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VOO~. 

Bij dit experiment net gescheiden huisvuilinzamelin;J in HorstjAmerica 

is, nadat reeds bij xreerdere vergelijkbare inzamelin;Jen sociaal-weten

schawelijk omerzoek was uitgevoerd, neteen besloten cm bij deze 

proef'ne.minJ, tez:wille van de vergelijkbaartleid birmen de diverse netin

gen, uit te gaan van meer ges~, mrifonne vragenlijsten en 

omerzoekstedmieken. Deze aanpak begint in dit rapport voor het eerst 

vrucht af te werpen. Het bekort de rapportage CNer het gehele or~erzoek 

en maakt op tennijn ook een betere aansluitin;J IOOgelijk op eigen omer

zoekingen elders en op omerzoekingen van derden. 

Dit ra:pport is nog slec::hts de voorbode van de integrale ra:pportage aan

gaame de bevi.rrli.n]en omtrent de succ:esvolle proefneming in Alnerica, 

welke op korte tennijn zal verschijnen. Orrlanks deze koppositie kan 

ervan worden uitgegaan dat het later te presenteren totaalbeeld omtrent 

de bevi.rrli.n]en zal afwijken van het positieve gegeven dat in dit rap

port naar voren kamt omtrent de attitude en de deelname van de bewo

ners. Orrlanks dit gegeven kamt ec::hter ook uit deze ra:pportage naar 

voren dat pennanente voorlichtin;J onmisbaar is voor een blijven:ie cor

recte deelname in alle orxierdelen aan huisvuilscheidingsprojecten. 

Daannee wordt nogmaals het nut en de waarde van sociaal-wetenschap

pelijk onderzoek bij proefnemingen als deze orrlerlijm. Hiennee wordt 

orrlanks optische positieve resu1. taten een belangrijke nuancerin;J en 

relati verin;J aangebracht. En dat is, chmkt mij , onmisbaar. 

Tot besluit wil ik van harte dank zeggen aan alle respomenten, co

deurs, statistici en de omerzoekers voor hun respectieve bijdragen aan 

het tot stam kanen van dit ra:pport, daart>ij inbegrepen natuurlijk de 

producent en vonrgever. 

Voor cpnerJc:in3en en oommentaar hooden wij ons zoals altijd gaarne 

aanbevolen. 

drs. P. Gerlach, 

Manager 

Waste Management Progranuna. 

1 



0. SAMENVATTING. 

In het kerkd.o:rp Alnerica (gemeente Horst) is gedurerne een jaar (van 1 

november 1988 tot 1 november 1989) een proef net gescheiden inzameling 

van huisvuil gehouden. 

Aan de inwoners werd gevraagd het huisvuil te scheiden in een compos

teerbaar gedeelte, een niet~ gedeelte, en probleernstof

fen. 

Het succes van de proef was groterrlsels afhankelijk van de medewerking 

van de huishoudens. r:aaram is gedurerne de proef een sociaal-weten

schappelijk orrlerzoek uitgevoerd om te achtemalen of de huishoudens 

van Alnerica bereid zijn hnn huisvuil volgens de regels te scheiden, 

welke factoren van invloed zijn op deze intenties, en of er veranderin

gen optreden in de houding van de deelnemers gedurerrle de proef. 

In totaal zijn er drie netingen verricht, welke alle drie in het orrler

havige rapport besproken worden. 

De eerste neting (TO) betrof een telefonische enquête orrler 100 inwo

ners van America, vlak vóór de start van de proef. De tweede en derde 

neting (Tl en T2) bestomen uit schriftelijke vragenlijsten welke 

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

van de proef werden afgenomen. 

De resultaten van het orrlerzoek worden besproken aan de harrl van de 

"'Iheory of reasoned action" van Fishein en Ajzen. 

raarnaast wordt nog aamacht besteed aan de theorie van Klarrlennans, 

net betrekking tot sociale dilenuna' s. 

Uit het orrlerzoek blijkt dat de inwoners van Alnerica zeer positief 

tegenover de gescheiden huisvuilinzaneling staan. De intentie om aan de 

proef nee te werken is er hoog, wat echter niet automatisch inhoudt dat 

de werkelijke deelnane ook hoog is. Veel resporrlenten nemen wel deel 

aan de proef, maar bieden slechts een deel van hnn huisvuil gescheiden 

aan. 

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

ervaringen van de deelnemers. Wel is de attitude ten aanzien van het 

zelf scheiden van huisvuil p:>sitiever geworden. rat betekent dat, na 
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een half jaar ervar~ met het zelf scheiden van huisvuil, er gewenning 

is opgetreden met betrekking tot de nadelen van deelname, en er meer 

voordelen worden waargenanen. 

De kennis van de scheid~sregels is niet verarrlerd gedurende de proef, 

en is (nog) niet optilnaal. 

Het systeem, dat wil zeggen de inzamelfrequentie en inzamel.m:thode, 

wordt over het algemeen erg positief beoordeeld. 

De belangrijkste conclusies van dit orxierzoek worden besproken in 

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

enkele aanbevel~en en suggesties voor vervolgorxierzoek. gedaan. 
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HOO:F'OOIUK 1. INlEIDING. 

Op 1 november 1988 is in het kerkdoip Allerica in de gemeente Horst (L) 

een proef met gescheiden huisvuilinzamelin.J van start gegaan. De proef 

betreft de hele deelgemeente (± 640 aansluitin.Jen) en zal in principe 

één jaar duren. Afhankelijk van de ervarin.Jen in Allerica en van de 

beleidsontwikkeling en besluitvorm:in.J in het gewest Noord-L:i.mbw:g 

respectievelijk de provincie Lilnburg, kan de proef na een jaar worden 

opgesc:haald. Hierbij gelden de volgen::le IOOCJelijkheden: 

opschalin.J tot de hele gemeente Horst (± 5.000 aansluitingen); 

opschalin.J buiten Horst, hetzij wederan in delen van gemeenten, 

hetzij in gehele gemeenten. 

De proef wordt uitgevoerd door Speciaal Transport catrans b.v. te 

Deunle, en is bedoeld am te onderzoeken hoe de ervaringen en reacties 

zijn op een wijziging van de huidige wekelijkse huisvuilinzameling met 

behulp van plastic zakken in een altenlererrl qilaalsysteem met behulp 

van een gecanbineerd zak-/minicontainersysteem met scheidi.n:1 in o:rga

nische- en restfractie. De CC111p0Steerl:are, o:rganische fractie wordt om 

de week per container in.Jezameld, en de rest- of droge fractie wordt 

wekelijks in plastic vuilniszakken ingezameld. De organische fractie 

wordt venrerkt tot compost. Hierdoor kan de hoeveelheid te storten 

afval met 50% gereduceerd worden. 

Tegelijk met de proef krijgt de KCA(= Klein Chemisch Afval) -inzameling 

een nieuwe inp.Ils. Ten eerste krijgen de inwoners van het proefgebied 

een KCA-box waannee vier maal per jaar via een haalsysteem door de 

Milieudienst Eindhoven KCA wordt ingezameld. 

Daarrlaast wordt voor de gehele gemeente Horst een depoboogelijkheid 

voor KCA geopend op de wekelijkse markt, met bovendien nog twee maal 

per jaar een algemene inzamelrondganJ. 

Behalve het belang voor het milieu van effectieve KCA-inzameling wordt 

hiennee voor de proef een belangrijke orrlersteuning geboden, aangezien 

mirrler KCA in het afval leidt tot betere ~iteiten, met minder 

verontreiniging. 

Voor het slagen van de proef is de medewerkin.J van huishoudens van 

essentieel belang. Van hen wordt verwacht dat zij het huishoudelijk 

afval op de juiste manier scheiden en gescheiden aanbieden. 
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Door middel van voorlidlting wordt gep:rc::ileerd de inwoners van Alnerica 

te notiveren tot deelname aan de proef. Dit gebeurt enerzijds door de 

relatie aan te geven tussen huisvuilprà>lema.tiek en milieuhygiëne, en 

de rol die gescheiden huisvuilinzameling kan spelen in het oplossen van 

milieuproblemen. Arrlerzijds wordt door middel van voorlichting getracht 

het leren van scheiclingsgedrag en de scheidingsregels te oniersteunen. 

Voorlidlting vimt order neer plaats via (lokale) pers en direct mail 

vanuit de gel1M3ente en een voorlichtin:Jsavorn voor de deelnemers. raar
naast verstrekt Speciaal Transport catrans b.v. voorlidltinJsmateriaal 

in de vonn van stickers, folders, afvalkranten en een afvalkalerx:ler. 

Voorts wordt er op de basisschool "De wouter'' uitgebreid aarrlacht 

geschonken aan de huisvuilscheidingsproet middels een speciaal thema

progranuna ''Natuur en Milieu". 

Tenslotte bestaat nog de IOOgelijkheid an telefoni.sdl infonnatie over de 

proef te verkrijgen via de zgn. "Afvalinfo:rmatielijn". 

cm inzicht te krijgen in het gedrag van de i.rrwoners van het proefgebied 

met betre.kld.nJ tot de huisvuilscheidingsproet is een sociaal-weten

sdla:welijk omerzoek uitgevoerd. Hiertoe zijn drie metingen verricht: 

1. De TO-meting. Een telefonische enquête, enkele weken voor de start 

van de proef. 

2. De Tl-meting. Een schriftelijke enquête, enkele weken na de start 

van de proef. 

3. De T2-meting. Een schriftelijke enquête, een half jaar na de Tl

meting. 

De resultaten van dit sociaal-wetenscha:welijk onderzoek worden in het 

omertlavige rapport besproken. 
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HOOFLSIUK 2. SOCIML-WEI'ENSaJAPPELLJK ONDERZOEK. 

2.1. ~iDJ-

Het sociaal-wetenscha~lijk orrlerzoek dient an, na het vaststellen van 

de ui"tgan;Jshabitus, de reacties en opvattinJen rond de proef te regi

streren ten behoeve van: 

a. die infonnatie zelf; 

b. inzicht in gedragsverarrlerfn1en; 

c. terugkoppelinJ naar de proefleidiDJ terwille van bijstellfn1 van 

de proef en aanpassinJ van de voorlichtfn1. 

De belar-grijkste orrlerzoeksvragen die in dit kader aan de orde komen, 

ktmnen als volgt gefonnulee:rd worden: 

1. Zijn de huishoudens van Alnerica van plan hun huisvuil volgens de 

regels te (blijven) scheiden en aan te bieden? 

2. Welke factoren zijn van invloed op de intentie tot scheidingsge

drag? 

3. Treden er in de loop van de proef verarrleringen op met betrekking 

tot 1 en 2, en zo ja: in welke richtfn1? 

De vie:rde orrlerzoeksvraag, die meer gerelateerd is aan de kwaliteit van 

de voorlichtfn1 en aan de te venJachten kwaliteit van de gescheiden 

fracties, is: 

4. Hoe goed kennen de huishoudens de scheidiD_Jsregels en het inzamel

schema, en in welke mate vert>etertjverslechtert deze kennis in de 

loop van de tijd? 

Deze orrlerzoeksvragen zijn terug te virrlen in het conceptueel model 

(zie figuur 2 . 3 . 1. , blz. 12) . In § 2 . 2. 2 • worden ook de verschillende 

concepten die voorkomen in het model afzorrlerlijk besproken. 

Een toegevoegde onderzoeksvraag heeft betrekking op het reinigen van de 

groene container. 

Hebben de deelnemers aan de huisvuilscheidingsproef behoefte aan 

het machinaal laten reinigen van de container, en zo ja, hoeveel 

zijn zij bereid daéilVoor te betalen. (De containerreinigiging 

-wo:rdt besproken in § 3 . 7. ) 

6 



'Dleoretisdle adlte.rgrcnl. 2.2. 

2.2.1. 'Ihem:y of Reasa1ed .Actiat (Fishbein & Azjen) • 

De orrlerzoeksvragen zijn vertaald in een IOOdel. (zie § 2. 3. 2.) dat 

gebaseerd is op de "'lbeocy of Reasoned Action" van Fishbein en Aj zen 

(1975), en Ajzen & Fishbein (1977, 1980). Bij de presentatie van het 

IOOdel is gebruik gemaakt van de beschrijvirx.J door Verhallen & Pieters 

(1984), en Pieters (1985). 

In het IOOdel van Fishbein en Ajzen wordt aangenc::mm dat de intentie om 

een bepaalde gedrag te vertonen bepaald wordt door de attitude ten 

aanzien van dat gedrag en door de subjectieve no:rm. 

De attitude - een positieve of negatieve gevoelsreactie - is een func

tie van de ven~achte of waru:genc::mm consequenties van het gedrag en de 

evaluatie van die consequenties. 

De subjectieve no:rm- het idee van het irrlividu over de mate van wense

lijkheid dat hijjzij het gedrag vertoont - is een functie van de socia

le no:rm om het gedrag te vertonen, en de notivatie om aan die nonnen te 

confonneren. 

De gedragsintentie kan opgevat worden als een functie van een gew'Ogen 

persoonlijke cc.uponent (attitude) en een gewogen sociale camponent 

(subjectieve no:rm). Het IOOdel van Fishbein en Ajzen is weergegeven in 

figuur 2.2.1. 

waargenc:ll'IV:m 
consequenties 

~ ... attitude 
r-eVälüätië Van - - - " t.a.v. het 

1\ die consequenties gedrag 

\intentie~ ~ gedragl 

v sociale nonnen " subJect1eve 
~- -----.-------100t1 vat1e om te , no:rm 
confanneren 

Figuur 2.2.1. Het DIX1el van Fishbe:in en Ajzen, gebase.erd q> de 
'Ihem:y of Reasaled .Actiat. 
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Verhallen 

gedrag: 

ThJelgedrag: 

en Pieters ( 1984) maken orrlerscheid tussen twee soorten 

het vertonen van het gedrag is een doel op zich

zelf. 

InstJ::umenteel gedrag: gedrag waardoor het irrlividu een door hem 

gesteld doel kan bereiken. (Bijvoorbeeld 

huisvuilscheidingsgedrag. ) 

Venm.chte of waargencm:m consequenties van het gedrag kunnen positief 

of negatief zijn (baten of kosten). 

Positieve en negatieve consequenties worden verschillerrl gewogen, en 

kunnen afzorrlerlijk de gedragsintentie beïnvloe:len (Bagozzi 1982). 

Hierin ligt het verschil tussen de theorie van Fishbein en Ajzen, en de 

ideëen van Verhallen en Pieters: In het noiel van Fishbein en Ajzen 

wordt het totaal van venm.chte en waargencm:m consequenties (dus zowel 

positief als negatief) en evaluaties ongezet in een attitude-score. 

Verhallen en Pieters daarentegen beschouwen de negatieve en de positie

ve consequenties afzonderlijk. 

Verhallen en Pieters onderscheiden twee dimensies binnen de consequen

ties van gedrag: 

a. Tijd. De volgorde van kosten en baten, en de nabijheid in tijd. 

b. Het onderscheid tussen persoonlijke (meestal korte tennijn) en 

rnaa~lijke (meestal pas op lange tennijn nerkbaar) conse

quenties. 

In het geval van huisvuilscheidingsgedrag is er vooral sprake van 

persoonlijke kosten en maatschappelijke baten. Dit laatste orrlerscheid 

tussen direct nerkbare, persoonlijke consequenties, en op lange tennijn 

nerkbare, maatschappelijke consequenties kant ook ter sprake in de 

volgerrle paragraaf, waar een theorie over sociale dilenuna' s besproken 

wordt. 

2.2.2. Sociale dileoma's (Klame.:rmans). 

Bellal ve aan de 'Iheo:ry of Reasoned Action worden de resultaten van het 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek ook aan een arrlere theorie getoetst. 

Het gaat hier om de theorie van Kl.arrlennans (1986) met betrekking tot 

Sociale Dilenuna's. 
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Een sociaal dilenuna is een structuur waarin een aantal IOOnSeil van 

elkaar afhankelijk is voor het verkrijgen van qt>rengsten. Als velen 

een voor zidlzelf gunstig alternatief kiezen, is dit nadelig voor allen 

(PlJWe, 1988) . 

In een huisvuilscheidin;Jsproef zijn mensen van elkaar afhankelijk voor 

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

sucx:::es worden (dat wil zeggen: vennirxieri.rg van de hoeveelheid te 

storten huisvuil, vennirxieri.rg van de milieuverontreinigi.rg door KCA, 

en productie van zuivere compost) als iedereen meewerkt. 

Aan deelname aan een huisvuilscheidin;Jsproef zijn voor de betrokkenen 

verschillerxie kosten vertx>rrlen. Deze kosten zijn over het algemeen 

direct merkbaar: stankoverlast, ruimt:everlies, tijdverlies en lichame

lijke inspanning. De baten van de proef zijn over het algemeen collec

tief van aard en pas op lange tennijn merkbaar: milieuverbeteri.rg. 

Met betrekking tot de huisvuilscheicti..n;Jsproef in Alnerica hebben de 

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

de proef en het huisvuil volgens de regels scheiden en gescheiden 

aanbieden) en non-coöperatief gedrag (niet meewerken). Non-coöperatief 

gedrag is voor het .irxlividu het gunstigst: hij/zij hoeft niet de kosten 

van deelname te dragen, maar kan wel op lange tennijn mee-profiteren 

van de baten. Wanneer echter velen voor non-coöperatief gedrag kiezen, 

heeft dat voor alle betrokkenen nadelige gevolgen, namelijk milieuver

ontreinigi.rg. In een sociaal-dilenuna situatie is het bereiken van een 

doel dus niet alleen afhankelijk van irrlividuele keuzes. Irrlividuele 

inzet voor een collectief doel heeft pas zin als arrleren ook meewerken. 

