van inzeooing, nog niet te 
onderkennen is wie er later af zullen vallen. 
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De algemene attitude blijkt gevoeliger voor verande
ringen in de tijd. 
Sexe van de resp:>rxient, het al dan niet zelf scheiden 
van huisvuil door de resporrlent en gezinsgrootte hebben 
geen invloed op het verloop van de scores. 
de subgroep, die bestaat uit personen, die voorafgaand 
aan de proef het papier apart hielden om hiennee scholen 
en verenigingen aan een inkanstenbron te helpen, zijn in 
de loop van de proef, negatiever geo.-.orden in hun inten
tie am papier gescheiden mee te geven. Zij zijn steeds 
meer van mening dat deze inkomstenbron aangetast ~rdt. 
Zij houden wel hun papier en karton gescheiden, maar 
willen dit buiten de proef om blijven doen. 

6.5. Kcnklusies 
Op grond van dit onderzoek is het moeilijk om de onderzoeks
vragen èènduidig te beant~rden. Dit komt mede door het pla
fond-effekt en door het stabiel blijven van de scores op de 
vier meetnomenten. 
De afhankelijke variabelen (de gedragsintenties) zijn ge
dichotomiseerd, omdat ze te scheef verdeeld zijn. Dit kan een 
verklaring zijn waaran de hoeveelheid verklaarde variantie 
van de deelname-intenties gering is. Het plaforrl-effekt heeft 
er tevens voor gezorgd dat het voordeel van een panelgroep 
roven herhaald dwarsdoorsnede (.)Ojerzoek n.l. het kunnen vol
gen van veranderingen op individueel nivo, teniet wordt ge
daan. Uit de gevonden gegevens blijkt dat de direkte invloed 
van de verwachte kosten en baten op de gedragsintenties ge
ring is, de algemene intentie wordt slechts tot maximaal 28% 
verklaard.Een verschuiving in de kosten/batenstruktuur leidt 
niet tot een grote toe- of afname in de hoeveelheid 
verklaarde variantie van de gedragsintenties. 
Hier doorheen speelt nog een arrler probleem n.l. wanneer ont
staat gewoonte-gedrag. Het onderzoeksmcx:lel gaat uit van 
1 reasoned actioo 1 beredeneerd gedrag. Een assumptie van de 
gescheiden afval-inzamelingsproet is echter dat dit berede
neerd gedrag om:~ezet wordt in geo.-.oonte-gedrag. Dit heeft geen 
jaar te duren. Waarschijnlijk reflekteert de verschuiving 
naar sociaal-wenselijk gevoelige faktoren als verklaarders 
juist dit ontstaan van gewoonte-gedrag waardoor het mogelijk 
is dat kosten en baten niet neer afgev103en zullen worden. Het 
kan dus zijn dat, tussen Tl en T2, voor de meeste resp:>rrlen
ten het scheiden van huisvuil, volgens de nieuwe regels, 
gewoonte is geworden. 

Een andere reden am de direkte invloed van de verwachte kos
ten en baten te rel a ti veren is dat orrlanks een signifikant 
pos i tiever worden van een aantal kollektieve baten, de 
gedragsintenties niet signifikant toenemen. Dit kan echter 
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het gevolg zijn van het plaforrl-effekt. Slechts wem~g res
pc:ndenten kunnen nog positiever scoren, dit aantal is dan 
relatief te laag om statistisch signifikante veranderingen te 
kunnen veroorzaken. Het is er nogelijk ook de oorzaak van dat 
er geen signifikante verschillen tussen sUbgroepen gevorrlen 
zijn. 
Ondanks het feit dat ook bij de algenene attitude een pla
fond-effekt verwacht wordt, blijkt deze wel gevoelig te zijn 
voor veranderingen in de tijd. Het plaforrl-effekt is hier 
rrUnder sterk dan bij de gedragsintenties. Deze verairleringen 
kunnen een indikatie zijn dat er een direkt verband bestaat 
tussen verwachte kosten en baten en de algenene at ti ttrle. 

6.6. Aanbevelingen 
De relaties in het orrlerzoeksm:xlel worden door de gegevens 
na.U'Welijks aangetocnd. Deze konklusie moet a:::nter zoals eer
der al is aangegeven, zeer voorzichtig gehanteerd worden. 
Wel kunnen enige voorzichtige aanbevelingen worden gedaan met 
betrekking tot de proef in Oirschot en vervolg-orrlerzoek. 
Hierbij zal gerefereert worden naar de aanbevelingen die in 
de vorige interimrrapportage (Van Bommel, 1986) zijn gedaan. 
ZOnodig worden deze aangepast of herzien. 

1. De bereidheid van de huishoudens in Oirschot om mee te 
werken is ook op T4 hoog gebleven. Op T4 gaven de res
pondenten aan, 94.6% van de panelgroep en 92.4% van de 
cross-sektiegroep, dat ze vorrlen dat de proef voortgezet 
noest worden. De beslissing om de proef voort te zetten 
na december 1985 is op grand van deze gegevens gerecht
vaardigd. 