I:aaran wordt het gedrag van een irrlividu mede beïnvloed door de ver

wachti.rgen ten aanzien van het gedrag van arrleren. Volgens Klarrlennans 

( 1986) zal een irrli vidu coöperatief gedrag vertonen als: 

hijjzij kennis heeft van het doel van het gedrag (knowledge); 

hijjzij bekwaam is om deel te nemen (capability); 

hijjzij de intentie heeft om mee te werken (willÏ.J'X3neSS) . 

Aan de eerste twee voorwaarden wordt in de huisvuilscheidin;Jsproef 

voldaan. Inuners, via de voorlichti.rg verkrijgen de deelnemers kennis 
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van het doel van de gescheiden huisvuili.nzalooling1 en de KC'A-box1 de 

mini -container 1 en de presentatie van de scheidingsregels stellen de 

deelnemers in staat an h1.m huisvuil gesdleiden aan te bieden. 

De theorie van Klarrlennans heeft betrekking op de laatste van deze 3 

vex>:rwaarden. De intentie tot coöperatief ge::lrag wordt als afhankelijke 

variabele beschotiV.U. 

Klarrlennans (1986) neemt in zijn theorie :root betrekking tot sociale 

dilerrana's de value-expect.ancy theorie van Feather (1982) als uitgangs

punt. Volgens deze theorie wordt de IOOtivatie an een bepaald ge::lrag te 

vertonen bepaald dex>r de vel:Wachting 1 dat het gedrag een bepaalde 

consequentie zal hebben en de waarde die die consequentie vex>r het 

irrlividu heeft: 

M=ExV 

[M = IOOtivatie 1 E = Vel:Wachting (expectancy) 1 V = waarde (value)] 

Volgens Klarrlennans ( 1986) wordt de intentie tot coöperatief gedrag 

bepaald dex>r drie SCX>rten IOOtieven: 

1. Goal moti ves. Deze worden bepaald dex>r de waarde die :roon hecht aan 

de beoogde consequenties van het coöperatief ge::lrag 1 en de ver

wachtingen omtrent: 

het succes van de actie (als iedereen meewerkt) ; 

het aantal :roonsen dat zal deelnemen; 

het effect van de eigen bijdrage van het irrlividu. 

2. Social IOOtives. Deze worden gevontrl dex>r de Vel:Wachte reacties van 

belan;Jrijke referentiegroepen :root betrekking tot het vertonen van 

coöperatief ge::lrag 1 en de waarde die het i.rrlividu hecht aan de 

:rooning van die referentiegroepen. 

3. Reward motives. Deze worden gevontrl dex>r de Vel:Wachte 1 niet-col

lectieve kosten en baten van het vertonen van coöperatief ge::lrag 

en de waarde die het irrlividu hecht aan die kosten en baten. 
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2.3. 

2.3.1. 

In het conceptueel IOOdel zijn alle factoren die IOOgelijk van belang 

zijn in de beantwoording van de orrlerzoeksvragen orrlergebracht in een 

systeem van theoretische variabelen net inachtnarre van hun orrlerlinge 

relaties. Het IOOdel dient tevens als ui~sp.mt voor de statistische 

analyses van de orrlerzoeksresultaten. 

Het gehanteerde IOOdel is weergegeven in figuur 2. 3 .1. (blz. 12) , en 

wordt besproken in § 2. 3 .1. Het is een IOOdel op irrlividueel niveau. !:Et 

wil zeggen dat die persoon in het huishouden, die het meest net het 

huisvuil ongaat, als orrlerzoekseenheid gekozen is. Deze persoon wordt 

als representatief beschouwd voor het huishouden waru:van hij deel 

uitmaakt (V. Elderen, 1986). 

Het IOOdel is gebaseerd op de 11'lbeocy of Reasoned Action" van Fishbein 

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

I:Earnaast wordt in figuur 2.3.2. (blz. 17) het IOOdel weergegeven dat is 

gebaseerd op de theorie van Klarrlennans over sociale dilenuna' s. Dit 

IOOdel wordt besproken in § 2. 3. 3. 

In § 2. 3. 4. tenslotte worden de overeenkamsten en verschillen tussen de 

twee lOOdellen besproken (zie ook figuur 2.3.3., blz. 20). 

2.3.2. BesprekinJ en qleratiaBlisati.e van het JIIJdel, gebaseel:d op 

Ajzen & Fishbein (1980) (figuur 2.3.1.). 

De getallen tussen haakjes verwijzen naar de nummers van de vragen van 

de Tl-meting (bijlage III). 

a. Sdheidingsgedrag (zie bijlage III: vraag 23, 24, 25). 

Ui~spunt van het IOOdel is het huisvuilscheidingsgedrag. Dit is een 

vonn van milieugedrag, dat wil zeggen: gedrag waru:van de resultaten op 

korte of lange tennijn het fysieke milieu beïnvloeden. Het huisvuil

scheidingsgedrag van de resporrlenten wordt uitgedrukt in het als dan 

niet meewerken aan de proef en in de mate van medewerking (T2-meting). 

J:Earnaast wordt ook bekeken in welke mate men eJ::naa.r streeft het huis

vuil strikt volgens de regels te scheiden, of men moeilijkheden heeft 
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met het uitvoeren van de schei<iinJ, en welke c::arponenten man gescheiden 

houdt. 

b. Intentie (bijlage III: vraag 41, 42). 

De intentie tot scheidin3sgedrag wordt als belangrijkste voorspeller 

van schei<iinJsgedrag beschotlY.ti. Volgens Fishbein en Aj zen zal de inten

tie an een bepaald gedrag te vertonen in de regel gevolgd worden door 

dat gedrag. 

Bij het gebnti.ken van intentie als voorspeller van gedrag moet man wel 

bedenken dat intenties, nadat ze zijn uitgesproken, kunnen veranieren 

(bijv. door ervaring met het scheidin3sgedrag) • Deze eventuele verande

ringen kunnen worden geconstateerd doordat er meerdere metingen zijn 

verridlt. Ook worden vragen met betrekking tot intentie vaak positiever 

beantwoord dan wat werkelijk het geval is (V. Elderen, 1986). Dit 

gebeurt vooral als het gaat an sociaal-wenselijk gedrag, en mogelijk 

geldt dit ook voor huisvuilschei<iinJsgedrag. Deze sociaal-wenselijke 

antwoorden kanen echter vooral voor bij telefonische intel:views, en 

mirxier bij schriftelijke (anonieme) enquêtes (Rooserxiaal, 1985). 

De intentie tot schei<iinJsgedrag is van versdlillerrle factoren afhanke

lijk. Deze factoren worden hierorrler afzomerlijk besproken (aan de 

hani van het conceptueel m:rlel, figuur 2. 3 .1. , blz. 12) • 

c. Attitude ten aanzien van het zelf scheiden (zie bijlage III, vraag 

29). 

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

de belangrijkste voorspellers van de intentie tot schei<iinJsgedrag. Het 

betreft hier de houding van de respoment ten aanzien van het concrete 

schei<iinJsgedrag. 

In de enquête is zowel gevraagd naar de attitude ten aanzien van het 

gescheiden bewaren en aanbieden van de afzomerlijke componenten (com

posteerbaar; niet-composteerbaar; en KCA) (vraag 29a, b en c) als naar 

de attitude ten aanzien van het scheiden van al het huisvuil. 

d. SUbjectieve norm (vraag 28, zie bijlage III). 

De subjectieve norm is het idee dat het imividu heeft over de mate 
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waarin het wenselijk is dat hij/zij een bepaald gedrag (in dit geval 

huisvuilscheidinJ) vertoont. 

Deze subjectieve nonn is opgel::xxrt.ti uit de sociale nonn; dat wil zeggen: 

de mate waarin verorrlersteld wordt dat relevante referentiegroepen van 

het irrlividu verwachten dat hij/zij aan de huisvuilschei<iinJsproef 

meewerkt, en de Irotivatie tot OJJlfo:nneren; dat wil zeggen: de waarde 

die het irrlividu hecht aan de l1l9I'lirg van de betrefferrle referentiegroe

pen. 

e. Bestaarrl gewoontegedrag (bijlage III: vraag 10 t;m 18). 

Orrlerzoek heeft aan;Jetoorrl dat gedrag in de toekcanst (in dit geval dus 

het huisvuilscheidinJsgedrag) in belangrijke mate afhankelijk is van 

het in het verleden vertoorrle gedrag (Bentier en Speckart, 1979; Bagoz

zi, 1981 a, b, 1982) . Verorrlersteld wordt dan ook dat de intentie tot 

huisvuilscheidingsgedrag hoger zal zijn naannate de resporrlent 100er 

bestaarrle gewoontes heeft met bet.rekJd.n;J tot het gescheiden aanbieden 

van huishoudelijk afval. Orrler bestaarrl gewoontegedrag wordt orrler 100er 

verstaan: zelf canposteren, probleemstoffen inleveren bij de gemeente, 

papier, glas en textiel gescheiden houden, rekening houden met de 

milieuvrierrlelijkheid van producten en hun verpakkin:Jen. 

f. Verantwoordelijkheid (zie bijlage III, vraag 45c t;m 45i; 46). 

Wanneer een irrlividu zichzelf als medeverantwoordelijk voor de milieu

problematiek ziet kan dat van invloed zijn op zijn intentie tot milieu

vrierrlelijk gedrag. (In dit geval: het volgens de juiste regels schei

den en aanbieden van het huishoudelijk afval.) In dit orrlerzoek wordt 

verantwoordelijkheid geoperationaliseerd aan de harrl van de vragen in 

hoeverre men de overheid, de irrlustrie, en de mensen zelf schuldig acht 

aan het ontstaan van het milieuprobleem, en verantwoordelijk voor de 

oplossirq ervan. 

Verorrlersteld wordt dat acceptatie van verantwoordelijkheid beïnvloed 

kan worden door voorlichtirq cantrent de milieuproblernatiek. 
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g. Algemene attitude ten aanzien van de proef en ten aanzien van het 

doel (zie bijlage III, vraag 19; 9a en b; 43). 

Een aniere belangrijke voorspeller van de intentie tot scheidinJsgedrag 

is de attitlrle ten aanzien van de huisvuilscheicti.n:Jsproef in het alge

meen. Een resporrlent net een positieve houd.in;J ten aanzien van de 

huisvuilschei<iinJsproef zal een hogere intentie he.ttlen an aan de proef 

mee te werken, dan iemarx:l net een negatieve hOl.ldirq ten aanzien van de 

proef. 

h. ROsten/baten afweging (zie bijlage III, vraag 38, 39 en 49, 40, 47 

en 48). 

De attitlrles die de resporrlent heeft ten aanzien van de proef en het 

zelf scheiden is afhankelijk van de afweginJ van de kosten en baten die 

deelname aan de proef voor de resporrlent net zich meeb~. De uitein

delijk kosten/baten afweginJ is het resultaat van de waarnernin] of 

verwachtinJ van kosten en baten die de proef met zich meeb~ (vraag 

38b, 39b, 40 en 48) en de evaluatie van die kosten en baten (47). 

ROsten en baten dienen in ruime zin opgevat te wonien. Pieters en 

Vertlal.len orrlerscheiden naast financiële kosten nog drie typen gedrags

kosten: tijdkosten, fysieke kosten en psychische kosten. 

Baten op korte tennijn hebben meestal een i.rx:lividueel karakter (bijv. 

besparen van vuilniszakken) terwijl baten op lange tennijn meestal 

a:>llectief van aani zijn (milieuverbetering) . 

Het probleem van de huisvuilscheidingsproef is, dat deelname op korte 

tennijn kosten met zich meebrergt, terwijl de voornaamste baten pas op 

lange tennijn zichtbaar worden, en van rollectieve aani zijn. rus 
iedereen kan profiteren, onafhankelijk van het feit of hij/zij er zelf 

toe bijgedragen heeft (Fster en De leeuw, 1978). Zie ook § 2.2.2. 

"Sociale Dilermna's" 

i. Kennis en voorlichting (zie bijlage III, vraag 20, 21, 22; 50 t;m 

55). 

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

kennis van de proef bij de deelnemers. 

De kennis met betrekking tot de proef is tweeledig: 
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1. ~ de eerste plaats is het van belëiDJ dat de deelneliers weten 

waarom de proef gehouden wordt. Door voorlichting over de afval

problematiek in het algeiOOell, en de zin van huisvuilscheiding aan 

de bron kan acceptatie van de verantwoordelijkheid op dat gebied, 

en daa1:nw:!e de intentie tot scheidingsgedrag, beïnvloed worden. 

2. D:tamaast is het belanJrijk dat de deelnemers weten hoe ze het 

scheidingsgedrag JtDeten uitvoeren. Kennis van het inzamelschema en 

van de scheidingsregels is noodzakelijk cm tot een hoge kwaliteit 

gescheiden huisvuil te komen. 

De totale hoeveelheid kennis en voorlichting met betrekking tot 

zowel de · achtergromen en het doel van de proef, als de schei

dingsregels en het inzamelschema, kan van invloed zijn op de 

waargenomen en verwachte kosten en baten. 

j. systeemkenmerken (zie bijlage III, vraag 30 t;m 37). 

De beoordeling van allerlei kernnerken van het nieuwe huisvuilinzamel

systeem, zoals het fonnaat en de hanteerbaarheid van de groene con

tainer en de KCA-box, en de inzamelfrequenties, kan van invloed zijn op 

de kosten,lbaten afweging met betrekking tot de proef. 

De reinigingsservice voor de groene oontainer is ook een belanJrijk 

systeemkernrerk. (Hieraan zal in § 3. 7. speciaal aarrlacht worden be

steed.) 

k. Socio-demografische factoren (bijlage III, vraag 1 t;m 6). 

Socio-derografische factoren kunnen van invloed zijn op de ervaring en 

evaluatie van kosten en baten van deelname aan de proef. 

Zo kunnen bepaalde kosten (bijv. lichamelijke inspanning) afhankelijk 

van de leeftijd van de respondent als lastig of niet lastig ervaren 

worden. Gezinsgrootte en aantal uren werk zijn IrKXJelijk van invloed op 

de evaluatie van kosten als nrimte- en tijdverlies. 

1. Woon- wijkkernnerken (bijlage III, vraag 7 en 8). 

Hieronder vallen onqevingskernnerken die van invloed kurmen zijn op de 

uitvoering van het scheidingsgedrag, of op de waarneming of evaluatie 

van kosten en baten van de proef. Voorbeelden van zulke kernnerken zijn 

het soort 'iNOning en het al of niet hebben van een tuin. 
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2.3.3. BesprekinJ en cpmitionalisatie van het <DDeptuee1. liDdel 1 

gebaseerd q> KlarDeJ:mans (1986) 1 (zie figuur 2. 3. 2.) • 

De getallen tussen haakjes verwij zen naar de 1'lUIIU'OOrS van de vragen van 

de '1'2-metf.m (bijlage IV). 

a. Intentie (vraag 32, bijlage IV). 

Uitgangsplmt van het IOOdel en tevens afhankelijke variabele, is de 

intentie tot scheid.in;Jsgedrag. Volgens IQ.arrlennans is intentie een 

van de drie voo:rwaarden voor CXJäperatief gedrag, in dit geval 

scheid.in;}sgedrag, naast de twee aniere voo:rwaarden voor CXJäpera

tief gedrag, namelijk kennis (knowledge) en bekwaamheid (capabili

ty). 

De intentie tot scheidf.msgedrag wordt bepaald door de gewogen som 

van de drie Irotieven, te weten: 

Goal notives; 

Social notives; 

Reward notives. 

Elk van die notieven wordt weer bepaald door het product van 

Ver:wachtingen en Waarden (Value-expectancy theory; Moti ve = Expec

tancy x Value) . 

b. Goal Irotives (vraag 9a, b, c, d, zie bijlage IV). 

Voor de goal notives bestaat de "waarde" uit het belang, dat het 

irrlividu hecht aan de beoogde consequenties van de proef: een 

schoner milieu, beperking van de hoeveelheid te storten afval en 

hergebnlik van groOOstoffen. 

Dit concept is geoperationaliseerd met behulp van de vraag "Hoe 

belangrijk is de milieuproblematiek voor u in vergelijking met 

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

''ver:wachtingen" hebben voor de goal notives betrekking op het 

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

en het effect van deelname door het i.rrlividu op de resultaten van 

de proef (vraag 9d). 

c. Social notives (vraag 24 a tjm d, zie bijlage IV). 

De social l'OC>ti ves worden bepaald door de ver:wachte reactie van 

referentiegroepen met betrekking tot deelname aan de proef en door 

de waarde die het irrlividu hecht aan de me1'1inJ van de betrefferxie 

referentiegroep (vraag 24 a tjm d). Als referentiegroepen gelden: 
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"vrierrlen en bekerrlen" en ''mensen bij mij in de buurt". VCX)r beide 

referentiegroepen is het product van de verwachti.rg en de waarde 

berekerxi. 

De som van die twee producten vo:rmt de Social :rroti ves. (Social 

:rrotives zijn vergelijkbaar net de "subjectieve no:rm" in het model 

van§ 2.3.2.). 

d. Reward :rrotives (vraag 31a, b, d, e, f, g en 35 a tjm f, zie bij

lage IV). 

De reward :rrotives worden bepaald dCX)r de mate waarin het irrlividu 

verwacht dat hijjzij bij deelnarre . aan de proef bepaalde - niet 

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

in::lividu hecht aan die kosten en baten. VCX)r elk van de kosten en 

baten is het product van verwachti.rg en evaluatie berekeni. De som 

van die producten vo:rmt de reward :rroti ves. 

2.3.4. OVereenkansten en versdrlllen tussen de DX'rlellen van Ajzen 

Fi.shbein, en Klarrlennans. 

De twee m:xiellen die in de VCX)rafgaarrle paragrafen zijn besproken 

vertonen een aantal duidelijke overeenkomsten en verschillen. 

In figuur 2. 3. 3. (blz. 20) is het m:xiel van Klarrlennans ingepast in 

het model dat gebaseerd is op Fishbein en Ajzen. De :rrotives die volgens 

Klarrlennans de gedragsintentie bepalen, zijn terug te vinden in een 

aantal onafhankelijke variabelen die volgens Fishbein en Ajzen de 

gedragsintentie bepalen. De overeenkomst is des te sterker om::lat de 

value-expectancy theo:ry, waar Klarrlennans van uitgaat, veel gelijkenis 

v8rt(X)nt net de wijze waarop volgens Fishbein en Ajzen attitudes en 

subjectieve no:rm worden bepaald. 

De social :rrotives bij Klarrle:rmans worden dan op dezelfde wijze bepaald 

als de subjectieve no:rm bij Fishbein en Ajzen; nl. dCX)r het product van 

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

relevante arrleren) en de evaluatie van die consequenties (hoe belang

rijk is de mening van die relevante arrleren, of: :rrotivatie tot confor

neren). 

Op dezelfde wijze zijn de reward :rrotives te vergelijken net de kos

ten;baten afweging bij Fishbein en Ajzen. 
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De rewaro ItXJtives omerscheiden zich echter van de kostenfbaten afwe

ging, ardat ze alleen betrekking he.l:ben op de niet-collectieve kosten 

en baten. In het oorspronkelijke lOOdel van Fishbein en Ajzen (zie 

figuur 2. 2 .1. , blz. 7) wordt het geheel van alle kosten en alle baten 

01'113'ezet in een attitude-soore. 

Voor dit orxierzoek is het lOOdel aan:Jepast volgens de beschrijving van 

Vertlallen en Pieters ( 1984) (zie figuur 2. 3 .1. , blz. 12) . O:lt betekent 

dat de kosten en de baten afzorrlerlijk beschOll\lrl worden, andat zij 

ieder een verschillerxie invloed kunnen he.l:ben op de intentie tot schei

dingsgedrag. 

In het geval van huisvuilscheiding zijn de baten treeStal van collec

tieve aard (rnilieuverbetering; mimer stort), texwijl de kosten juist 

van persoonlijke aard zijn (stankoverlast; lidlamelijke inspanning; 

ruimteverlies). 

In feite wordt er dus veel orxierscheid gemaakt tussen de collectieve 

consequenties en de niet-collectieve consequenties van het gedrag 1 maar 

wel worden beiden in de kosten;baten afweging betrokken. 

De collectieve consequenties zijn in het roodel van Klarxiennans min of 

100er tenlg te virxien in de goal IOC>tives. Deze goal IOC>tives zijn opge

bouvJd uit de waarde van de beoogde consequenties (in dit geval dus: 

rnilieuverbeteri.ng; afvalreductie), en de veJ:Wachte consequenties (ver

wachte sua::es 1 veJ:Wachte aantal deelnemers en het veJ:Wachte effect van 

de eigen bijdrage). In figuur 2.3.2. worden de goal IOC>tives vergeleken 

met de "algemene attitude ten aanzien van het doel" in het model van 

Fishbein en Ajzen. Volgens Fishbein en Ajzen is een attitude een func

tie van de veJ:Wachte of waargenamen consequenties en de evaluatie 

daarvan. Hetzelfde dus als de goal IOC>tives bij Kl.arxiennans. 

In beide modellen worden veJ:Wachtejwaargenamen consequenties gecombi

neerei met de evaluatie van die consequenties. 

Volgens Klarxiermans zijn deze producten van waargenamen consequenties 

en evaluaties direct van invloed op de gedragsintentie. Terwijl volgens 

Fishbein en Ajzen eerst de attitude ten aanzien van het gedrag beïn

vloed wordt, welke dan veNolgens de gedragsintentie beïnvloed. 

Beide modellen worden in latere hoofdstukken van dit rapport getoetst. 

21 



2.4. ~ van het aDerzoek. 

Het totale orrlerzoek bestorrl uit 3 netl.n3'en: een TO-meti.n3' vlak vóór de 

start van de proef, een Tl-metl.n3', enkele weken na de start van de 

proef en een T2-meti.nq, een half jaar na de Tl-meti.nq. 

VCXJr deze opzet is gekozen an de Ire.llinJ van de inwoners van het proef-. 
gebied cmtrent de proef op verschillerxie nonenten te kunnen meten. 

Allereerst op een nonent waarop ze nog geen enkele eJ:VarÏ.n3' met het 

nieuwe huisvuilscheidingssysteem hebben (TO) . Op dat moment wordt 

geneten hoe op VCXJ:rharn de houdÎ.n3' ten aanzien van de proef is, en wat 

er van de proef venmcht wordt. 

Op het tweede moment (Tl) hebben de inwoners kermis kunnen nemen van 

het nieuwe systeem en daai:naast vCXJrlichti.n3' cmtrent de proef genoten. 

Op dat moment wordt de eerste reactie op het nieuwe systeem gemeten, 

evenals venmchti.n3'en met betrekking tot de gevolgen van de proef VCXJr 

de inwoners en vCXJr het milieu. 

Op het derde moment (T2) hebben de inwoners een half jaar eJ:Varing met 

het nieuwe huisvuilinzamelsysteem. Daarnaast zijn ze, dCXJr middel van 

brieven van de gemeente, berichten in de pers, en de afvalkrant, regel

rnatig op de hCXJgte gehouden van het verloop van de proef. Op dat moment 

worden de eJ:VarÏ.nqen van de inwoners op basis van een half jaar ge

scheiden huisvuilinzameli.n3' gemeten. 

Met deze orrlerzoeksopzet kan worden nagegaan of de mening over, en de 

houdÎ.n3' ten aanzien van de huisvuilscheidi.nqsproef verandert na kermis

rnaking of eJ:Varing met het nieuwe systeem. 

De orrlerzoekspopulatie bestorrl, VCXJr alle drie de metingen, uit alle 

huishoudens van het kerkdorp Alnerica in de gemeente Horst (het gehele 

proefgebied) • 

2.4.1. De '1'0-Det..inJ (zie bijlage I). 

De TO-meting vorrl plaats op 25 en 26 oktober 1988 en bestorrl uit een 

telefonische enquête. Als steekproefkader fungeerden alle huishoudens 

van Alnerica die in het bezit zijn van een telefCXJnaansluiting (627 

aansluitingen). Benaderd werd elke zesde aansluiti.n3' uit het telefCXJn

boek. Bij "geen gehCXJr" werd de aansluiti.n3' die er direct orrler of 

boven storrl gebeld. Bedrijven en instelli.n3'en werden overgeslagen. Dit 

systeem werd aangehouden tot er 100 bruikbare enquêtes waren afgenomen. 
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In totaal werden 105 personen benaderd. Daarvan weigerden er 5 medewer

king (geen tijd of geen interesse). Dit geeft een netto respons van 

95,2%. 

De enquête bevatte een aantal algemene vragen cantrent de huisvuilschei

dingsproet. 

Zaken die aan de orde kwanen waren: l:>ekenfueid met, en kermis over de 

proef; algemene attitude ten aanzien van de proef; intentie an deel te 

gaan nemen; verwachtingen omtrent consequenties van deelnama aan de 

proef en omtrent het doel van de proef. 

2.4.2. De Tl~ (zie bijlage III). 

De Tl-meting bestorn uit een schriftelijke enquête order 350 inwoners 

van Alnerica. De enquête werd, met begeleideme brief ( omertekerd door 

bw:gemeester en wethouders van Horst, zie bijlage II) en antwoorden

veloppe verstuurd op 9 december 1988. De vragenlijsten waren op naam 

geadresseerd. 

Als steekproefkader dieme een adressenlijst van de gerreente (op volg

orde van postcode) met de adressen van alle huishoudens van America. 

Hieruit werden eerste de 105 huishoudens verwijderd die in de TO-meting 

geënquêteerd waren. Uit de 535 adressen die daarna nog averoleven werd 

elk 2e en 3e adres geselecteerd. Op deze wij ze werd een steekproef van 

357 huishoudens verkregen. Hieruit werden nog eens - willekeurig - 7 

adressen verwijderd, zodat er een uiteimelijke steekproef van 350 

overt>leef. 

De netto respons op de Tl-meting bedroeg 50, 6%. 

Belan;Jrijkste doelstelling bij het samenstellen van de vragenlijst was 

de eperationalisatie van de concepten uit het omerzoeksmodel. 

De vragenlijst bestorn uit 56, voornamelijk gesloten vragen (dit om 

statistische analyse op de antwoorden Jrogelijk te maken). 

Een groot gedeelte van de vragen bestorn uit "Likert-schalen". Deze 

vragen, waarbij de respoment door middel van een Jo::uisje op een 5- of 

7-_punts schaal zijn mening over een bepaalde uitspraak kan geven, 

worden vaak gebruikt bij attitude-orderzoek (Ajzen en Fishbein, 1975) . 

.Daarnaast waren er in de vragenlijst ook enkele open vragen opgenomen, 

zodat eventueel ook aspecten aan de orde komen kamen die niet direct 

in de vragenlijst waren opgenomen. 
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2.4.3. De T2;oot:Ïn} {zie bijlage IV) . 

Evenals de Tl-metin;J, bestooo ook de T2-metin;J uit een schriftelijke 

enquête oooer 350 inwoners van America. 

De vragenlijst met begeleideroe brief {zie bijlage II) en antwoorden

velq:.pe werd op 14 juni 1989, een half jaar na de T1-metin;J versb.rurd. 

Als steekproefkader ful'geerde wederan de adressenlijst van de gerreente 

Horst. Uit de lijst werden eerst de 185 huishoudens geselecteerd die 

niet aan de TO- of Tl-meting hadden deelgenanen. Daarna werden uit de 

overige adressen nog eens 165 huishoudens geselecteerd. Dit gebeurde 

door eerst elk Je adres te selecteren; {dit leidde tot 152 huishoudens) 

en daarna uit de overgebleven adressen nog eens elk 23e adres {dit 

leidde tot nog 13 huishoudens). De totale steekproef bestooo dus uit 

185 + 152 + 13 = 350 huishoudens. 

De netto respons op de T2-meting bedroeg 48 %. Bij het samenstellen 

van deze vragenlijst werd vooral de Irogelijkheid tot vergelijking met 

de T1-metin;J nagestreefd. Daarom werden veelal letterlijk dezelfde 

vragen gebruikt als bij de Tl-meting. Vragen die in de Tl-meting scheef 

verdeeld waren zijn in de T2-meting niet opgencmen, evenals vragen die 

niet belanJrijk zijn voor het meten van veraroerin;Jen in beviOOingen 

van deelnemers aan de proef. De uiteiOOelijke vragenlijst bestooo uit 

49 vragen. 
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HOOFOOIUK 3. DE RESUill'ATEN. 

3 .1. Analysem:rt:hode. 

In § 3. 2. 'iNOrden de resultaten van de TO-matinJ beschreven aan de hand 

van de frequenties van de antwoorden. § 3. 3. beschrijft de frequenties 

van de Tl- en de T2-:rootinJ, evenals de verschillen tussen die twee 

net:in]en. De verschillen 'iNOrden berekerrl aan de harrl van knri.stabellen. 

Een verschil 'iNOrdt als significant~ wanneer p :s 0,05 (p repre

senteert de kans dat een waargenanen versdril of sarnenl'lanJ toe te 

schrijven is aan toeval). 

In § 3. 4. 'iNOrden de relaties tussen concepten, zoals aan:.Jegeven in het 

conceptueel IOOdel (fig. 2. 3 .1. ) beschreven. statistisch significante en 

in de context van dit orderzoek interessante relaties worden gerappor

teerd door middel van chi -kwadraat (X2) • Hiennee wordt de mate van 

sam:mh.ang weergegeven zomer specificatie van de vonn van de relatie. 

Ook hier wordt een relatie als significant besd1<::>moJd wanneer p ~ 0, 05. 

Er is gekozen voor ra:pportage aan de harrl van knri.stabellen (X2) in 

plaats van aan de hard van correlaties oorlat een aantal belangrijke 

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

dat de antwoorden van de resporrlenten niet gelijJanatig verdeeld zijn 

over de verschillerde antwoo:rdcategoriën van een vraag) an er correla

ties over te .berekenen. 

In § 3.5. 'iNOrden discriminantanalyses net betrekking tot de Tl- en T2-

root:in] besproken. Resultaten net betrekking tot het sociaal dilenuna 

worden besproken in § 3. 6. Tenslotte 'iNOrden in § 3. 7. de resultaten met 

betrekking tot de reinigirq van de container besproken. Het betreft ook 

hier frequenties, correlaties en kruistabellen. 

3. 2. Resultaten van de '1'0-met.i.nj. 

(24% van de resporx:lenten waren mannen, 76% vrouwen) 

* Kennis van de proef 

Van de orrlel:vraagden had 87% al van de proef gehoord. 13% van de res

porrlenten zei nog niets over de proef met gescheiden huisvuilinzamelirq 

gehoord te hebben. 
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Van de respon:ienten die wè1 van de proef gehoord hadden wist 34, 5% 

(N=30) alleen dat er een proef met gescheiden huisvuilinzarrel.in;J gehou

den zou worden. Zij wisten verder geen details over de opzet van de 

proef. 

13, 7% (N=l2) kon één of twee van de te scheiden CC'Il'p)nenten noemen 

(chemische afval of organisch afval) . 10, 3% (N=9) noenrle de groene 

container of de KCA-bax als kenmerk van het nieuwe inzamelsysteem. 

35, 6% (N=31) van de resporrlenten was volledig op de hoogte van de opzet 

van de proef. I:Bt wil zeggen zij wisten in welke CC'Il'p)nenten het afval 

gescheiden 100eSt worden, en ook dat ze een groene container en een 

KCA-box zouden krijgen. 5, 7% (N=5) had het over een gele plastic zak 

voor chemisch afval. Deze gele plastic zak is echter omerdeel van het 

oude inzarrel.ingssysteem. 

Als belan;Jrijkste info:nnatiebron cmtrent de proef werd door de meeste 

ll'el1Sel1 de gemeente genoenrl, 73,3% (N=63) van de respo:rrlenten zei o:rrler 

arxiere via brieven van de gemeente info:nnatie verkregen te hebben. 

24, 5% (N=21) van de respo:rrlenten zei orxier aniere info:nnatie uit de 

'Echo' enjof aniere kranten gehaald te hebben. 10 respomenten (11,6%) 

zeiden omer aniere info:nnatie verkregen te hebben door de voorlich

tingsavorxi te bezoeken. 7 respomenten (8,4%) had info:nnatie verkregen 

via de basisschool van de kirrleren. 

* Attitude ten aanzien van de proef 

De houding ten aanzien van de proef was zeer positief. 51% van de 

respoOO.enten zei zéér positief en 32% zei positief tegenover de proef 

te staan. 6 respo:rrlenten stomen neutraal tegenover de proef. Respec

tievelijk 7 en 1 respoment zei negatief en zéér negatief tegenover de 

proef te staan. Als redenen waaran men negatief tegenover de proef 

stom werden opgegeven: 

geen interesse (één resparrlent) i 

te hog'e leeftijd (twee respon:ienten) i 

~ afval wordt niet vaak genoeg opgehaald (één respon

dent) i 

'Aan de afvalberg wordt toch niets gedaan' (één respoment) i 

woonanstarxligheden (trappen om het huis) (één respoment). 
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Een resporrlent kon niet uitleggen waarc:an hij negatief tegenover de 

proef stom. Drie respomenten komen helemaal niet aangeven of ze 

positief dan wel negatief tegenover de proef stomen. 

* Intentie tot medewerking aan de proef. 

De intentie tot deel.narre aan de proef was zeer hcx:xJ. 72% van de respon

denten zei zeker en 19% waarschijnlijk aan de proef te gaan meewerken. 

2% van de resporrlenten zou misschien gaan meewerken en respectievelijk 

5% en 2% zou waarschijnlijk niet en zeker niet gaan meewerken. 1 res

poment wist niet of hij wel of niet aan de proef zou gaan deelneloon. 

Als redenen an niet aan de proef deel te gaan nemen werden genoenrl: 

te hoge leeftijd van de respon:lent (één resporrlent); 

geen interesse (één respoment) ; 

verwerken zelf al het afval (één resporrlent). 

Drie resporrlenten komen niet aangeven waarc:an ze niet aan de proef 

wilden gaan deelnemen. 

* Venm.chte consequenties van het zelf scheiden. 

Van alle respomenten denkt 4% dat de nieuwe manier van huisvuil in

zamelen zeer lastig zal zijn. 19% denkt dat het lastig zal zijn. Res

pectievelijk 18% en 44% denkt dat het zelf scheiden van huisvuil niet 

en helemaal niet lastig zal zijn. 8 resporrlenten antwoordden neutraal 

en 7 resporrlenten wisten niet of het lastig zou zijn am zelf het huis

vuil te scheiden. Als belangrijkste nadelen van de nieuwe manier van 

inzamelen werd genoerrd: 

meer werk (9 respomenten); 

'je bent arrlers gewerx:i' (5 respomenten); 

je bent meer ruimte kwijt (5 respomenten) ; 

lastig door hoge leeftijd (2 respomenten); 

etensresten blijven te léiDJ staan (stank) (1 resporrlent); 

je woont met meerdere personen in één huis, dus kurmen meerdere 

personen fouten maken (die dan achteraf hersteld Iroeten worden) 

(één resporrlent) . 