2. Er blijft een grote groep respondenten die aangeven dat 
ze de financiêle kcnsekwenties, voor met name scholen, 
instellingen en dergelijke door het wegvallen van 
pa.pier- en textiel-inkomsten, zeer negatief ervaren. 
Zoals in voorgaande rapportage reeds is aangegeven, 
dient er duidelijkheid te worden geschapen, middels 
voorlichting, over de financiêle konsekwenties voor de 
belanghebJ::>enje groepen. 

3. Alhoewel de kollektieve baten duidelijk door de huishou
dens worden waargeronen, zijn het met name mogelijk 
sociaal-wenselijk gevoelige faktoren 'ben ik meer 
milieu-bewust' en 'help ik mee de proef te laten sla
gen' , die de gedragsintenties op latere meet.rnanenten 
bepa.len. Deze faktoren worden geïnternaliseerd. Dit wil 
hier zeggen dat een i.rr"q?liciete motivatie tot deelname 
zijn geworden. Dit hangt sarren met het positief inge
stelde klimaat in Oirschot ten aanzien van de proef. Het 
blijft zaak om de positieve resultaten en gevolgen van 
de gescheiden afval-inzamelingsproet terug te koppelen 
naar de huishotrlens. 
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4. Er zijn geen aparte subgroepen van respondenten te on
derscheiden die negatiever zijn en/of andere m::>tieven 
hebben. Extra infomatie-campagnes om specifieke groepen 
aan te spreken lijken daarom niet ncrlig. 

5. Met betrekking tot de prObleemstoffen lijken de nadelen 
zich te beperken tot problemen met het bewaren van de 
probleemstoffen, zo.vel bij cross-sektiegroep als bij 
panelgroep. De door Van Paranel (1986) goopperde oplos
sing, uitbreiding van de inleveringsmogelijkheden, dient 
daarom serieus in overweging gei'lOiren te \t.Orden. 

6 . Indien gewoc:nte-gedrag reeds in een vroeg stadium ont
staat is het 1 reasoned action 1 merlel misschien niet rreer 
het geschiktste onderzoeksm::xlel. Tevens is het zaak om 
in de eerste pericrle vaker te meten zodat het ontstaan 
van het gewoonte-gedrag in kaart kan \t.Orden gebracht. 

7. Het voordeel van panel-onderzoek boven herhaald dwars
doorsnede cn::lerzoek n .1. het vast kunnen stellen van 
veranderingen op individueel nivo, is door het plafond
effekt teniet gedaan. De vraagstelling moet daarom aan
gepast worden au ook bij zeer positieve intenties nog te 
kunnen differenti~ren, zodat veranderingen inderdaad op 
individueel-nivo en niet op groeps-nivo gemeten worden. 

8. De longitudinale opzet heeft bij de panelgroep een gro
tere betrokkenheid bij de proef teweeg gebracht. Dit is 
nadelig arrlat zij beduidend anders tegen de proef zijn 
gaan aankijken dan de resporrlenten in de cross-sektie
groepen. Hierdoor zijn de resultaten niet meer geldig 
voor de hele populatie in Oirschot. 

9. Item-non-response blijkt vaker voor te kanen bij de 
panelgroep dan bij de cross-sektiegroep. De clusters 
waarin dit voorkamt zijn gerelateerd aan de lay-out van 
de vragenlijsten. De indruk bestaat dat, waar een grote 
concentratie van vragen op een bladzijde staat, deze 
niet altijd even serieus beantwoord zijn. Behalve een 
afweging tussen een hoge response en een lange vragen
lijst met veel informatie, is ook de veelvuldige i~ 
non-response een reden om voor een kortere vragenlijst 
te kiezen. 
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BIJLAGE 1. 

De vragenlijst, panelgroep T4 

In de vakjes zijn de ruwe skores (in procenten) gegeven van de meting 
T4. Links roven zijn de skores van de cross-sektie groep, rechts orrler 
zijn de skores van de panelgroep. 

40 



______ G_E_M_E_E_N_T_E_O_I_R_S_C_H_O_T __ 

vragenlijst 

huisvuilscheidings
proef 

navernber 

•as 
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1. 

1. 

0 

OVER DE VRAGENLIJST 

Deze vragenlijst gaat over een aantal zaken met betrekking tot de 
huisvuilscheidingsproei zoals die in Oirschot aan de gang is. 

De vragen zijn zo opgesteld dat U ze met gemak en snel kunt 
beantwoorden. 

Als in de vragenlijst gesproken wordt over probleemstoffeu dan bedoelen 
we daarmee, die spullen uit uw huisvuil die gevaarlijk zijn voor het 
milieu. Zoals: medicijnen, batterijen, afgewerkte olie, bestrijdings
middelen,verf, oplosmiddelen, enzovoorts. 

OVER DE VRAGEN 

Bij sommige vragen wordt een aantal uitspraken gegeven.Graag willen 
wij van U weten of U het met deze uitspraken eens of oneens bent. 
Dit kunt U aangeven door een kruisje te zetten in het vakje onder 
het antwoord van uw keuze. 

eens enigs- noch enigs-
bijvoorbeeld: zins eens/ zins 

DOORDAT HET IN NEDERLAND VAAK eens noch oneens 

REGENT .•..••••. oneens 

ga ik vaker in het buitenland op 
vakantie. 

Als U het met deze uitspraak niet eens bent. Zet dan een kruisje in 
het vakje onder "oneens". 

Bij andere vragen willen wij graag weten wat U van bepaalde dingen 
vindt.Of U bepaalde dingen goed of slecht vindt. 
Ook hier kunt U dit aangeven door een kruisje te zetten in het vakje 
onder het antwoord van uw keuze. 

bijvoorbeeld: goed enigs- noch enigs-
zins goed/ zins 

DAT HET IN NEDERLAND VAAK REGENT .•... goed noch slecht 
slecht 

en ik daardoor nat word, vind ik •••• 

Als U het erg vervelend vindt dat U daardoor nat wordt. Zet dan 
een kruisje in het vakje onder "slecht". 

Probeer de vragen goed te lezen. 

Bij voorbaat dank voor uw vriendelijke medewerking. 
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1 

A· -DE VOLGENDE VRAGEN HEBBEN BETREKKING 

OP WAT ER TIJDENS DE PROEF IN 

OIRSCHOT AAN U GEVRAAGD WORDT 

goed enigs- noch enigs-
zins 
goed 

goed/ zins 
noch slecht 
slecht 

slecht 

1. In het algemeen vind ik het zelf IJi"''/ r'~~ I ~11)/ 
~~~~~~~~-van huisvuil door huishoudensl~tPfo -~~~ ~~l~/o 

huishoudens zoals gevraagd wordt ~~ 
2. Het zelf scheiden van huisvuil door 1% % 6 °/f) / 

~~~~~~~. ~e proef in Oir schot. vind ik " () .. /'l% 
3. Ikzelf vind het gescheiden meegeven 

van mijn huisvuil aan het huisvuil
ophaalbedrijf ...•.•••• 

b. 

1. Wie in uw huishouden houdt zich het meest bezig met (het scheiden van) het 

huisvuil? 
1 ikzelf het meest 

2 ikzelf het meest, soms een d an er 

3 ikzelf en een ander evenveel 

4 een ander het meest, soms lf 
~kze 

5 een ander het meest 

C. De huisvuilscheidingsproei zoals die in Oirschot gestart is, zal in het algemeen 
en voor u persoonlijk waarschijnlijk een aantal gevolgen hebben. Zeker als u deze 
vergelijkt met de toestand zoals die was vèèr de proef. Graa:; willen -.,·~~ :.ic.covur 
uw mening. Geef telkens aan in hocverre u meent dat de proef onderstaande gevolgen 
zal nebben. 

ALS HUISHOUDENS HUN HUISVUIL 
ZELF SCHEIDEN,DAN ••••••• 

(zoals 9evraagd wordt tijdens de 
roef 1n OirschotJ 

1. vervuilt het milieu veel minder 

2. wordt veel minder energie verbruikt 

3. worden veel meer grondstoffen opnieuw 
gebruikt 
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AL~ HUISHOUDENS HUN HUISVUIL 
ZELF ·SCHEIDEN, DAN ..•..•.••. 

(zoals 9evraagd wordt tijdens de 
proef 1n Oirschot) 

4. wordt veel minder huisvuil gestort 
of verbrand 

5. verbetert de werkgelegenheid 

6. bespaart de gemeente op stortkosten 

7. geeft Oirschot het goede voorbeeld 

8. worden de inkomsten voor scholen en 
verenigingen uit papierinzameling 
veel minder 

9. verminderen de inkomsten van de 
organisaties die textiel inzamelen, 
zoals:de Zak van Max en het Leger 
de Heils 

lO.maakt de industrie meer winsten 

ALS IK ZELF MIJN HUISVUIL SCHEID EN 
GESCHEIDEN MEEGEEF,DAN ...... . 
(zoals gevraagd wordt tijdens de 
proef in Oirschot) 

ll.hoef ik geen glas meer naar de 
glascontainer te brengen 

12.hoef ik papier minder lang te 
bewaren 

13.hoef ik minder plastic zakken te 
kopen 

14.krijg ik beter de kans me milieu
bewust te gedragen 

15.help ik mee de proef te laten slagen 

16.stijgen de reinigingstarleven 
minder snel 

17.ben ik meer ruimte in en om de 
woning kwijt 

lB.ontstaat er bij mij in en om de 
woning meer stank 

19.ben ik meer tijd kwijt 

20.moet ik meer inspanning verrichten 

21.ben lk meer geld kwijt 

22.moet ik meer nadenken 44 
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Nu volgen een paar vragen over probleemstoffen. Dit zijn afvalstoffen die 
gevaarlijk zijn voor het milieu. Zoals onder andere:medicijnen, batterijen, 
verf, bestrijdingsmiddelen,afgewerkte olie, oplosmiddelen, enzovoorts. 

ALS IK ZELF DE PROBLEEMSTOFFEN 

SCHEID VAN DE REST VAN MIJN HUISVUIL 
EN WEGBRENG NAAR DE GEMEENTEWERF OF 
NAAR DE WINKELS DIE DEZE STOFFEN 

:INNEMEN I DAN •••••••••• • • 

23.ben ik veel meer tijd kwijt 

24.krijg ik problemen met het bewaren 
van de probleemstoffen 

25.moet ik veel meer inspanning 
verrichten 

26.ben ik meer geld kwijt 

27.moet ik veel meer nadenken 

28.draag ik nauwelijks bij tot de 
oplossing van het milieuprobleem 
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D. Geef telkens aan in hoeverre U onderstaande di ngen goed of slecht vindt . 