Er was weinig verschil tussen de verschillerrle te scheiden COII"ppnenten 

in de beoordeling van het zelf scheiden. Het gescheiden houden van 

composteerbaar afval werd door 19% van de respomenten lastig tot zeer 

lastig gevomen. Voor niet-composteerbaar afval en probleemstoffen is 
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dat percentage respectievelijk 14% en 13%. Deze verschillen zijn niet 

significant. 

* Vezwachtte consequenties ten aanzien van het doel van de proef. 

Op de vraag of het scheiden van huishoudelijk afval nuttig is antwoord

de 61% 'zeker W'el' en 22% 'ja'W'el'. Slechts 2 raspomenten vomen het 

scheiden van huishoudelijk afval door huishoudens niet nuttig. 3 res

porrlenten stomen er neutraal tegenover en 12 resporrlenten wisten niet 

of het nuttig was. Als positieve gevolgen van het gescheiden inzamelen 

van huisvuil werden de volgerrle zaken genoenrl: 

beter voor het milieu ( 46, 25% van de raspomenten die de proef 

nuttig vomen (N = 37); 

recycling (35%, N = 28); 

beperking van de hoeveelheid te storten afval (32,5%, N = 26); 

beter voor het grorrlwater (2, 5%, N = 2) ; 

voor de volgerrle generatie ( 2, 5%, N = 2) ; 

bewustwording van de nensen (2, 5%, N = 2) ; 

kostenbesparing (1,25%, N = 1). 

6 raspomenten zeiden dat het scheiden \li1el nuttig IOOeSt zijn arrlers 

zou men de proef niet uitvoeren. 

De resporrlenten die de proef niet nuttig voooen geven als redenen: 

er zit toch al te veel ve:rvuiling in lucht en water; 

wat wij scheiden kant uiteWelijk toch weer bij elkaar. 

3.3. Resultaten van de Tl- en '1'2-met.irg. 

De vragenlijsten en de antwoordpercentages van de Tl- en T2-rneting zijn 

weergegeven in respectievelijk bijlage III en IV. Verschillen tussen 

Tl- en T2-rneting zijn weergegeven aan de harrl van kruistabellen in 

bijlage V. 

De getallen tussen haakjes aan het begin van elke paragraaf verwij zen 

naar de betrefferrle vragen in de vragenlijsten. 

a. Scheidimsgedrag 

(Tl-meting: 23-24-25. T2-rneting: 20-21). 

Op het 11'0l1'1ellt van de Tl-meting (december 1988, een maarrl na de start 

van de proef) zegt 97,7% van de raspomenten mee te werken aan de 
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proef. Een half jaar later, tijdens de '1'2-meti.rg, is dat percentage nog 

exact hetzelfde. Bijna alle respcnienten (95,9%) zijn het op tijdstip 

Tl (enigszins) eens net de uitspraak: 'Tot nu toe heb ik er naar ge

streefd de scheiding van mijn huisvuil strikt volgens de regels te 

laten verlopen'. Met de uitspraak 'Ik heb nooit nx>eilijkheden in het 

uitvoeren van de scheiding van mijn huisvuil' is 86,6% van de respon

denten het (enigszins) eens. Uit de '1'2-neti.rg is gebleken dat veel 

nensen gedeeltelijk neewerken aan de proef tel:wijl 97,7% van de respon

denten zegt mee te werken aan de proef, biedt slechts 69, 9% al het KCA 

en slechts 65,7% al het GFr-afval gescheiden aan. 

b. Intentie tot scheidingsgedrag. 

(Tl-neting: 41-42, '1'2-rneting: 32). 

Op tijdstip Tl zegt 80,5% van de resporxienten 'zeker' en 16,7% 'waar

schijnlijk' aan de proef mee te zullen (blijven) werken. De intentie is 

het hoogst voor het inleveren van KCA; 93, 6% zegt 'zeker' en 6, 4% zegt 

'waarschijnlijk' probleeJIStoffen op de juiste wijze te zullen (blijven) 

scheiden. 

De intentie an mee te werken aan de huisvuilscheidingsproef is op T2 

iets hoger dan op Tl: van alle resporxienten zegt op T2 85,2% 'zeker' 

mee te zullen (blijven) werken aan de proef. Het verschil net het 

tijdstip Tl is echter niet statistisch significant. 

c. Attitude ten aanzien van het scheid.imsgedrag. 

(Tl-neting: 29, '1'2-neti.rg: 23) . 

De meeste resporxienten staan al op tijdstip Tl erg positief tegenover 

het zelf scheiden van huishoudelijk afval, 80,7% zegt positief en 11,7% 

zegt enigszins positief tegenover het scheiden van huisvuil te staan. 

Vooral de houding ten aanzien van het scheiden van probleemstoffen is 

positief: 97,6% van de resporxienten staat op tijdstip Tl positief 

tegenover het gescheiden aanbieden van probleeJIStoffen. 

Op tijdstip T2 is de attitude nog positiever dan op Tl. Op dat tijdstip 

zegt 90, 4% van de resporxienten positief en 8, 9% enigszins positief 

tegenover het zelf scheiden van huishoudelijk afval te staan (zie 

bijlage V, tabel 5.1.). 
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d. SUbjectieve nonn. 

(Tl-metirg: 28, T2-metirg: 22) 

De subjectieve nonn is op tijdstip T2 niet significant verarxierd ten 

opzichte van Tl. Vcx:>r beide roetirgen geldt dat 'de aniere personen in 

mijn huishouden' de belanJrijkste referentiegroep is. q:> Tl is 86,9% 

van de resporxienten het (enigszins) eens met de uitspraak: 'De arnere 
personen in mijn huishouden verwachten van mij dat ik aan de proef 

IneE!'tlerk'. q:, tijdstip T2 is 81,3% het met die uitspraak (enigszins) 

eens. Vcx:>r arxlere referentiegroepen, zoals 'vrienien en bekerrlen' en 

'ruren' is dat percentage veel lager (op tijdstip Tl respectievelijk 

68,3% en 64,3% en op tijdstip T2 respectievelijk 65,6% en 68%). 

Bovendien wordt cx:>k de mening van 'de arnere personen in mijn huishou

den' het belanJrijkst gevorrlen. Op tijdstip Tl is 65,5% het (enigszins) 

eens met de uitspraak: 'Ik trek me de mening van de arnere personen in 

mijn huishouden erg aan, als het gaat over meewerken aan de huisvuil

scheidingsproef'. Op tijdstip T2 is dat 62,9%. Vcx:>r de mening van 

'vrienien en bekel'rlen' is dat percentage op Tl 43,8% en op T2 45%. En 

vcx:>r de mening van 'buren' zijn de percentages op Tl en T2 respectieve

lijk 40,9% en 37%. 

e. Bestaam gewoontegedrag. 

(Tl-metirg: 10 t;m 18, T2-metirg: 10 t;m 16) 

Gedurerrle de loop van de proef is een aantal vorm:m van bestaarrl ge

woontegedrag verarrlerd. Een aantal gedragirgen die wel met huisvuil te 

maken l'leli)en maar niet direct met de huisvuilscheidingsproei kant op 

tijdstip T2 vaker vcx:>r dan op tijdstip Tl. Kennelijk worden de respon

denten door de huisvuilscheidingsproei ook op arxier gebied milieubewus

ter. Zo wordt er op T2 meer glas naar de glasbak gebracht dan op Tl. 

Ook zijn er op T2 meer mensen die bij het boodscharçen doen rek.enirg 

houden met het afval dat de verpak.ki.rg van producten oplevert, en met 

de milieuvrierxlelijkheid van de producten zelf (zie bijlage V, tabel 

5.2 t;m 5.3.). 

In bij lage III en IV staat weergegeven hoeveel papier, textiel, en glas 

de resporrlenten gescheiden inzamelen. Met name glas wordt veel irgele

verd: 97,1% van de respomenten brengt op T2 alles, of het grootste 
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gedeelte van het glas, naar de glasbak. Maar ook textiel en papier 

wo:rden nauwelijks in de vuilnisbak gegooid: op T2 gooit 87,2% van de 

resporrlenten geen of weinig papier in de vuilnisbak, en 92,5% gooit 

geen of weinig textiel in de vuilnisbak. Het gebruik van fosfaatvrije 

wasmiddelen kant iets mirrler voor; 54, 5% van de resporrlenten gebruikt 

op T2 altijd, en 19,4% vaak een fosfaatvrij wasmiddel. 

Het aantal respomenten dat zelf c:x::llp)St maakt is op tijdstip T2 klei

ner dan op Tl. Blijkbaar maken respomenten die op Tl zelf c::x:mpost 

maakten, op T2 gebruik van de IIOJelijkheid an GFT in de groene cxm

tainer aan te bieden (zie tabel 5. 4) • 

f. Verantwoordelijkheid. 

(Tl-netinJ: 27, 45, 46; '1'2-netinJ: 33, 34). 

Er is tussen de Tl- en de '1'2-metin] niets veran:lerd in de beschrijvinJ 

van de verantwoordelijkheid ten aanzien van de milieuproblemen. Uit 

beide netinJen blijkt dat de resporrlenten vooral de irrlustrie als 

hoofdschuldige van het milieuprobleem zien boven "de nensen zelf" en 

"de in:lustrie". Op tijdstip Tl is 78,2% van de resporrlenten het (enigs

zins) eens net de uitspraak "De irrlustrie is de hoofdschuldige van het 

milieuprobleem". Op tijdstip T2 is dat 83,2%. Het verschil is niet 

significant. 

Voor de oplossinJ van het milieuprobleem worden vooral "de nensen zelf" 

als verantwoordelijk gezien en daarna pas de irrlustrie en de overheid. 

Op Tl is 83,1% van de respomenten het (enigszins) eens met de uit

spraak: "Voor het bestrijden van de milieuproblemen zijn vooral de 

nensen zelf verantwoordelijk". Op T2 is dat 78,8%. Ook dit verschil is 

niet significant. 

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

proef. 

(Tl-metinJ: 19, 9, 43,44; '1'2-metinJ: 17, 9). 

De algemene attitude ten aanzien van de proef is zeer positief, en op 

tijdstip T2 nog positiever dan op Tl (zie tabel 5.6). 

Een half jaar na de start van de proef staat 98,5% van de respomenten 

positief of enigszins positief tegenover de proef. 
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Aan het begin van de proef virxien de meeste responienten ( 62, 6%) "be

schenn.irq van het milieu" het belangrijkste doel van de proef. 

Maatregelen ter verbeter~ van het milieu m:>eten volgens de resporrlen

ten vooral gericht worden op i.rrlustriëel afval en i.rrlustriële luchtver

ontreinig~. 

Tijdens de T2-met~ zijn er meer resporrlenten die de milieuproblema

tiek belangrijker virxien dan arrlere zorgen of problemen, dan op tijd

stip Tl (zie tabel 5.7). 

Evenals uit de resultaten met bet:.rekkiJq tot "Gewoontegedrag" (zie § 

E), blijkt hier dat het milieubewustzijn van de resporxienten gedurerrle 

de proef toeneemt. 

Op tijdstip T2 virxit 90% van de respoooenten huisvuilscheidirg als 

maatregel om de milieuproblemen op te lossen even belangrijk of belang

rijker als arrlere maatregelen. Boverxiien verwacht 97% van de respoooen

ten dat meer dan de helft van de inwoners van het proefgebied aan de 

proef zal meewerken, en slechts 6, 7% denkt dat het voor het milieu 

weinig uitmaakt of ze zelf wel of niet hun huisvuil gescheiden aanbie

den (deze laatste drie variabelen zijn op tijdstip Tl niet gemeten). 

h. Kosten/baten afwegirg. 

(Tl-met~: 38, 39, 40, 47, 48, 49; T2-meting: 29, 30, 31, 35, 36, 

38). 

De afweg~ van voordelen tegen nadelen van de proef is op tijdstip T2 

niet verarrlerd ten opzichte van Tl. Op tijdstip T2 virxit 58,8% van de 

resporo.enten dat de proef meer voor- dan nadelen heeft voor de consu

ment in het algemeen; 56% is van mening dat de proef voor de respoooent 

zelf meer voor- dan nadelen heeft, en 67,2% virxit dat de gemeente er 

meer voor- dan nadelen van heeft. 

Kosten. 

Het aantal mensen dat nadelen in het nieuwe inzrurelsysteem ziet is niet 

verarrlerd gedurerrle de proef. Op tijdstip Tl ziet 19,4% van de respon

denten nadelen in het systeem. 

Op de open vraag, welke nadelen men waarneemt, werd in beide met~en 

vooral geantwoord: "Kost meer moeite", en in de T2-metng ook "Ruirn

teverlies" en "stankoverlast". 
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Ook de .beantwoorcti..DJ van de gesloten vragen met bet:rekki.rq tot de mate 

waarin verschillerrle nadelen "WOrden waargencmen, wijkt op T2 niet 

significant af van de Tl-metinJ. Hetzelfde geldt voor de evaluatie van 

de nadelen (dat wil zeggen: Hoe lastig vimt men de verschillerrle 

nadelen). 

De enige verarrlerinJen zijn opgetreden in de waamenri..n;J van ''Meer 

IOOeten nadenken over huisvuil" (zie tabel 5.8). Op T2 zijn mirrler 

resporrlenten van meninJ dat ze telx]evolge van de proef meer IOOeten 

nadenken over het huisvuil dan op Tl. IBanlaast is de evaluatie van 

"financiële kosten" verarrle.rd (zie tabel 5.9). Op tijdstip T2 is het 

percentage dat extra financiële kosten tengevolge van de proef lastig 

vi.rrlt lager dan op Tl. 

Van alle nadelen wordt stankoverlast het IreeSt als lastig ervaren (door 

52,8% van de respon:ienten). Ruimte-, en tijdverlies, lichaitelijke 

inspanning, en meer nadenken 'WOrden nauwelijks als lastig ervaren. Het 

feit dat deze laatste vier nadelen door vrij veel resporrlenten worden 

waargenemen (op T2 respectievelijk door 39,8%, 37 ,1%, 24,6% en 57,9% 

van de resporrlenten) hoeft dan ook niet als zorgwekkerrl te worden 

besch<Jl.lttrl. 

stankoverlast dient echter wel als serieus probleem te worden be

sch<Jl.lttrl, aangezien het op T2 door 31,5% van de respondenten lastig 

wordt gevorrlen. Hetzelfde geldt voor het regelmatig zelf schoorunaken 

van de container: 70, 4% van de resporrlenten ervaart dat ze regelmatig 

zelf de container IOCJeten reinigen, en 37, 6% vimt het zelf reinigen 

lastig. 

Baten. 

Ook het aantal mensen dat voordelen in de proef ziet is niet verarrle.rd 

gedurerrle de proef. Op tijdstip T2 ziet 90,1% van de resporrlenten 

voordelen in het nieuwe huisvuilinzarnelsysteem. 

Het IreeSt genoem:le voordeel van de proef was in beide roetinJen "Milieu

verbeterinJ". raarnaast werden ook "beperking van de hoeveelheid te 

storten huisvuil" en ''mogelijk an zelf een bijdrage te leveren aan een 

beter milieu" als voordelen genoem:l. 
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Ook de beantwoo:rdÏ.D3' van de gesloten vragen met bet.rekkirg tot de mate 

waarin bepaalde baten worden waargenanen is q> '1'2 niet verarrlerd ten 

q>zidlte van Tl (zie bijlage III en IV voor de aJib.1oordpercentages). 

De evaluatie van de voordelen (met arrlere lNOOrden: hoe belëm;Jrijk virrlt 

men bepaal de voordelen van de proef) , is alleen in de '1'2-metin;J geme

ten. Er is dus niets bekerrj over verarx:Ierirx] van de evaluaties geduren

de de proef. 

Op tijdstip '1'2 virxtt 97, 6% van de resporrlenten ''vennirrlerin;J van de 

milieuvervuilirxJ" een belangrijk tot zeer belangrijk voordeel van de 

proef (in vergelijkin;J met arx:lere voordelen). ''Mimer vuilniszakken 

kopen" wordt door slechts 45,6% van de respomenten belangrijk gevomen 

(zie verder bijlage IV). 

Het belëm;Jrijkste voordeel van de proef is dus uiteWelijk ''Vennirrle

ring van de milieuverontreinigirxJ". Dit voordeel wordt door 99, 2% van 

de resporrlenten waaigenomen, en 97, 6% virrlt het een belangrijk tot zeer 

belangrijk voordeel. Het minst belangrijke voordeel is: ''Mimer vuil

niszakken hoeven kopen": 77, 7% van de respomenten neemt dit voordeel 

waar, en 45,6% virxtt het een belëm;Jrijk voordeel van de proef. 

i. Kennis en voorlichting. 

(Tl-meting: 20, 21, 22; 50 t;m 55; '1'2-metirxJ: 18, 19; 39 t/m 45). 

De totale kennis van de scheidingsregels is q> tijdstip '1'2 niet signi

ficant verarrlerd ten q>zidlte van Tl. 

Deze kennis is echter niet q>t.ilnaal. Op tijdstip '1'2 heeft geen van de 

resporrlenten alle 17 items met bet.rekkirg tot de kennis van de schei

dingsregels (vraag 19) goed beantwoord; 38,1% maakte 4, 5, 6 of 7 

fouten, en 5, 1% had 8 of meer van de items fout. 