ALS , DOOR HET ZELF SCHEIDEN VAN 

HUlSVUIL DOOR HUISHOUDENS ••••••••• 

(zoals 9evraagd wordt tijdens de 
proef ~n Oirschot) 

1. he t milieu veel minder vervui lt, 
vind ik dat .•.••• 

2. veel minder huisvuil gestort of 
verbrand wordt, vind ikdat······ 

3. de gemeente bespaart op stortkosten, 
vind ik gat ..•••• 

4. de inkomsten voor scholen en 
verenigingen uit papierinzameling 
veel minder worden, vind ikaat •••• 

5. de industrie meer winsten maakt, 
vind ik dat .•••••• 

45 
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t;' .... 
Hieronder volgen enkele vragen over uw plannen om aan de huisvuilscheidings:-

J proe f k 1 d mee te wer en, zo a s gevraag 
wordt. 

l.Ik ben vast en zeker van plan mijn 
huisvuil op de juiste manier 
gescheiden mee te geven aan het 
huisvuilophaalbedrijf. 

2. Ik ben vast zeker plan . . en van m~Jn 

12a12ier-en kartonafval gescheiden 
mee te geven aan het huisvuil-
ophaalbed.rijf. 

3. Ik ben vast en zeker van plan .. 
m~Jn 

afvalglas gescheiden mee te geven 
aan het huisvuilophaalbedrijf. 

4. Ik ben vast en zeker van plan 
. . 

m~)n 

textielafval gescheiden mee te geven 
aan het huisvuilophaalbedrijf. 

5. Ik ben vast en zeker van plan .. 
m~Jn 

probleemstoffen te scheiden van de 
rest van mijn huisvuil en weg te 
brengen naar de gemeentewerf of 
naar winkels die die stoffen innemen. 

P. HET ZELF SCHElDEN EN GESCHEIDEN 
MEEGEVEN VAN HUISVUIL ........ . 
(zoals 9evraagd wordt tijdens de 
proef ~n Oirschot) 

1. heeft in het algemeen meer voordelen 
dan nadelen. 

2. heeft voor de industrie meer 
voordelen dan nadelen. 

3. heeft voor de gemeente meer 
voordelen dan nadelen. 

4. heeft voor mij persoonlijk meer 
voordelen dan nadelen. 

.46 
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5 
G. 

1. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 
(tenminste 3 dagen per week in de woning aanwezig) 

1 1 persoon 
2 2 personen 
3 3 personen 
4 4 personen 
5 5 personen 
6 meer personen,namelijk: ....... 

2. Kunt u aangeven hoeveel personen in uw nuishouden zich in de onderstaande 
leeftijdsklassen bevinden? 

(geeft U in het juiste vakje het aantal aan) 

1.jonger dan 5 jaar 

2.tussen 6 en 15 jaar 

3.tussen 16 en 25 jaar 

4.tussen 26 en 35 jaar 

S.tussen 36 en 55 jaar 

6.tussen 56 en 65 jaar 

7 .ouder dan 65 jaar 

l Wat is uw geslacht? lil vrouw. 
20man. 

persoon/personen 

persoon/personen 

persoon/personen 

persoon/personen 

persoon/personen 

persoon/personen 

persoon/personen 

4. Wie in uw huishouden heeft de eerste enquete (nov./dec. 1984) ingevuld? 

ikzelf 

een ander 

5. Wie in uw huishouden heeft de tweede enquete (febr./mrt. 1985) ingevuld? 

ikzelf 

een ander 

6. Wie in uw huishouden heeft de derde enquete (mei/juni 1985) ingevuld? 

ikzelf 

een ander 
47 
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I. 

6 

1. Volgens mij gaat de huisvuilscheidingsp~oef in Oirschot volgend jaar (1986) 
gewoon verder! 

"-/'" ;., t !S ja, gaat door 
I t-•1 2 nee, .qaat niet door • . :I 3 6>/ ;_..," aat is nog niet bekend 

1... ' %4 weet ik niet :J ' -/ ,/..J . 

2. Ik vind dat de huisvuilscheidingsproet in Oirschot volgend jaar voortgezet 
moet worden! 

1 ~ eens 

2 ·~ -.1'"'• enigzins eens 

3 ~~~ / Jj" noch eens/ noch oneens 

4 ~~ enigzins oneens 

5 
_:;:;./ 

oneens 

l-Ik vind de proef erg ingewikkeld. 

1 mee eens 
2 enigszins mee eens 
3 noch mee eens/noch mee oneens 
4 enigszins mee oneens 
5 mee oneens 

Wij danken U hartelijk voor uw medewerking. 

Als U nog opmerkingen heeft over de huisvuischeidingsproef of 
over de vragenlijst, dan kunt U .die hieron~er en op de volgende 
bladzijde kwijt. 
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BIJLAGE 2 (PROEF) . 

DE RESPONSE SNELHEIDSPATRONEN 
PANELGROEP (T1/T2) EN (T3/T4) 

--""" 
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Figuur 1. 