Voor een aantal specifieke items is de kennis wèl verarrlerd. Zo werd 

frituw:vét q> Tl nog door 42, 2% van de resporrlenten juist irx]edeeld 

(c:x:uposteerbaa), en q> '1'2 nog maar door 22,3%. Ook stampjes kaarsen 

worden q> '1'2 door mimer respomenten (31,8%) juist irxJedeeld (niet

camposteerbaar) dan op Tl (43,9%) (zie bijlage V, tabel 5.10 en 5.11). 
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De items welke door de meeste respc:>rdenten onjuist irqedeeld worden 

zijn "frituUI.vet", "starpjes van kaarsen", "lege anmari.akfles" (slechts 

34,1% juist; nl. niet~) en ''botjes van kip" (41,2% juist; 

nl. niet~). 

De kennis van het inzamelschema is ook niet significant verarrlerd 

gedurerx:le de proef. ~ tijdstip T2 -weet 86,3% van de :resporxlenten het 

juiste inzarne.lliarent voor carrpost:ee.roa afval; 94,8% weet wanneer het 

restafval wordt opgehaald, en voor KCA is dat 94,7% van de resp::>rxlen

ten. 

De meeste resp::>rxlenten (87 ,9%) virxlen q> tijdstip T2 dat ze voldoerx:le 

informatie over de proef krijgen. Dit percentage is niet significant 

verschillerxl van tijdstip Tl. 

De :beoordelirq van de duidelijkheid van de informatie is eveneens niet 

verarrlerd gedurerrle de proef; 66,7% van de respondenten virxlt op T2 de 

ontvangen infonnatie duidelijk, en 18,6% virxlt de informatie zeer 

duidelijk. 

De belangrijkste bron van informatie toot betrekking tot de huisvuil

scileiclirgsproef is voor de 100este respondenten (41, 7%) op tijdstip T2 

"de brieven van de gemeente". I:aan'laast noemt 40,3% op dat tijdstip "de 

afvalkrantjafvalkalerxler" als belangrijkste bron, en 13,9% van de 

respoooenten virxlt "de krant/wijkbladen" de belangrijkste informatie

bron toot betrekking tot de proef. Tenslotte noemt nog 4, 2% aniere 

brormen, zoals bijvoorbeeld "de enquête", "de basisschool", of "buren". 
Deze percentages wijken niet significant af van het tijdstip Tl. 

De brieven die de gemeente verstuurt worden erg goed gelezen. Van alle 

respondenten zegt op T2 72, 6% de brieven altijd te lezen; 23% van de 

resporxlenten leest de brieven IOOeStal, en 4, 4% sans (op Tl is deze 

vraag niet gesteld). 

De afvalkrant wordt op tijdstip T2 door 69,7% geheel, en door 25,8% van 

de respondenten gedeeltelijk gelezen. Dit is niet significant verarrlerd 

ten q>zichte van Tl. 

~ Tl is 88,4% van de respondenten het (enigszins) eens toot de uit

spraak "Door de afvalkrant weet ik precies hoe ik mijn afval behoor te 
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scheiden". r::a.arnaast is 88,3% het er (enigszins) mee eens dat ze door 

de afvalkrant precies weten waaran het afval gescheiden dient te wor

den. 

Ook de beridl.ten in de kranten en wijkbladen lt.lOrden goed gelezen. Op T2 

zegt 35,1% van de resporrlenten vaak beridltjes over de proef te lezen; 

45,5% leest regelmatig iets in de krant of in wijkbladen over de proef, 

en 14, 9% sans (op Tl is deze vraag niet gesteld) . 

De afvalinfonnatielijn tr.10rdt slechts door weinig resporrlenten gebruikt. 

Op tijdstip T2 zegt 91,4% van de respomenten nog nooit de infomatie

lijn gebeld te hel:i:len. 

De Open r::Bg rorrlan de huisvuilscheicii.n:Jsproef werd door 49, 6% van de 

respomenten - naar eigen zeggen - bezocht. Op de voorlichtingsavond 

vóór de start van de proef, zegt 22,6% van de resporrlenten te zijn 

geweest. 

j . systee,mkenirerken 

{Tl-tretin;J: 30 t;m 37; '1'2-treti.n;J: 24 t;m 28) 

De beoordelin;J van de meeste kenrrerken van het nieuwe inzamelsysteem is 

op tijdstip T2 niet significant arxiers dan op Tl. Alleen de beoordelin;J 

van de manier waarop de probleemstoffen lt.lOrden ïn;Jezameld is verarrlerd. 

Op T2 vimen treer respondenten {86,4%) dat de KCA-inzamelin;J goed 

geregeld is dan op Tl {72, 7%) (zie tabel V. 10). 

Op T2 vimt 64, 9% van de respomenten dat de groene mini -container de 

juiste maat heeft; 30,6% vimt hem te groot. Het fonnaat van de KCA-box 

is voor 64% van de respomenten goed, en voor 23,6% te klein. 

over de ~frequenties is tren op tijdstip T2 over het algemeen 

tevreden. Slechts o, 7% van de resporrlenten vimt dat het niet-rompos

teerbare afval niet vaak genoeg tr.10rdt opgehaald, en 14,3% zou graag 

willen dat het c::anposteerbaar afval vaker wordt opgehaald. D:iarnaast is 

21,1% van de respomenten van Irenin;J dat er meer dan vier keer per jaar 

klein d1emisch afval in;Jezameld zou IOOeten worden. 

De meeste respomenten {95,6%) virxien de groene container makkelijk te 
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hanteren, en ook de KCA-box is volgens 82,6% van de resporrlenten makke

lijk hant:eei:tlaar. 

Het plaatsen van de mini-container en de KCA-box blijkt weinig proble

men op te leveren. Van alle resporrlenten is 82,5% tevreden met de 

plaats die men voor de mini -container heeft gevorrlen, en 85,9% is 

tevreden met de plaats voor de KCA-box. 

Het nieuwe systeem, met de groene mini-container en de KCA-box wordt 

door 89,1% van de resporrlenten geprefereerd boven inzamelsystemen 

zoooer KCA-box of groene mini -container. De meerdertleid ( 66, 7%) van de 

orrlen>raagden zou wel liever een mini -container willen in plaats van 

plastic vuilniszakken, voor het restafval. 

k. Socio-denpgrafische factoren. 

(Tl-meting: 1 t/m 6; T2-meting: 1 tjm 6) 

De twee schriftelijke metingen welke met betrekking tot de huisvuil

scheidingsproet in Airerica zijn uitgevoerd vertonen geen significante 

verschillen in socio-denografische factoren. 

Orrler de resporrlenten bevorrlen zidl iets meer vrouwen dan mannen, en de 

gemiddelde leeftijd was 43 jaar. 

3.4. Bel.argrijkste relaties tussen de versdri.lleme CDD:!pten. 

De relaties, zoals weergegeven in het conceptueel IOOdel op blz. 12 

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

kruistabellen die een significant resultaat vertonen, staan weergegeven 

in bij lage VI en VII. 

Voor de berekening van de verschillerrle relaties is gebnlik gemaakt van 

een aantal saroergestelde variabelen. Verschillerrle items uit de vragen

lijst die orrler één concept vallen, zijn saroergevoegd tot één variabe

le. Vooraf is door middel van een reliability-test gekeken of de ver

schillerrle items irrlerdaad dezelfde dimensie meten. Zo niet, dan werden 

de betrefferrle items niet in de Sélll'lei'ge5tede variabele opgenomen. 
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3.4.1. Tl~ (zie bijlage VI voor kruistabellen). 

De volgerrle variabelen zijn samengesteld: 

Kennis (vraag 21 en 22) ; 

Evaluatie (vraag 47a tjm 47g); 

Baten (vraag 4üa, 40d, 40h, 40i, 40k); 

Kosten (vraag 40b, 40c, 40e, 40f, 40g, 4oj); 

Gewoonte (vraag 11 tjm 17); 

SUbjectieve nonn (vraag 28c tjm 28k); 

Systeemkenmerken (vraag 30, 31, 35a tjm 35e, 36b); 

Verantwoordelijkheid (vraag 45a tjm 45i) ; 

Voorlichting (vraag 54a, 54b, 55a). 

Intentie tot scheidingsgedrag en attitude, gewoontegedrag en subjec

tieve nonn. 

Zoals ook volgens het conceptueel mdel (fig. 2. 3 .1. ) te verwachten 

was, blijkt de intentie tot scheidingsgedrag een sterke samenhang te 

vertonen met de attitude ten aanzien van het zelf scheiden, de subjec

tieve mnn, en het bestaam gewoontegedrag (zie tabel VI.1, VI.2 en 

VI.3). 

Een hoge intentie tot scheidingsgedrag gaat samen met een :p:>sitieve 

attitude ten aanzien van het scheiden, een hoge score op de subjectieve 

nonn, en veel bestaarxie gewoontes met betrekking tot milieuvrierrlelijk 

gedrag. Een hoge score op de subjectieve nonn betekent dat de respon

dent de mening van referentiegroepen met betrekking tot het al dan niet 

meedoen aan de huisvuilscheidingsproet belangrijk virrlt, en dat deze 

referentiegroepen volgens de resporx:lent verwachten dat hij/zij zal 

meewerken. 

Order bestaarxle gewoontes met betrekking tot milieuvrierx:lelijk gedrag 

wordt verstaan: apart inleveren van glas, papier, textiel en prcbleem

stoffen, fosfaatvrij wassen en milieubewust inkopen doen. 

Kosten/baten afweging, attitudes en systeeJnkenmerken. 

De uiteirx:lelijke kosten/batenafweging vertoont een significant verbarx:l 

met de attitude ten aanzien van het scheiden (tabel VI.4). 

Resporrlenten die meer voor- dan nadelen voor zichzelf in de proef zien 
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hebben een positievere attitude dan resporrlenten die evenveel na- als 

voordelen, of meer na- dan voordelen in de proef zien. 

De uitein:lelijke kostenjbaten afwegiDJ han:Jt niet samen met de waarge

nanenjvel:Wadlte kosten en baten, maar wel met de evaluatie van de 

kosten (zie tabel VI.5). Resporrlenten die meer voor- dan nadelen in de 

proef zien, evalueren de kosten als Jlli.mer lastig. 

De beoordelÏDJ van de systeemkenmerken van de proef vertoont niet 

direct saiDe11harq met de uiteirrlelijke kostenjbaten afwegiDJ, maar wel 

met de evaluatie van de kosten (zie tabel VI.6). 

Tenslotte is er nog een significant verbarrl tussen de kostenjbaten 

afwegÏDJ en de algeoone attitude ten aanzien van de proef (tabel VI. 7). 

Resporrlenten met een positieve algeoone attitude ten aanzien van de 

proef zien meer voordelen voor zichzelf in de gescheiden huisvuilin

zamelÏDJ, dan resporrlenten met een negatieve algeoone attitude. 

De algeoone attitude hangt ook samen met de Vel:Wachtejwaargei10lrel1 

kosten en baten en met de evaluatie van de kosten (tabel VI.8, VI.9, 

VI.lO). 

Kennis en voorlichting. 

De voorlichting rorrlom de huisvuilscheid.:in:;Jsproef elient enerzijds om 

· achtergrorrlinfonnatie over milieuproblematiek te geven, en zo de deel

nemers aan de proef te IOC>tiveren tot het scheiden van hrm huisvuil. 

Arrlerzijds is de voorlichtiDJ er op gericht de kennis van het inzamel

schema en de scheidiDJsregels te vergroten, zodat het huisvuil op de 

juiste wijze gescheiden worot, en er hoge kwaliteit c:x:xtp)St ontstaat. 

Uit de resultaten van de Tl-metiDJ blijkt geen significant vemaoo te 

bestaan tussen kennis van de regels en de tevredenheid over de voor

lichtiDJ. rat wil nog niet zeggen dat de voorlidltiDJ geen kennisver

hogerrl effect heeft, onrlat tevredenheid met de hoeveelheid en de aard 

van de voorlichting nog niets zegt over de mate waarin gebruik gemaakt 

wordt van de voorlichtiDJ, en over de hoeveelheid info:rmatie die werke

lijk verwerkt wordt. 
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Specifieke kennis van schei~re.gels en inzamelschema vertoont geen 

significante relatie met de waargenanen en vez:wadlte kosten. Wel be

staat er een licht verbarxi tussen voorlidlting en de evaluatie van de 

kosten (tabel VI.11). Resporrlenten die tevreden zijn over de voorlich

ting evalueren de kosten van de proef als mirrler lastig en resporrlenten 

die niet tevreden zijn. 

Met betrekking tot voorlidlting is het edlter llX)eilijk cm conclusies te 

fonnuleren, crrrlat er geen duidelijkheid is over de causaliteit. Uit de 

resultaten is niet op te maken of een positieve evaluatie van de kosten 

het gevolg is van de voorlichting, of dat responienten die al een 

positieve evaluatie van de kosten hebben, meer aarx:iacht hebben voor de 

voorlichting. 

Er blijkt geen verbarxi tussen voorlichting en intentie tot scheiding's

gedrag en tussen voorlichting en algerrene attitude ten aanzien van het 

doel van de proef. 

Ook blijkt er geen vernam te bestaan tussen kennis van de scheidings

regels en het inzamelschema enerzijds en de intentie tot scheidingsge

drag arrlerzijds. Dat betekent dat een hoge intentie tot scheidingsge

drag nog niet wil zeggen dat de scheidingsre.gels ook goed worden toege

past. 

Verantwoordelijkheid. 

Uit de resultaten blijkt dat een hoge score op verantwoordelijkheid 

samengaat met een positieve algemene attitude ten aanzien van de proef 

(tabel IV .12) . Dat wil zeggen dat resporrlenten die overtleid, irrlustrie 

en de mensen zelf verantwoordelijk achten voor de oplossing van de 

milieuprablematiek, positiever tegenover de huisvuilscheidingsproef 

staan, dan resporrlenten die de overneid, de irrlustrie en de mensen zelf 

niet verantwoordelijk achten. 

Daarnaast blijkt een hoge score op verantwoordelijkheid ten aanzien van 

de milieuproblematiek samen te gaan met een hoge intentie tot schei

ding'sgedrag (tabel VI .13) • 
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Socio-denpgrafische factoren en woon!wijkkerunerken. 

Vrouwen blijken meer verantwoordelijkheidsgevoel te hel:Den ten aanzien 

van de milieuproblematiek dan mannen. Bijna 60% van de vrouwelijke 

resporrlenten virrlt de overtleid, irrlustrie, en mensen zelf verant:wcx:>r

delijk voor de milieuprablematiek, tegen 40% van de mannelijke respon

denten (tabel VI .14) . 

Resporrlenten boven de 38 jaar eJ:Vëlrel'V'vez:wadlten meer kosten van de 

huisvuilsdleidingsproef dan resporrlenten van 38 jaar of jorger (tabel 

VI.15). De oodere resporrlenten oordelen positiever over de voorlidltirg 

dan de jongeren (tabel VI .16) • Toch zijn de jorgeren (38 jaar of jon

ger) beter op de hoogte van de scheidin:jsregels en het inzamelschema 

(tabel VI.17). 

Tenslotte blijken oudere resporrlenten hoger te scoren op de subjectieve 

nonn. (Met arrlere woorden: oudere resporrlenten virrlen de merrl.rgen van 

referentiegroepen belangrijkers, en denken eerder dat er van hen ver

wacht wordt dat ze mee zullen werken aan de huisvuilscheidingsproef, 

dan jorgere resporrlenten (tabel VI.18)). 

3.4.2. '1'2-met.ilg (zie bijlage VII voor kruistabellen). 

De volgerrle variabelen zijn sarnen;Jesteld: 

Kennis (vraag 18 en 19) ; 

Kosten (vraag 35a tjm 35g en vraag 31b, 31c, 31e, 31f, 31g, 31j, 

3ll); 

Baten (vraag 36a, 36c, 36d, 36e en vraag 31a, 3lh, 31i, 3lk) ; 

Gewoonte (vraag 13 tjm. 16) ; 

SUbjectieve nonn (vraag 22a t;m 22f) ; 

Systeemkenmerken (vraag 24a, 24b, 25a, 25b, 25c, 26a, 26b, 27a, 

27b); 

Verant:wcx:>rdelijkheid (vraag 33c, 33f, 33g); 

Voorlidltirg (vraag 41, 42, 43a, 43b, 45a, 45b); 

Schei<ii.rgsgedrag (vraag 21a, 21b) . 

De samergestelde variabelen zijn groterrleels op dezelfde wijze sarnen;Je

steld als voor de T1-metirg (zie § 3. 4 .1.) • Alleen de variabelen "kos-
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ten" en "baten" zijn verschillerxl van de Tl-metin:J. De variabelen 

beston:ien in de eerste metin:J alleen uit waargenaneJVven~achte kosten 

en baten. Voor de T2-metin:J werden alle kosten en baten vermenigvuldigd 

met de bijbehorerxie evaluatie. In de Tl-metin:J is dat nog niet gebeurd, 

ardat in de eerste vragenlijst geen evaluatie van de baten was opgeno-

men. 

Scheidi.msgedrag en intentie tot sdleidimsgedraq. 

Het sdleid.inJsgedrag, ofwel: de mate waarin de resporrlent het cx:xrp:>s

teertlaar, en het chemisch afval gescheiden bewaart en aanbiedt, is, 

zoals ven~acht volgens het conceptueel IOOdel (zie fig. 2.3.1.) hoger 

naannate de intentie tot scheidin:Jsgedrag sterker is (zie bijlage VII; 

tabel VII.l) . 