CROSS-SEKTIEGROEP (T1/T2) en (T3/T4) 
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Figuur 2. 
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Figuur 3. Figuur 4. 
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BIJLAGE 3: T-testen tussen panel- en cross-sektiegroep op '1'3 en 
T4 (Alleen de signifikante waarden zijn aangegeven). 

l) 
V~ 

T3 

TpOOled 
(+) 

T4 

GEMI DDELDI:: 
PANEUiROEP T3 

GEMIIXELDE 
COC65-SEKTIE 
GROEP T3 

GEMID[)EL[)E 
PANELGOOEP T4 

GEMIDDELDE 
CJVS5-SEKTIE 
GOOEP T4 

---------------------------------------------------------------------------------------------
2) 

ATTITUDE ALG. -2.00 * 
ATI'l\JDE PROEF IN OIRSCHor 
ATTITUDE ZELF 

Vl::R\IULLT MINDER -1. 75 ( +) * 
MINDER ENERGIE NOOIG 
MEER J:-IEOOEBRUI K 
MINDER HUISVUIL STORI'rll 
VERBETER!' WERKGEL. 
BESPMRI' DE G~ 
GOt::DE VOORBEELD 
DAL~ .INI<a-1S'l»> PAPIER 
DALil'G INK.TEXTIEL 
INDJSTRIE MEER WINSf 
GEEN GLAS W1:Xi TE BRENG 
PAPIER MlNDER n: ~ARU-1 
~UNDER ZAI<I<I:N 
MEER MIUE.'IJBEWJSf 
HJ::LP PR)EF TE SLJIL>rll 
MINDER SfiJGII:G TAAif.VEN 
MEJ::R RU IMI'E KWIJT 
MEER SfANK 
MEER TIJD KWIJT 
MEER INSPANNING 
MEER GELD KWIJT 
MEER NADENKm 
MEER TIJD POOBL.Sf 
POOBU::MEll BEW~ POOBL. 
MEER INSPANNll'G POOBL.sr. 
MEER GEil) POOBL. sr. 
MEER NADEW<r.N POOBL.Sf. 
G~ OPLOSSING 

-1.78{+) * 

1.24 * 
-1.82(+) * 

-1.89 * 

I -2.10{+) 
I -2.35{+1 
I -2.58{+1 

I 

I 2.21 

I 
I 1.95 
I 1.70 

I 
I 

I 1.91 

I -2.00{+) 

l~IE ALGEMEEN -2.00{+) 
Utri'NI'IE PAPIER -2.30 

** I 
* I 

lm'ENI'IE GLAS 
Ii:'ll'I'NI'IE TEXTIEL 
lmntl'IE POOBUE-ISTOFFI:l'l 

* 
* 
** 

* 

* 
* 

* 

* 

1.19 

1.34 

1.26 

2.16 
1.41 

2.81 

1.25 
2.42 

1.26 

1.50 

1.40 

2 .50 
1.58 

3 . 12 

1.49 
2.84 

1.12 
1.23 
1.25 

2.28 

2.28 
2.40 

2.37 

2.78 

1.26 
1.59 
1.85 

2.47 

2.02 
2.11 

2.05 

3 . 24 

-------------------------------------------------------------------------------------
(+) Daar waar de varianties van de cross-sektiegroep signifikant 

verschillen van de panelgroep is Tseperate gebruikt. 
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BIJLAGE 4: RUWE SCORES: PANELGROEP EN CROS8-SEKTIEGIDEP ( T3 EN T4) 

MEE EENS/ MEE 
EENS ONEENS ONEENS N 

1) 
VARIABELEN T3/T4 T3/T4 T3/T4 T3/T4 

(%) (%) (%) 

ATTITUDE Ali3 • 95.4/95.2 3.7/ 3.3 0.9/ 1.5 410/393 
ATITUDE PROEF IN OIRSCHOT 95.4/94.7 3.4/ 4.1 1.2/ 1.3 413/391 
A'ITITUDE ZELF 92.6/93.4 5.8/ 4.6 1.7/ 2.0 415/391 

VERWILT MINDER 92.3/94.2 3.5/ 4.0 4.2/ 1.8 403/369 
MINDER ENERGIE NODIG 73.7/69.9 13.7/18.5 12.6/11.7 395/378 
tJ.tEER HEHGEBRUIK 93.6/94.7 4.2/ 3.6 2.2/ 1.8 401/391 
MINDER HUISVUIL STORI'EN 88.9/92.2 5.4/ 5.1 5.6/ 2.8 407/396 
VERB:E.'TERI' WERKGEL. 60.4/61.4 25.7/28.8 13.9/9.8 404/386 
BESPAAR!' DE GE!'IEENI'E 71.5/72.2 19.6/16.9 8.9/11.0 403/385 
GOEDE VOORBEELD 91.2/92.4 6.8/ 5.9 1.9/ 1.8 409/393 
DALING INKCl1S'I'EN" PAPIER 66.4/65.3 12.7/13.0 20.9/21.8 408/391 
DALING INK. TEXTIEL 63.4/67.1 11.4/13.5 23.2/29.3 405/392 
INIUSTRIE l".iEER WINST 42.5/44.4 36.4/37.2 21.2/18.5 398/374 
GEEN GLAS WB3 TE BRENG 92.3/93.5 2.9/ 1.8 4.8/ 4.8 415/397 
PAPIER MINDER TE .BE."WAREN 61.8/64.5 13.4/14.0 24.8/21.5 404/386 
tvilNDER ZAKKEN 63.1/66.9 13.3/13.1 23.6/20.0 412/396 
MEER fvliLIEUBEWUST 85.8/89.3 9.6/ 7.6 3.4/ 3.1 415/395 
HELP PROEF TE SI..N:;EN 94.4/95.6 4.9/ 3.3 0.7/ 1.3 409/400 
fvliNDER SI'IJGING TARIEVEN 52.6/51.3 31.2/27.5 16.1/21.9 397/382 
MEER RUIMI'E KWIJT 55.4/54.1 12.7/19.5 31.9/26.4 408/394 
MEER SI'ANK 18.3/18.2 16.3/16.1 65.4/65.7 405/391 
MEER TIJD KWIJT 48.4/49.9 13.5/15.9 38.1/34.2 407/389 
MEER INSPANNING 47.7/47.6 13.1/16.2 39.1/36.2 404/389 
MEER GELD KWIJT 17.6/16.7 23.3/25.3 59.1/57.9 403/383 
tv1EER NADENKEN 42.7/42.5 14.7/16.0 42.5/41.5 407/388 
MEER TIJD PROBL.ST 78.5/77.0 9.7/ 9.5 11.7/13.6 401/390 
PROBLEMEN BEWAREN PIDBL. 46.6/43.4 16.0/16.5 37.3/40.1 399/389 
MEER INSPANNING PROBL. ST. 59.0/53.8 15.3/13.8 25.6/32.4 398/383 
MEER GEW PROBL.ST. 29.2/30.0 23.7/21.6 47.1/48.3 397/397 
MEER NADENKEN PROBL. SI'. 41.6/40.0 20.5/18.3 38.0/41.8 400/383 
GEEN OPI.DSS ING 21.2/19.9 16.4/12.2 68.4/67.8 402/386 
------------------------------------------------------------------------
INrENTIE ALGEMEEN 92.2/93.8 4.4/ 4.0 3.2/ 2.3 411/400 
I.NTENI'IE PAPIER 56.7/58.1 8.7/ 6.9 34.5/34.9 402/389 
INTENTIE GLAS 93.2/94.2 1.9/ 2.0 4.9/ 3.8 412/389 
INI'ENI'IE TEXTIEL 64.1/65.7 10.1/10.4 25.8/23.9 407/399 
INI'ENI'IE PROBLEEMSTOFFEN 86.3/86.2 7.8/ 6.4 5.9/ 7.4 408/392 
------------------------------------------------------------------------
( 1} De variabelen zijn hier aangegeven in verkorte vonn. Voor de juiste 

vraagstelling bij elke variabele wordt verwezen naar bijlage 1 (De 
vragenlijst voor de panelgroep op T4). 
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BIJlAGE 5: RESULTATEN VN.'J DE REGRESSIE-ANALYSES: PANELGROEP. 

1) 
VARIABELEN 

VERVUILT HINDER 
MINDER ENERGIE NODIG 
MEER HERGEBRUIK 
MINDER HUISVUIL S'IORI'EN 
VERBETER!' WERKGEL. 
BESPAAR!' DE GEMEENTE 
GOEDE VOORBEELD 
INUJSTRIE MEER wrnsr 
l'UNDER ZAKKEN 

INrENTIE AI..GFJ..IEEN 

Tl T2 T3 

0.20*** 2)3)4) 

0.03* 

T4 

0.04** 

MEER MILIEUBEWUST 0.22*** 0.19*** 
HELP PROEF TE SLAGEN 
MINDER STIJGlliG TARIEVEN 
MEER RUIMI'E KWIJT 
MEER STANK 
MEER TIJD KWIJT 
MEER INSPANNING 
MEER GELD KVIT.JT 
MEER NADENKEN 

GE'WCXNI'E PAPIER 
GEWXNI'E GLAS 
GEWCX)NTE TEXTIEL 
GE\\{)(NJ'E PROB. STOF • 

0.02* 0.11*** 
0.04** 

0.06** 0.03* 
0.03* 

2 
R 0.25*** 0.18*** 0.28*** 0.26*** 

(1) De variabelen Z~Jn hier aangegeven in verkorte vonn. Voor de juiste 
vraagstelling bij elke variabele v.ordt verwezen naar bijlage X (De 
vragenlijst voor de panelgroep op T4) . 

(2) P kleiner of gelijk aan 0.05 = * 
P kleiner of gelijk aan 0.01 = ** 
P kleiner of gelijk aan 0.001 = *** 

(3) De vermelde waarden zijn R1 change, de verarrlering in verklaarde 
variantie dc:x::>r toevoeging van deze variabele. 

(4) De waarden voor R 1 zijn aan de lage kant maar komen overeen met de 
gevonden waarden in de voorgaarrle Interim-rapp:>rtage (zie Van Bcmnel , 
1986). 