Deze intentie tot scheidin:Jsgedrag is weer sterker naannate de respon

dent een positievere attitude heeft ten aanzien van het zelf scheiden 

van huishoudelijk afval (zie tabel VII.2). 

ll:lanlaast is de intentie ook sterker voor respondenten die veel vonnen 

van best.aarn gewoontegedrag (bijv. glas naar de glasbak, papier en 

textiel gescheiden inzamelen, fosfaatvrij wassen) met betre.kld.n;J tot 

het milieu vertonen, dan voor respomenten die weinig van zulke gewcx:>n

tes hebben (zie tabel VII.3). 

De ven~achte relatie tussen intentie en subjectieve nonn, die in de Tl

meting wel werd aangetroffen, is in de T2-meting niet meer teruggevon

den. 

Kosten/baten afweging. attitudes en systeemkernnerken. 

Hoewel er geen enkel verbarrl is gevorrlen tussen de attitude ten aanzien 

van het zelf scheiden enerzijds en de baten, of de kosten/baten afwe

gin:J aroerzijds, blijkt er wèl een rechtstreeks verlJarrl te bestaan 

tussen de waarnemirg en de evaluatie van de kosten en de attitude ten 

aanzien van het zelf scheiden (zie tabel VII.4). Boverxlien blijkt de 

~evaluatie van de kosten een rechtstreeks verlJarrl te vertonen 

met de mate van scheidin:Jsgedrag (zie tabel VII. 5) • 

De intentie tot scheidin:Jsgedrag vertoont samenhang met de kosten/baten · 

afwegin:J (zie tabel VII. 6) • TUssen de beoo:rdelin:J van de systeemken

merken en de kosten;baten afwegin:J is geen relatie gevoooen. Wel be-
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staat er een relatie tussen de beoordelin:.J van de systeemkerurerken 

enerzijds, en de waarnenring,levaluatie van de kosten amerzijds (zie 

tabel VII. 7) . 

De beoordelin:.J van de systeemkenmerken vertoont ook rechtstreeks samen

hang mat de intentie tot scheidingsgedrag (zie tabel VII. 8) . 

De algemene attitude ten aanzien van het doel van de proef vertoont 

geen samenhang mat de kost:en/baten afwegin:.J, maar wel mat de waante

llli.rgjevaluatie van de kosten (zie tabel VIII.9) en mat de waarnenring,l

evaluatie van de kosten (zie tabel VIII.lO). 

Kennis en voorlichting. 

Evenals bij de Tl-matin:.J blijkt ook bij de T2-matin:.J geen vel:barrl te 

bestaan tussen het gebruik van de voorlichtf.nJ enerzijds en de kennis 

van de scheidf.nJsregels en het inzamelschema arxierzijds. Veel voor

lichtf.nJ betekent dus niet automatisch een goede kennis van de regels. 

Wel blijkt er een verbarrl te bestaan tussen voorlichtf.nJ en de algemene 

attitude ten aanzien van de proef (tabel VII.ll). Boverrlien vertoont de 

voorlichtf.nJ rechtreeks een relatie mat de intentie tot scheidf.nJsge

drag (tabel VII.12). 

Aan deze resultaten kunnen echter geen conclusies verbomen worden, 

onrlat de kruistabellen geen infonnatie verschaffen omtrent de causali

teit. Het is niet duidelijk of veel gebruik van de voorlichtf.nJ de 

oorzaak is van een positieve attitude en een hoge intentie, of dat 

juist resporxlenten die al een positieve attitude en een hoge intentie 

hebben, maer aamacht voor de voorlichti.nJ hebben. 

De beoordelf.nJ van de voorlichtf.nJ vertoont niet de veuwachte relatie 

mat de kosten;baten afwegi.nJ, of mat de waameml.nJjevaluatie van de 

kosten en de baten. Ook de kennis van de scheidf.nJsregels en het inza

IOOlschema blijkt niet samen te hangen mat de kost:en/baten afwegi.nJ of 

mat de waarnenring,levaluatie van kosten en baten. 

Boventien blijkt er geen enkele relatie te bestaan tussen kennis van de 

scheidi.nJsregels en de mate waarin het scheidingsgedrag wordt vertoooo. 
Met arrlere woorden: véél scheidingsgedrag betekent nog niet dat de 

kwaliteit van het i.nJezamelde materiaal ook goed is. 
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Verantwoordeli ikheid. 

Volgens het conceptueel IOOdel zou een hoog verantwoordelijkheidsgevoel 

met bet:rekki.nJ tot de milieuproblematiek samen IOOeten gaan met een 

positieve algemene attitude ten aanzien van de proef. Uit de resultaten 

is dit vernam niet gebleken, maar wel bleek een hoog verantwoordelijk

heidsgevoel samen te hangen met een positieve attitude ten aanzien van 

het zelf scheiden (tabel VII.13). 

Socio-demografische factoren en woon/wij kkernnerken. 

In tegenstellirg tot bij de Tl-metirg, wordt bij de '1'2-metirg geen 

verschil in verantwoordelijkheid tussen marmen en vrouwen waargenomen. 

Uit de resultaten van de '1'2-metirg blijkt dat resporrlenten van 39 jaar 

of ouder positiever oordelen over de systeemkenmerken van de proef dan 

resporrlenten van 38 jaar of jonger (tabel VII.14). 

Evenals bij de Tl-metirg blijkt dat oudere resporrlenten hoger scoren op 

de subjectieve norm dan jongeren (tabel VII.15). De overige relaties 

die uit de resultaten van de Tl-metirg naar voren kwamen, zijn in de 

'1'2-meting niet meer tenlggevorrlen. 

3. 5. Discriminantanalyses. 

Met behulp van discriminantanalyses is orrlerzocht wat de belangrijkste 

verschillen zijn tussen resporrlenten met een hoge, en resporrlenten met 

een mirrler hoge intentie tot scheidingsgedrag, en tussen resporrlenten 

die veel en resporrlenten die weinig scheidingsgedrag vertonen. 

In bijlage VIII zijn de pooled within-groups correlations weergegeven. 

rat wil zeggen: de mate waarin de onafhankelijke variabelen sanenhang 

vertonen met de discriminantfunctie. 

Hoe groter de pooled within-groups correlatie, des te zwaarder weegt de 

betrefferrle onafhankelijke variabele in de bepalirg van de grootte van 

de afhankelijke variabele. 

3.5.1. 

De eerste discriminantanalyse heeft betrekking op de Tl-metirg. Ook 

hier is gebnrik gemaakt van een aantal samengestelde variabelen (zie § 

3.4). 

Afhankelijke variabele: intentie tot scheidingsgedrag (vraag 42). 
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Onafhankelijke variabelen: 

a. attitude ten aanzien van het zelf scheiden (vraag 29d); 

b. subjectieve no:rm (vraag 28c tjm 28h); 

c. bestaarrl gewcx:>ntegedrag (vraag 11 tjm 17); 

d. kosten/baten afwegin:;J (vraag 49b); 

e. vez:wachtejwaargenc.m:m kosten (vraag 40b, 40c, 40e, 40f, 40g, 40j); 

f. vez:wachtejwaargenc.m:m baten (vraag 4oa, 40d, 40h, 40i, 40k); 

g. evaluatie van de kosten (vraag 47); 

h. algemene attitude ten aanzien van de proef (vraag 19); 

i. voorlichtin:;J (vraag 54 en 55a) ; 

j. kennis (vraag 21 en 22); 

k. verantwoordelijkheid (vraag 45); 

1. systeemkermerken (vraag 30, 31, 35, 36b). 

De resporrlenten werden op basis van hun antwoord op vraag 42 ("Bent u 

van plan an in de toekanst al uw huisvuil op de juiste manier te blij

ven scheiden?") in twee groepen verdeeld. 

Groep 1: als de resporrlent zeker van plan is zijn;haar huisvuil in de 

toekanst te blijven scheiden. 

Groep 2: als de resporrlent waarschijnlijk, misschien, waarschijnlijk 

niet of zeker niet van plan is zijn;haar huisvuil te blijven 

scheiden. 

Uit de resultaten (zie tabel VIII.l) blijkt dat met name attitudes 

bepalerd zijn voor de intentie tot scheidirgsgedrag. Met arrlere woor

den: in de groep resporrlenten met een hoge intentie tot scheidirgsge

drag zijn er meer met een postieve algemene attitude ten aanzien van de 

proef, en een posititieve attitude ten aanzien van het zelf scheiden, 

dan in de groep met een ll1iroer hoge intentie. 

IBamaast spelen ook de kosten/baten afweging en de evaluatie van de 

kosten een belangrijke rol in de bepaling van de intentie tot schei

dirgsgedrag. 

Ook het bestaam gewoontegedrag, de subjectieve no:rm, en de vez:wach

tejwaargenaren kosten hebben nog vrij veel invloed op de intentie tot 

sdleidirgsgedrag. 
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De overige variabelen (verantwoordelijkheid, venmchtejwaargenanen 

baten, vex>rlichtinJ, sy~ken, en keruris) zijn nauwelijk van 

invloed op de intentie tot scheiciin]sgedrag. 

Uit deze resultaten blijkt dat de venmdltejwaargenanen kosten van de 

huisvuilscheidinJsproef duidelijk meer invloed heJ.X:)en op de intentie 

tot scheiclingsge.drag, dan de baten. 

Ook blijkt dat de intentie tot scheiclingsgedrag vrijwel niet beïnvloed 

wordt door kerurls en vex>rlichtinJ. Met amere "WOOrden: een hoge inten

tie tot scheid.irgsge.drag gararx:leert nog geen goede kennis van de schei

dinJsregels en het inzamelschema. Een hoge scheidinJskwantiteit ( inten

tie) betekent dus niet automatisch hoge scheid.i.rxJskwaliteit (juiste 

toepassinJ van de scheidinJsregels) . 

De waarde die een discriminantanalyse heeft vex>r het oooerzoek kan 

worden afgemeten aan het aantal respoooenten dat net behulp van de 

discriminantfunctie in de juiste groep wordt geklassificeerd. Daarom 

zijn de klassificatieresultaten berekerrl. Hierbij Iroet echter wel de 

kanttekening worden gemaakt dat het klassificeren is gebeurd net de

zelfde respoooentie die gebruikt zijn bij het berekenen van de discri

minantfunctie. 

Werkelijke groep: 

Groep 1: ( 58) Respoooenten 
die zeker in de toekomst 
hun huisvuil zullen blijven 
scheiden. 

Groep 2: ( 19) Respoooenten 
die waarschijnlijk, misschien, 
waarschijnlijk niet, of zeker 
niet hun huisvuil willen 
blijven scheiden. 

Vex>rspeld in groep: 

1 

86,2% 
(50) 

31,6% 
(6) 

2 

13,8% 
(8) 

68,4% 
(13) 

Correct geklassificeerd: 81,82%. 
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3. 5. 2. T2-met:iJg. 

Met bet.rekk.irq tot de T2-metirq zijn twee discriminantanalyses uitge

voerd. Eén met als afhankelijke variabele de mate waarin het schei

dirqsgedrag wordt vertoom (vraag 2la, 21b) en één met als afhankelijke 

variabele de intentie tot schei~g (vraag 32) . 

Bij de analyses zijn de volge:rrle (samengestelde) onafhankelijke varia

belen gebruikt: 

a. kennis (vraag 18 en 19) ; 

b. voorlichtirq (vraag 41, 42, 43 en 45); 

c. subjectieve nonn (vraag 22); 

d. bestaa:rrl gewoontegedrag (vraag 13 t;m 16); 

e. systeemkenmerken (vraag 24, 25, 26, 27); 

f. verantwoordelijkheid (vraag 33c, 33f, 33g); 

g. waarneming/evaluatie kosten (vraag 31); 

h. waaznemingjevaluatie baten; 

i. kosten/baten afwegirq (vraag 38b) ; 

j. algereene attitude ten aanzien van de proef (vraag 17); 

k. attitute ten aanzien van het zelf scheiden (vraag 23). 

Uit de resultaten (zie bijlage VIII, tabel 2 en 3) blijkt dat er ten 

opzichte van de Tl-meting enkele belangrijke verarrleringen zijn owe

treden in de factoren welke bepale:rrl zijn voor de intentie tot schei

dirqsgedrag. 

Terwijl op tijdstip Tl de algereene attitude ten aanzien van de proef 

het meest bepale:rrl was voor de intentie tot scheidingsgedrag, is dat 

na een half jaar ervarirq met gescheiden inzameling, op tijdstip '1'2, de 

attitude ten aanzien van het zelf scheiden. Ook de syst:eemke.nroorken 

zijn op T2 belangrijker dan op Tl in de bepaling van de intentie. 

I::aarentegen is de subjectieve nonn op T2 niet meer zo van invloed als 

op Tl. Mogelijk speelde de subjectieve nonn vooral een belangrijke rol 

op Tl, atdat toen het gescheiden inzamelen nog "iets nieuws" was. De 

deelnemers komen op dat mament zelf nog geen uitgesproken oordeel 

vonnen over de proef, en gaan daaran meer op de mening van de referen

tiegroepen af. 
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Ook de kosten van dee~ zijn op '1'2 m.imer belan;Jrijk voor de bepa

lin] van de intentie tot scheidin;Jsgedrag dan op T1. waarschijnlijk is 

er in de loop van de proef gewennin;J opgetreden, waardoor de respo:rxien

ten de kosten min:1er als zodanig waarnemen en evalueren. 

Met behulp van de discriminantfunctie "WOrdt 91,03% van de respo:rxienten 

in de juiste groep geklassificee.rd. 

Werkelijke groep: 

Groep 1: ( 69) Respo:rxienten 
die zeker in de toekanst 
hun huisvuil zullen blijven 
scheiden. 

Groep 2 : ( 9) Respo:rxienten 
die waarsdri.jnlijk, missdrien, 
waarsdri.jnlijk niet, of zeker 
niet hun huisvuil willen 
blijven scheiden. 

Voorspeld in groep: 

1 

92,8% 
(64) 

22,2% 
(2) 

2 

7,2% 
(5) 

77,8% 
(7) 

Correct geklassificeerd: 91,03%. 

Uit de tweede analyse, met de mate van scheidin]sgedrag als afhanke

lijke variabele, blijkt dat het uitei:rxielijke, werkelijke gedrag door 

a:rxiere factoren "WOrdt bepaald dan de intentie tot scheidin]sgedrag. 

Het scheidin]sgedrag blijkt, behalve door bestaa:rxie gewtx:mtes met 

betrekkin:;J tot milieuvrie:rxielijk gedrag voornamelijk bepaald te worden 

door maa~ijke factoren, nl. de baten van gescheiden inzamelin] 

en verantwoordelijkheidsgevoel. Deze laatste twee factoren zijn op de 

intentie tot scheidin]sgedrag nauwelijks van invloed. 

Opvalle:rxi is ook dat de attitude ten aanzien van het zelf scheiden, en 

de intentie tot scheidin]sgedrag nauwelijks medehepale:rxi zijn voor het 

uitei:rxielijke scheidin]sgedrag. 

Hieruit blijkt dat een positieve attitude, of een hoge intentie nog 

niet autanatisch betekent dat er ook werkelijk veel scheidin;Jsgedrag 

vertoom zal worden. 
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Kennis van de scheicli.rqsregels heeft ook weinig invloed op het schei

~sgedrag. Met aniere 'WOOrden: als een resporrlent schei~sgedrag 

vertoont zegt dat nog niets over zijfl/haar kennis van de schei~sre

gels. Veel scheic:linJsgedrag gararrleert dus geen kwaliteit van het 

ingezamelde materiaal. 

Hieromer staan de klassificatieresultaten van deze analyse. 

Werkeli i ke groep: 

Groep 1: (37) Respomenten die 
al hun huisvuil gescheiden 
aanbieden 

Groep 2: (41) Respomenten die 
niet al hun huisvuil gescheiden 
aanbieden 

Voorspeld in groep: 

1 2 

62,2% 
(23) 

29,3% 
(12) 

37,8% 
(14) 

70,7% 
(29) 

Correct geklassificeerd: 66,7%. 

3.6. 

3.6.1. 

Resultaten met betrekk:inJ tot het soci aal-dilenma. 

De Tl-net:.in.J. 
Volgens het JOOdel van Kl.amennans zou er een relatie 100eten bestaan 

tussen de intentie tot scheic:linJsgedrag en de goal-, reward-, en social 

nDtives. Die nDtives zijn weer het resultaat van waarden en verwachtin

gen (Moti ve = expectancy x value; zie § 2. 3. ) • 

In de Tl-meting zijn de drie notieven als volgt samengesteld: 

Goal nDtives = vraag 9b x (vraag 9c + 9d + 28a) ; 

Social notives = (vraag 28f x 28d) + (vraag 28g x 28c) + (vraag 

28h x 28e); 

Reward notives = 0,5 (vraag 40b x 47a) + 0,5 (vraag 40c x 47b) + 
0,5 (vraag 4üe x 47c) + 0,5 (vraag 40f x 47d) + 0,5 (vraag g x 

47e) + 0,5 (vraag 40j x 47f). 
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Een hoge score op de goal notives betekent: 

dat men de milieuprd::>lematiek bel~ijk vimt; 

dat men VerNacht dat huisvuilschei<ii.n] een bel~ijke bijdrage 

kan leveren aan de oplossirg van de milieup:rOOlematiek; 

dat men VerNacht dat er veel mensen aan de proef zullen meewerken; 

dat men verNacht dat "de mensen zelf" veel aan de milieuproblema

tiek kunnen doen. 