53 



VERVOlG BIJLAGE 5 

INrENTIE PAPIER 

VARIABELEN Tl T2 T3 T4 

VERVUILT MINDER 
MINDER ENERGIE NODIG 0.04* 
MEER HERGEBRUIK 
MINDER HUISVUIL STORI'El:i! 0.04** 
VERBETERI' WERKGEL. 
BESPAARr DE GEMEENTE 
GOEDE VOORBEELD 
DALING INKCMSTEN PAPIER 0.03* 
INWSTRIE MEER WINsr 
PAPIER MINDER TE BEWAR.El.'J 0.19*** 0 .14*** 0.21*** 0.10*** 
MINDER ZAKKEN 0.03* 0.03* 
MEER MILIEUBEWJSI' 
HELP PROEF TE SLAGEN 
MINDER sriJGlliG TARIEVEN 
MEER RUIMI'E KWIJT 
MEERsrANK 
MEER TIJD KWIJT 
MEER lliSPANNING 
J.'viEER GELD KWIJT 
MEER NADENKIN 

GEWCONTE PAPIER 0.02* 0.05** 0.03* 

2 
R 0.23*** 0.20*** 0.30*** 0.16*** 
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VERVOlG BIJLPaGE 5 

INTENTIE PROBLEEMS'IOFFm 

VARIABEI....EN Tl T2 T3 T4 

VERVUILT MINDER 
MINDER ENERGIE NODIG 
MEER HERGEBRUIK 
MINDER HUISVUIL S'IORI'EN 
VERBETER!' WERKGEL. 0.04* 0.02* 
BESPAARI' DE GEMEENTE 0.03* 0.03* 
GOEDE VOORBEELD 
INDUSTRIE MEER WINST 
MINDER ZAKKEN 
MEER MILIEUBEWUST 0.11*** 0.06** 
HELP PROEF 'IE SLAGEN 0.03* 
MINDER STIJGING TARIE.VE:t'l 0.07** 
MEER TIJD PROBL.ST 
PROBLENEN BEWAREN PROBL. ST 0.08*** 0.06** 0.03* 
MEER INSPANNING PIDBL. ST. 
MEER GELD POOBL. ST. 
MEER NADENKEN PIDBL. ST. 
GEEN OPLOSSI~ 

GEW<X>NTE PIDB. b"'IF. 0.02* 

2 
R 0.11*** 0.20*** 0.18*** 0.09** 
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BIJLAGE 6: RESULTATEN VAN DE RmRFSSIE-ANALYSFS: CROS&-SEKTIEGIDEPEN 

VARIABELE Tl T2 T3 T4 

INI'ENI'IE Ali3 • 32%/66,78,69 28%/74,80,73 24%/77,74,66 44%/66,78,75 
76,73 

INrENTIE PAP. 21%/71,81,79 16%/71 16%/71,79 24%/71,63,75 
77 

INrENTIE PRO. 20%/85,66,76 16%61,76,62 12%/85,74 14%/74,83,69 
S'IDFF'l:N 

Opnerking: Links van de streep staat telkens de hoeveelheid verklaarde 
variantie, de cijfers reChts verwijzen naar het variabele
nurnrrer van de verklaren:le variabelen (zie bijlage 3) . 
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BIJI.AGE 7: RESULTATEN VN:J DE MANO\TA I s 

VARIABELEN DF 1 2 3 4 5 6 
--------------------------------------------------------------------------------
ATTI'IUDE AJ./3. 1/468 3.25* 5.31** 3.13* 3.06* 
VERVUILT MINDER 1/555 0.82 3.03* 
MINDER ENERGIE NODIG 1/501 4.66** 3.07* 
MEER liER3EBRIJIK 1/558 1.78 2.76* 
MINDER HUISVUIL SI'ORI'EN 1/543 5.12** 
VERBEI'ERI' WERKGEL. 1/534 4.61** 
BESPAAR!' DE GEMEENTE 1/528 4.47** 
GOEDE VOORBEELD 1/546 4.46** 2 .78* 
DALIN:; INKOMSTEN PAPIER 1/453 1.26 3.37* 
DALING INK. TEXTIEL 1/567 2.70* 
INDUSTRIE MEER WINST 1/528 1.20 5.38** 
GEEN GLAS WEX; TE BRENG 
PAPIER MINDER TE BEWAREN 1/444 2.08 
MINDER ZAKKEN 1/477 5.62** 
MEER MILIEUBEWUST 1/477 2.64* 3.16* 
HELP PROEF TE ~EN 
MINDER STIJGIN:3 TARIEVEN 1/420 2.67* 
MEER RUitvrl'E KWIJT 1/468 0.23 
MEER STANK 1/471 1.45 2.67* 
MEER TIJD KWIJT 1/462 0.13 
MEER INSPANNIN3 1/465 1.21 
MEER GELD KWIJT 1/455 0.91 
MEER NADENKEN 1/474 0.51 3.17* 
MEER TIJD PROBL.ST 1/564 1.04 3.16* 
PROBLEMEN BE.WAREN PROBL. 1/570 2.69* 
MEER INSPANNING PROBL. ST. 1/567 1.13 
MEER GELD PROBL. ST. 1/546 0.90 
MEER NADENKEN PROBL. ST. 1/453 0.76 
GEEN OPI.DSSI~ 1/456 0.23 

INTENI'IE AJ./3EMEEN 1/477 0.84 
INI'ENriE PAPIER 1/477 1.45 4.06** 
INTENI'IE PROBLEEMS'IDFFEN 1/477 0.81 3.37* 

(1) De variabelen zijn hier aangegeven in verkorte vonn. Voor de juiste vraagstelling 
bij elke variabele wordt verwezen naar bijlage X (De vragenlijst voor de panel
groep op T4) • 

(2) 1 = effekt-time 
2 = effekt-interaktie sexe van de respondent en het al dan niet scheiden van 

huisvuil door de resparlent 
3 = effekt-het al dan niet zelf scheiden van huisvuil door de respondent 
4 = effekt-sexe van de respondent 
5 = effekt-gewoonte-gedrag voorafgaand aan de proef 
6 = effekt-gezindsgrootte 

(3) P kleiner of gelijk aan 0.05 = * 
P kleiner of gelijk aan 0.01 = ** 
P kleiner of gelijk aan 0.001 = *** 
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BIJLAGE 8: TRENDANALYSES OP DE RESULTATEN VN'J DE MANOVA' S 

VARIABELEN 

ATTITUDE l>J..f3. 

VERVUILT MINDER 
MINDER ENERGIE NOOIG 
MEER .HE:ffiEBRUIK 
MINDER HUISVUIL S'IDRI'EN 
VERBEI'ERI' WERKGEL. 
BESPAART' DE GFJvlEENTE 
GOEDE VOORBEELD 
DALI.N} INKOOSTEN PAPIER 
DALING INK. TEXTIEL 
INDUSTRIE MEER WINST 
GEEN GLAS Wffi TE BRENG 
PAPIER MINDER TE BEWAREN 
MINDER ZAKKEN 
MEER MILIEUBEWUST 
HELP PROEF TE SLAGEN 
MINDER STIJG IN3 TARIE\T!:lJ 
MEER RUIMTE KWIJT 
MEl::R STANK 
MEER TIJD KWIJT 
MEER INSPANNIN:; 
MEER GEW KWIJT 
MEER NADENKEN 
MEER TIJD PROBL.ST 
PROBI...EMEN BEWARI:N PROBL. 
MEER IN SPANNiliG PROBL. ST. 
MEER GELD PROBL. ST. 
MEER NADENKEN PROBL. ST. 
GEEN OPI.DSSIN3 

INTENI'IE ALGEMEEN 
INrENTIE PAPIER 
INTENTIE PROBLEEMS'IOFFEN 

LIN** 

LIN** 

LIN*** 
LIN** 
LIN*** 
LIN*** 

LIN* 

LIN*** 
LIN N.S.S. 

KWAD N.s.s. 

KWAD** 

KUB!* 

N.s.s. 

KUB!* 3) 

KI.JBI** 
KWAD** 

LIN*** 

KUB!* 

KUB!** 

KWAD* 
LIN* 

(1) De variabelen zijn hier aangegeven in verkorte vonu. Voor de juiste vraagstelling 
bij elke variabele wordt verwezen naar bijlage X (De vragenlijst voor de panel
greep op T4) 

(2) 1 = effekt-time 
2 = effekt-interaktie sexe van de respondent en het al dan niet scheiden van 

huisvuil door de respondent 
3 = effekt-het al dan niet zelf scheiden van huisvuil door de respondent 
4 = effekt-sexe van de respondent 
5 = effekt-gewoonte-gedrag voorafgaand aan de prcef 
6 = effekt-gezinsgrootte 

(3) P kleiner of gelijk 0.05 = * 
P kleiner of gelijk 0.01 = ** 
P kleiner of gelijk 0.001 = *** 
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BIJLAGE 9. 

GRAFIEKEN: GEMIDDELDEN PER TIJDSTIP 
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BIJLAGE 10 

MANO\TA IN SPS&-X, ASSUMPTIES 

MANOVA kan in SPS&-X op twee manieren uitgevoerd worden: univariaat en 
mul ti variaat. Welke optie gekozen moet worden hangt af of aan tVJee 
symmetrie-condities voldaan is: 

de varianties van alle getransformeerde variabelen van 
zijn gelijk en de covarianties zijn nul 
wi thin-subjects-effects) (getoetst met Bartlett's 
sphericity). 

een effekt 
(voor 
test of 

de variantie-covariantie matrices zijn gelijk voor alle nivo' s van 
de between-subjects-effects (getoetst met Box's M test). 

Is aan deze twee eisen voldaan dan kan de univariate optie gekozen 
worden. Als aan een of beide eisen niet voldaan is, is het beter de 
multivariate oplossing te gebruiken waarbij de 'aproximate-F' waarden 
aangehouden worden ( Comnandeur, 1984; Win er, 1982) • 

Assumpties waar aan voldaan moet worden zijn; een metrisch nivo van de 
afhankelijke variabelen en een nonrele verdeling van de variabelen. 
OVer het algemeen is variantieanalyse zo rcbuust dat scherrling van 
deze assumpties slechts geringe invloed heeft. Verdere eisen waaraan 
voldaan moet worden an t-1ANOVA met repeated measures te kunnen gebrui
ken zijn: 

2 tot tien metingen (in dit onderzoek dus vier) . 
gelijke tijdsintervallen tussen de metingen (in dit orrlerzoek + 3 
maanden). Indien dit niet het geval moet een ingewikkelde statis
tische procedure gevolgd worden. Deze restriktie is echter niet 
gevoelig voor geringe afwijkingen (Visser, 1982). 
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