Een hoge score op de social IIDtives betekent: 

dat men verNacht dat vrierrlen, buren en huisgenoten van de proef

perscxm verNachten dat hijjzij aan de proef zal meewerken; 

dat men zich veel aantrekt van de menirg van vrierrlen, buren en 

huisgenoten als het gaat over deelname aan de huisvuilscheidings

proef. 

Een hoge score op de reward Il'Oti ves betekent: 

dat de resporrlent weinig kosten ten gevolge van de proef ervaart. 

On:ier kosten wordt verstaan: nillnte- en tijdverlies, meer naden

ken, meer lichanelijke i.nspanni.RJ, stankoverlast. 

dat de resporrlent de kosten die de proef met zich meebrengt niet 

als lastig evalueert. 

Volgens Klarrlennans wordt de intentie tot coöperatief gedrag (in dit 

geval: deelname aan de huisvuilscheidingsproef) vooral bepaald door de 

san van de Il'Otieven. 

Uit de resultaten van de Tl-metirg blijkt dat de intentie tot schei

dingsgedrag irrlerdaad een sterke cx::>rrelatie vertoont met de som van de 

reward-, social- en goal IIDtives: r = 0,58 (p = 0,000). Dat betekent 

dus dat de intentie tot scheidingsgedrag hoger is naannate de scores op 

de drie liDtieven hoger zijn. 

Er is een discriminantanalyse uitgevoerd, (met als afhankelijke varia

bele de intentie tot scheidingsgedrag en als onafhankelijke variabelen 

de reward-, goal- en social rrotives. 

De pooled within groups cx::>rrelaties, dat wil zeggen de cx::>rrelaties 

tussen de onafhankelijke variabelen en de discriminantfunctie) waren 

als volgt: 

50 



reward notives o, 756 

goal motives 0,732 

social noti ves o, 585. 

Het al dan niet he.l:iJen van een hoge intentie tot scheidi.r~sgedrag wordt 

dus vooD'laiDelijk bepaald door de reward-, en de goal notives, en in 

veel Ini.niere mate door de social notives. 

De waarde van de discriminantanalyse voor het orxlerzoek is op te maken 

uit de klassificatieresultaten. rat wil zeggen het aantal respomenten 

dat aan de harrl van de gevorrlen discriminantfunctie in de juiste groep 

wordt irxJedeeld. 

De klassificatieresultaten waren als volgt: 

Werkelijke groep: 

Groep 1: Respomenten die 
zeker in de toekomst hun 
huisvuil blijven scheiden 
(92). 

Groep 2: Respomenten die 
waarschijnlijk, misschien 
(waarschijnlijk) niet 
in de toekomst hun huisvuil 
blijven scheiden (25) . 

Voorspeld in groep: 

1 

80,4% 
(74) 

24% 
(6) 

2 

19,6% 
(18) 

76% 
(19) 

Correct geklassificeerd: 79, 5%. 

3.6.2. 

In de '1'2-metirxJ zijn de drie notieven als volgt samel"XJesteld: 

goal noti ves: vraag 9a x (vraag 9b + 9c + 9d) ; 

social notives: (vraag 22a x 22e) + (vraag 22b + 22d) + (vraag 22c 

x 22f); 

reward notives: 0,5 (vraag 31b x 35a) + 0,5 (vraag 3lc x 35b) + 
0,5 (vraag 31e x 35c) + 0,5 (vraag 31f x 35d) + 0,5 (vraag 31g x 

35e) + 0,5 (vraag 31j x 35f). 

De scores op de notieven hebben dezelfde betekenis als in de Tl-met~. 

In de '1'2-metirxJ blijkt de correlatie tussen de som van de notieven en 

51 



de intentie tot scheidingsgedrag veel lager te zijn dan in de Tl-me

ting; r = 0,17 (p = 0,049) (Op Tl was deze oorrelatie 0,58). 

Dit verschil in oorrelatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het 

verschil in goal noti ves. 

Op T2 v.irxlen meer resporxlenten de milieuproblematiek belan;Jrijk, en 

VEllWachten meer resporrlenten dat gescheiden huisvuilinzameling een 

belan;Jrijke bijdrage aan de oplossing van de milieuproblematiek kan 

leveren, dat er veel mensen zullen meewerken en dat het veel ui'bnaakt. 

of ze zelf meewerken dan op Tl. 

De intentie tot scheidingsgedrag, de reward moti ves, en de social 

notives zijn op T2 niet significant verschillend van Tl. 

De discriminantanalyse op T2 met intentie als afhankelijke variabele, 

levert On:Jeveer dezelfde resu1 taten op als op Tl. 

De pooled within-groups oorrelaties waren als volgt: 

reward noti ves 0, 777 

goal motives 0,600 

social motives 0,100. 

Evenals op Tl wordt het al dan niet hebben van een hoge intentie tot 

scheidingsgedrag voornamelijk bepaald door de reward- en de goal-mo

tives. De social motives zijn op T2 veel mirrler bepalerrl voor de inten

tie dan op Tl. 

De klassificatieresultaten waren als volgt: 

Werkelijke groep: 

Groep 1: Resporrlenten die 
zeker in de toekanst hun 
huisvuil zullen blijven 
scheiden (86). 

Groep 2: Resporrlenten die 
waarschijnlijk, misschien, 
(waarschijnlijk) niet 
hun huisvuil blijven 
scheiden. 

Voorspeld in groep: 

1 

79,1% 
(68) 

2 

20,9% 
(18) 

16,7% 
(2) 

83,8% 
(10) 

Correct geklassificeerd: 79,59%. 
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3.7. 

3.7.1. 

Resultaten DEt betrek:k:iig tot de cart:ainerreinig:Ug. 

Tl.""iilet.:irg (vraag 26; zie bijlage III en IX). 

De meeste resporrlenten viiden reinigi.DJ van de groene mini -container 

belangrijk, 51,2% vimt reinigi.DJ noodzakelijk, en 29,7% vimt het 

zelfs zeer noodzakelijk dat de container regelmatig wordt gereinigd. 

Ruim driekwart (77 ,5%) van de respom.enten maakt de container weleens 

zelf schoon; vooral de resporrlenten die reinigi.DJ noodzakelijk vimen, 

maken de container zelf schoon (zie bijlage IX, tabel IX.1) . 

Van alle resporrlenten die wel eens zelf de container sc.hoornnaken vimt 

52, 7% het een lastig tot zeer lastig kal:wei. Het grootste deel van de 

resporrlenten (69,1%) vimt dat de mensen zelf noeten zorgen voor het 

schoonhouden van de containers. Vooral orrler de resporrlenten die regel

matig zelf de container reinigen zijn er veel die viiden dat ze daar 

ook zelf voor horen te zorgen (zie bijlage IX, tabel IX.2). 

Resporrlenten die het zelf reinigen lastig virrlen, zijn vaker van mening 

dat de gemeente, of iemarxi arrlers voor het schoonhouden van de con

tainer IOC>et zorgen, dan resporrlenten die het niet lastig viiden om de 

container zelf te reinigen (zie bijlage IX, tabel IX.3). 

over het algemeen is er weinig behoefte orrler de resporrlenten om de 

container tegen betaling madrlnaal te laten reinigen: 

77,9% zegt de container liever zelf schoon te maken; 

1, 8% wil niet betalen, anrlat ze reinigen van de container over-

bodig vimen. 

I:aarnaast wil 20, 3% van de resporrlenten wel machinale reiniging, maar 

niet tegen betali.DJ. 

Uiteirrlelijk blijkt sledlts 7, 6% van de resporrlenten geld te willen 

betalen (variërerxi van f 1,- tot f 5,- per reiniging) voor het laten 

reinigen van de groene mini -container. 

3.7.2. '1'2-met.i.Ig (vraag 46 en 47; zie bijlage IV en IX). 

Op 15 maart 1989 zijn in Alnerica de mini-containers machinaal gerei

nigd. Van alle resporrlenten zegt 54, 8% tevreden tot zeer tevreden te 

zijn over deze reiniging. 
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Op tijdstip T2 geeft 53% van de respcnienten aan geen behoefte te 

hetben aan het laten reinigen van de container door een schoornnaak

bedrijf. 18% wil de container wel laten reinigen, naar er niets voor 

betalen. Daarnaast is 27,4% van de respc::>rrlenten bereid een bedrag tot 

f 2,50 per reiniging te betalen. Tenslotte wil nog 1,6% ook neer beta

len (tussen f 2,50 en f 7 ,50). 

De frequentie van reiniging waar de respc::>rrlenten de voorkeur aan geven 

ligt 's zaoors beduideni hoger dan in de winter (zie bijlage IV, vraag 

47b). 

Met name respo:rrlenten die tevreden waren over de reinigin;:J van 15 maart 

1989 geven aan behoefte te hebben aan het laten reinigen van de con

tainer (zie bijlage IX, tabel IX.4). 

Verdeli.rg van de steekproef op tijdstip Tl: 

Behoefte aan reinigin;:J 
door schoornnaakbedrij f 
(tegen betaling) 

Bereid te betalen voor 
reinigin;:J 

totaal 100% 

~-------.A ~79,7% 

Ja 7,5% nee 12,8% nee 79,7% 

Slechts 7, 5% van de respo:rrlenten kant c:.p Tl in aarnnerkin;:J voor reini
ging tegen betaling. 

Verdeli.rg van de steekproef op tijdstip '1'2: 

Behoefte aan reiniging 
door a:rrleren 

Bereid te betalen voor 
reiniging 

totaal 100% 

ja 47% 

ja0~18% 
nee 53% 

nee 53% 

Op tijdstip T2 kant 29% van de respc::>rrlenten in aarnnerkin;:J voor reini
gin} tegen betalin}. 
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De behoefte aan reiniging dex>r arrleren, evenals de bereidheid tot 

betalen vex>r reiniging, is toegenemen gechirerxie de loop van de proef. 

Mogelijk is dit een gevolg van de madrinale reiniging die op 15 maart 

1989 (tussen de Tl- en de '1'2-meting in) heeft plaatsgevorrlen. 
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HOOFmiUK 4. roNCI.IJSIES. 

In dit hCXJfstuk is een aantal conclusies gefo:nnuleerd op basis van het 

sociaal-wetenschappelijk orrlerzoek. in het kader van de huisvuilschei

dingsproef in Atoorica (gemeente Horst). 

1. Deelname. 

Veel respondenten bieden hun huisvuil gedeeltelijk gescheiden aan. 

Van alle resporrlenten zegt 97, 7% 1ree te werken aan de proef. Echter, 

slechts 69, 6% biedt al het KCA gescheiden aan, en 65, 7% biedt al het 

GFT gescheiden aan. Slechts 48,9% van de resporrlenten biedt al het KCA 

én àl het GFT gescheiden aan. Blijkbaar werken veel resporrlenten wel 

aan de proef Iree, maar niet VCXJr 100%. 

Een hoog deelnemerspercentage garan:leert dus niet dat een even hoog 

percentage van het huisvuil gescheiden wordt aangeboden (zie CXJk figuur 

4.1.;blz. 59). 

2. Verairleringen tussen Tl- en T2-neting. 

Na een half jaar a:varing net gescheiden i.n.zaiool.ing zijn de attitudes 

ten aanzien van de proef en ten aanzien van het zelf scheiden positie

ver gewortien. 

Vertier zijn er weinig verairleringen opgetreden: 

de intentie tot scheidingsgedrag, de waarneming en de evaluatie van 

kosten en baten en het verantwoortielijkheidsgevoel net betrekking tot 

de milieuproblematiek zijn op T2 niet significant arrlers dan op Tl. 

3 . BeCXJrtieling van het systeem. 

De ophaalfrequentie, het fonnaat van de mini -container en het inzamel

systeem vCXJr KCA wortien over het algemeen goed beCXJrtieeld. Vrijwel 

iedereen prefereert dit systeem boven een systeem zomer KCA-box of 

mini -container. De meerdertleid zou echter graag ook vCXJr het restafval 

een mini -container willen hebben, in plaats van plastic huisvuilzakken. 

De belangrijkste nadelen van het systeem virrlt :rren de stankoverlast en 

het schCXJrnnaken van de container. Deze nadelen wortien zowel dCXJr veel 

resporrlenten waargenomen, als CXJk als zeer lastig ervaren. 
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4. Kennis en voorlichting. 

De kennis van de scheidin;Jsregels is niet optimaal, en niet veranderd 

tussen Tl en T2. Geen van de resJ;X>rrlenten wist alle gevraagde camponen

ten op de juiste wijze in te delen. 

De kennis van de inzanelfrequentie en -data is wel goed. 

De hoeveelheid en de duidelijkheid van de voorlichtin;J rorx:lom de proef 

wordt door de meeste resporx:lenten als goed ervaren. 

Belangrijkste bron van informatie over de proef zijn de huis-aan-huis 

brieven van de gemeente, en de afvalkrant en -kalerxier. 

Er bestaat geen vex:ban:i tussen kennis van de scheidin;Jsregels ener

zijds, en intentie tot scheidin;Jsgedrag, of scheidin;Jsgedrag ander

zijds. De hoeveelheid scheidin;Jsgedrag zegt dus niets over de kwaliteit 

van de scheidin;J (zie ook figuur 4 .1. ; blz. 59) . 

Er is geen vex:ban:i gevorx:len tussen voorlichting en kennis van de schei

din;Jsregels; wel blijkt er een licht vex:ban:i te bestaan tussen voor

lichtin;J en attitude ten aanzien van de proef en tussen voorlichting en 

intentie tot scheidin;Jsgedrag. Hier zijn echter geen conclusies aan te 

verbirrlen, anrlat de gevorx:len relaties niets zeggen over de causaliteit. 

5. Intentie en scheidingsgedrag. 

Een hoge intentie tot scheidin;Jsgedrag leidt niet zomer meer tot 

scheidin;Jsgedrag. 

Hoewel intentie een belangrijke, en noodzakelijke voorspeller van 

scheidin;Jsgedrag is, blijkt het uiteirx:lelijke scheidingsgedrag ook door 

arx:lere factoren bepaald te worden. 

De intentie tot scheidin;Jsgedrag wordt voornamelijk bepaald door atti

tudes (ten aanzien van het zelf scheiden, en ten aanzien van de proef) , 

en door de kosten;baten afweging met bet.rekkin:J tot deelname aan de 

proef. Met name de kosten/baten afwegin;J en de attitude ten aanzien van 

het zelf scheiden zijn irx:lividuele factoren, die rechtstreeks betrek

king hebben op de resporx:lent zelf. 
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De intentie tot deelname is erg gevoelig voor sociale wenselijkheid. 

Inmers, iedereen weet dat de mi.lieuprà:>lematiek emstig is, en dat er 

iets aan gedaan IOOet worden. Vardaar dat veel responienten een hoge 

intentie tot deel.naloo hel:i:len. Maar dat betekent nog niet dat ze ook 

allemaal werkelijk hun huisvuil gesdleiden bewaren en aanbieden. Het 

uitein:lelijke, werkelijke scheidin::Jsgedrag wordt voor.namelijk bepaald 

door bestaarrl gewoontegedrag, ~en evaluatie van de baten, en 

ve.rantwoordelijkheidsgevoel. Mensen die al gewoontes heli'Jen met betrek

king tot milieuvrierrlelijk gedrag nem:m kennelijke makkelijker het 

gescheiden inzamelen aan. I:aarnaast blijken vooral maatscha:welijke 

factoren van belang: de, vooral collectieve, baten en het verantwoor

delijkheidsgevoel. 

6. COntainerreiniging. 

Het mererxleel van de resporrlenten vimt het noodzakelijk dat de groene 

mini-container regelrnatig gereinigd wordt, en is bereid dat zelf te 

doen. 

De behoefte aan reinigirg door arrleren, en de bereidheid daaivoor te 

betalen zijn beiden toegenc.anen op tijdstip T2 ten opzichte van Tl. Dit 

is nogelijk een gevolg van de - gratis - machinale reinigirg op 15 

maart 1989 (tussen Tl en '1'2), waarover veel resporrlenten tevreden 

waren. 

Toc:h kcrat op T2 nog slechts 29% van de resporrlenten in aarnnerking voor 

reinigirg van de container tegen betalirg (dat wil zeggen behoefte aan 

reinigirg door arrleren én bereid daaivoor te betalen) . 

De prijs die men per reinigirg wil betalen ligt tussen f. 1,- en 

f 2,50. 
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7. Uiteindelijk, effectief gedrag. 

* Totale steekproef CN=136l 

* Deelname aan de proef: 

* Mate van deelrlama: biedt àlle KCA 
èn àlle GFT 
gescheiden aan 

100% 

aan 

nee 
2,3% 

scheidingsregels:1) 

48,~ 48,~. 

goed niet goed met 

* Kennis van de 

goed goed 
goed niet 

goed 

15,68% 33,17% 21,45% 27,4% 0,76% 1,54% 

Figwr 4.1. 

Verdelin;J van de steekproef :rret betrekking tot effectieve deelname aan 

de proef (op tijdstip '1'2, een half jaar na de start van de proef). 

* 15, 68% van de resporrlenten biedt al het huisvuil correct geschei

den aan. Deze resporrlenten vertonen dus het juiste, gevraagde 

gedrag. 

* 33,17% biedt weliswaar al het afval gescheiden aan, maar maakt 

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

kermis van de scheidingsregels dient verbeterd te worden, om 

zcxioerrle de kwaliteit van het in;Jezanelde materiaal optimaal te 

krijgen. 

* 21,45% van de resporrlenten past wel de scheidingsregels goed toe, 

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

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

koste van de kwaliteit van de carpost te gaan. 

1) Kennis 'goed' wil zeggen max. 2 fout in vraag 19 van de '1'2-:rreting. 
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Deze groep dient gestimuleerd te worden an de kwantiteit van het 

scheidingsgedrag te vergroten. 

* 27,4% van de resporrlenten biedt slechts een deel van het huisvuil 

aan, en maakt daarbij boventien nog footen in de toepassl.nq van de 

schei<iinJsregels. Binnen deze groep IOOeten zowel de kennis van de 

schei<iinJsregels, als de mate van deelnane verhoogd worden. 

* 2, 3% van de orrlervraagden (het gaat hier an 3 resporrlenten) doet 

helemaal niet mee aan de proef. Twee van hen maken zelf carpost 

van hun CCllTpOSteerbar afval. 
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HOOF'I:S'IUK 5. AANBEVELINGEN. 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde orrlerzoek is hieronder 

een aantal aanbevelingen met betrekking tot de huisvuilscheidingsproef 

in Aroerica ( ge.neente Horst) gefo:rnv.lleerd. 

De aanbevelingen hebben betrekking q> de ~irnalisering van de medewer

king van de huishoudens. Financiële en technische 100gelijkheden zijn 

hier buiten beschouwing gelaten. 

Tot slot "WOrden ook nog enkele SU<Resties voor vervolgonderzoek gedaan. 

la. De proef met gescheiden huisvuilinzameling in Aroerica is over het 

algeneen zeer sua:::esvol verlq>en. 

De intentie tot deelname is hoog, en de respondenten staan pos i

tief tegenover het zelf scheiden van huisvuil. 

Op basis van de resultaten van dit orrlerzoek is het dan ook aan te 

bevelen het systeem van gescheiden inzameling voort te zetten. Een 

aantal wijzigingen zou echter de deelname van de huishoudens nog 

verder kunnen verbeteren. Hierorrler "WOrden zij besproken. 

lb. Op T2 zijn de waarneming en evaluatie van kosten van deelname aan 

de proef veel minder bel~ijk in de bepali..rg van de intentie tot 

scheidingsgedrag dan op Tl. Kennelijk is er sprake van gewenning 

met betrekking tot deze kosten, en vennen de kosten van deelname 

op lan;Jere tennijn geen belemmering voor de intentie tot schei

dingsgedrag. De gescheiden inzameling wordt een gewoonte. 

Gedurerrle de proef zijn verschillerrle vennen van milieuvrierrlelijk 

gedrag toegenomen, die niet direct met de huisvuilscheidingsproef 

te maken hebben. Resporrlenten houden bij het boodschappen doen 

meer rekening met milieuvrierrlelijkheid van producten, en met het 

afval dat producten q>leveren, en brengen meer glas naar de glas

bak. 

Op basis van deze twee bevirrlingen zou men kunnen ovenvegen de 

proef uit te breiden met bijvoorbeeld gescheiden inzameling van 

glas, papier, textiel, plastic, en blik. Hierbij dient dan wel 
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voldoerxie aarnacht besteed te worden aan voorlichtirq en feedback 

van de resultaten. 

2. De meeste respoooenten zijn e:g tevreden over het huisvuilinzarrel

systeem, en geven de voorkeur aan dit systeem boven het oude 

systeem, met alleen huisvuilzakken. 

De inzarrelfrequentie van de verschilleme canponenten blijkt hoog 

genoeg te zijn. 

Ter vergelijki.rq: in de gemeente Lieshout wordt tweewekelijks GFT 

irqezarreld in een groene mini -container, en tweewekelijks restaf

val in een grijze mini -container. En in de gemeente Nuenen wordt 

tweewekelijks GFT irqezameld in een groene mini-container en 

tweewekelijks restafval in plastic vuilniszakken. De beoordelirq 

van de inzamelfrequentie is als volgt: 

Cgnposteerbaar afval. 

te vaak 
vaak genoeg 
niet vaak genoeg 

Nuenen 

3,1% 
72,8% 
24,1% 

Niet-canposteerpaar afval. 

te vaak 
vaak genoeg 
niet vaak genoeg 

Nuenen 

46% 
54% 

Lieshout 

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

Lieshout 

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

Alnerica 

0,8% 
85% 
14,3% 

Alnerica 

6,6% 
92,6% 

0,7% 

Edlter, 66,7% van de respoooenten zou graag ook voor het restafval 

een mini-container willen hebben. 

3. Er blijkt geen verbarrl te bestaan tussen de kwantiteit en de 

kwaliteit van de huisvuilscheidi.rq, en dus dienen kwantiteit en 

kwaliteit ook in de voorlichtirq als aparte aspecten benaderd te 

worden. 
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De kwantiteit is hCXJg: De resporxlenten hebben een hoge intentie 

tot scheidi.rqsgedrag, en het percentage resporrlenten dat zegt tree 

te werken aan de proef is hCXJg. Slechts een zeer klein aantal 

resporrlenten ( 3) zegt niet tree te werken aan de proef; twee van 

hen amjat ze zelf c:::arrpost maken. cm:lat het hier om een klein 

aantal gaat, is het aan te bevelen deze mensen persoonlijk te 

benaderen. Aangezien deze mensen niet meewerken is de kans dat zij 

aarrladlt besteden aan de voorlidltinJ over de proef erg klein. 

Boverrlien zijn de achterliggenie redenen van het niet-meewerken 

niet bekerrl. In een persoonlijk gesprek kunnen deze mensen wel

licht worden aangezet am tóch KCA en - i.rrlien nodig - GFT ge

scheiden aan te bieden. Via de inzamelaar is wellicht te achter

halen am welke mensen het gaat. 

Veel respomenten zeggen wel aan de proef tree te werken, maar 

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

Deze resporrlenten dienen regelmatig gestimuleerd te worden om al 

hun huisvuil gescheiden aan te bieden. De mate van scheidi.rqsge

drag kan beïnvloed worden door het benadrukken van de cx:>llectieve 

baten die huisvuilscheidÏDJ op lanJe tennijn met zich meebrengt, 

en van de verantwoordelijkheid die eenieder heeft voor het mi

lieu. 

In deze context is het erg bel~ijk dat deelnelrers feedback 

krijgen over de proef, het effect van huisvuilscheidi.rq voor het 

milieu, en het effect van de eigen bijdrage voor het milieu. Dat 

wil zeggen: cx:>ncrete infonnatie over de resultaten van de proef en 

de effecten die daar voor het milieu uit voortvloeien. 

Al deze zaken dienen in de voorlidltinJ aarrladlt te krijgen. 

Aan de kwaliteit van de huisvuilscheidi.rq dient ook veel aamadlt 

te worden besteed. 

De kennis van de scheidinJsregels is (nog) niet optimaal. Uit 

enrarinJ elders is gebleken dat extra aamacht voor bepaalde 

carp:>nenten in de voorlidltinJ leidt tot betere kennis voor die 

c:arponenten. Kennis van de scheidinJsregels dient dan ook regel-
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matig getoetst te "WOrden, en c::atpOneilten wruuvoor de kennis slecht 

is dienen extra orrler de aamacht te 'WOrden gebracht. 

4. stankoverlast van de groene mini -container 'WOrdt door veel respon

denten als lastig eJ:Varel'l. Vardaar ook, dat men reiniging van de 

groene mini -container over het algemeen erg belangrijk vindt. 

Echter, slechts een deel van de resporrlen:ten wil de container 

tegen betaling laten reinigen. Veel resporxienten maken de con

tainer liever zelf schoon. 

na beste oplossing voor dit probleem is vrijwillig gebruik van een 

reinigingssavice. Degenen die er behoefte aan hebben kunnen tegen 

betaling de container laten reinigen. Verplicht gebruik is af te 

raden, anrlat dat een negatief effect zou kunnen hebben op de 

hou:iing ten aanzien van de proef bij de resporxienten die er geen 

behoefte aan hebben. 

Daarnaast is het erg belangrijk dat deelnemers voldoerxie infoma

tie krijgen over rrogelijkheden an zelf stankoverlast te voorkomen 

(krant orxierin de container; afval vel:pëlkken in kranten; container 

'n stukje open laten staan) en cm zelf de container schoon te 

maken (laten drogen en uitvegen; tuinslang). 

5. Uit de discriminantanalyses is gebleken dat de intentie tot schei

di.n;Jsgedrag door arxiere factoren 'öNOrdt bepaald dan het scheidings

gedrag zelf. 

Een hoge intentie tot scheidingsgedrag is een noodzakelijke, maar 

niet voldoerxie voorwaarde voor scheidingsgedrag. 

Behalve de intentie tot scheidingsgedrag dient dus ook het schei

dingsgedrag zelf reehstreeks gestilnul.eerd te 'öNOrden. 

cm de intentie te verhogen noet de attitute ten aanzien van het 

scheiden positief beïnvloed worden. Met arxiere woorden: de kosten 

van deelname dienen zo veel rrogelijk beperkt te worden. Dat wil 

zeggen dat er, voor zover dat rrogelijk is, oplossingen gezocht 

noeten "WOrden voor stankoverlast, ruimteverlies, tijdverlies, en 

arxiere kosten. Enerzijds kan dit gebeuren door het geven van 
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praktische ti_p;; in de voorlichting (bijv. over het voorkanen van 

stankoverlast) en arrlerzijds door meer concrete oplossingen (bijv. 

het bieden van een reinigingssel:vioe, de toogelijkheid an de con

tainer in te ruilen voor een kleinere). 

Qn het sch.eidingsgedrag te stinul.eren is het belangrijk om in de 

voorlichting de collectieve baten en de maatscha:weJ.ijke verant

"WOOrdelijkheid extra te belidlten. 

Met name feedback over deelname door arrleren en over concrete 

effecten van de huisvuilscheiding is erg belangrijk. Bijvoorbeeld: 

welke hoeveelheid afval wordt er :min:ler gestort (x aantal vracht

wagens) , en wat voor schade zou er kunnen ontstaan als het inge

zamelde KCA toch in het milieu terecht was gekanen. Ook werkt het 

stimul.ererxi wanneer de deelnemer weet wat hij zelf bijgedragen 

heeft; met arrlere woorden: wat zijn (oiXJeveer) de effecten per 

cleelneroor. 

6. De hierboven geformuleerde aanbevelingen hebben in veel gevallen 

betrekking op de voorlichtirlg. Het is dan ook van groot belaiXJ dat 

die voorlichting ook werkelijk wordt on't:vai'XJen en verwerkt door de 

deelneners aan de proef. In dit kader zijn drie zaken belangrijk 

(Poiesz, 1989): 

a. Motivatie. 

De voorlichting Iroet van zo'n aard zijn dat de deel.rleloor aan 

de proef gemotiveerd wordt an de infonnatie te verwerken. 

Aantrekkelijke vo:rnqeving en "pakk.erxie" kof.l?en kunnen bij

voorbeeld Irotiveren an de afvalkrant te lezen. Brieven op 

papier van de gemeente, en o:rxiert:ekerrl door burgemeester en 

wethouders worden wellicht eerder gelezen dan brieven van 

o:rxiuidelijke afkarst. Verder zou men kunnen denken aan aller

lei speelse manieren om "saaie" infonnatie (zoals bijvoor

beeld de sch.eidiiXJsregels) over te breiXJen. Mogelijkheden 

hiervoor zijn bijvoorbeeld een prijsvraag of een puzzel in de 

afvalkrant of de wijkbladen. OOk feedback over resultaten van 

de proef kan Irotivererrl werken. 
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b. Gelegenheid. 

De deelnerrers IIDeten de gelegenheid krijgen an de infonnatie 

te vez:werken. r:aaran is, vooral voor belargrijke infonnatie, 

het gebruik van huis-aan-huis brieven aan te bevelen, anrlat 

op dit manier alle deelnemers de kans krijgen de infonnatie 

te vezwerken. Bij voorlic:htinJ via bijvoo:rl:leeld kranten of 

radio is de kans veel groter dat de deelnemers aan de proef 

de infonnatie mislopen. Bovenllen is uit het sociaal-weten

sc:l'laWelijk orrlerzoek gebleken dat de huis-aan-huis brieven 

voor de meeste respo:rxlenten de belargrijkste infonnatiebron 

is. 

c. capaciteit. 

De voorlidltinJ IIDet door alle deelnerrers begrepen kunnen 

'WOrden. rat wil zeggen, dat het taalgebruik aangepast IIDet 

zijn aan het laagste niveau binnen de doelgroep. De infor

matie dient op eenvoudige en duidelijke wijze weeigegeven te 

'WOrden zomer irritant of kirxlerlijk te zijn. 

7. SUggesties voor vervolgorx:lerzoek. 

Tijdens de vez:werJd.n] en rapportage van de gegevens van het so

ciaal-wetenscha~lijk o:rxlerzoek is een aantal vragen gerezen dat 

met behulp van de besc::hikb:rre gegevens niet te beantwoorden is. 

Deze vragen zijn m:::gelijk interessante o:rxleJ:Wel:Pen voor nader 

o:rxlerzoek. 

a. Is er sprake van sociale wenselijkheid in de beantwoording 

van de vragenlijsten? Dit zou orx:lerzodlt kunnen worden door 

ve:rgelijJd.n] met de werkelijke inzamelresultaten (hoeveelheid 

en kwaliteit) van het GFI' en KCA. 

b. De respons op de Tl en T2 meting bedroegen respectievelijk 

50,6% en 48%. Dit is een relatief hoge respons, gezien het 

feit dat het vrij lange vragenlijsten betrof, waa.rt>ij men 

zelf kon bepalen of men al dan niet zou reageren, en er 

bovenllen geen belonÏDJ aan vernomen was. Het zou interes

sant zijn an te orrlerzoeken of er bepaalde overeenkomsten of 

versdlillen zijn tussen personen die de vragenlijst wel, en 

personen die de vragenlijst niet hebben tenlggestuurd. Hier-
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toe zCJl.lden bijvex>rtleel.d de socicxieloografische factoren van de 

resporrlenten vergeleken kunnen 'WOrden met de overall-popula

tie (in dit geval dus de inwoners van Amarica). 

c. Gezien de belargrijke plaats die de VCX>rlichting inneemt in 

het huisvuilscheidingsproject, zoo het interessant kunnen 

zijn an de gebruikte VCX>rlichtinJsmiddelen aan het zogenaam:ie 

triade-IOOdel (Poiesz, 1989) te toetsen, an te zien in hoever

re de vex>rlichting voldoet aan de criteria met betrekking 

tot: IOOtivatie, gelegenheid en capaciteit, zoals genoenè in 

aanbeveling 6. 

Op deze wij ze kan orrlerzocht \>.lOrden in hoeverre de deelnemers 

genK>tiveerd zijnjblijven an infonnatie over de huisvuilschei

dingsproef te verwerken. 
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TG-meting, Telefonische enquête Horst 

Goede m::>rgenjmiddag/ avorx:i, u spreek met .............•................ 
van de Katholieke Universiteit Brabant. 
De Universiteit werkt samen met de gemeente Horst aan een proef met 
gescheiden huisvuilinzameli.n;J. raarover zou ik u graag een paar vragen 
willen stellen? (Het zal maar een paar minuten duren). 

1. Heeft u al iets gehoord over de proef met het gescheiden inzamelen 
van huisvuil? 

· ja·· ~Wat heeft u er dan van gehoord? 
.. Waar heeft u de Wonnatie va:rrlaan? 

nee ,Dm zal ik eerst wat uitleggen 
Het gaat an 3 soorten afval, die apart worden cp;Jehaald. 

het carposteerbare afval (groente-, fruit- en tuinaf
val). Hiez:voor krijgt u een groene mini-container. 
de probleemstoffen (batterijen, sp.ri.t:bussen, etc.). 
Hiez:voor krijgt u een 'mini -box'. 
het niet carposteerbare (plastic, blik). Dat kan gewoon 
in de plastic vuilniszak. 

2. Wat virx:it u van zo'n proef? 
zeer positiefjpositiefjneutraaljnegatiefjzeer negatief 

waarom? 

3. Denkt u dat u aan de proef nee zult gaan werken? 
zeker wel/waarschijnlijk wel/misschien; 
waarschijnlijk niet/zeker niet 

waaran niet? 

4. In hoeverre denkt u dat de nieuwe manier van huisvuilinzamelen 
lastig voor u zal zijn? 
zeer lastig/lastig/neutraal/niet lastigjhelemaal niet lastig 

waaran? 

5. En per soort afval: 
In hoeverre denkt u dat het lastig is an 
a. het cx:::rrpost:eer afval apart te houden in de groene con

tainer? 
b. het niet-carp:>Steerbar afval apart te haxien in de plastic 

vuilniszakken? 
c. probleemstoffen apart te houden in de mini -box? 
d. alle drie de soorten afval apart te houden? 

6. Denkt u dat het gescheiden inzamelen van huisvuil nuttig is? 
zeker wel/jawel/neutraal/nee/zeker niet 

waaran niet 

Hartelijk dank voor uw medewerki.n;J! 
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BIJlAGE II. 

GEMEENTE HORST 

Uw kenmerk Onderwerp 

Uw brief van 

.s kenmerk Bijlage(n) 

Horst. december 1988. 

Behandeld door 

Geachte bewoner, 

Zoals u waarschijnlijk wel gemerkt zult hebben is begin november 
in America een huisvuilscheidingsproet van start gegaan. 

Nu de proef enkele weken loopt is het moment aangebroken om te 
kijken wat u van de proef, en een aantal zaken dat ermee te 
maken heeft, vindt. Wat is uw mening over het scheiden van huis
vuil zoals dat van u gevraagd wordt tijdens de proef? Wij zijn 
geïnteresseerd in positieve zowel als negatieve geluiden (we 
willen dus ook graag de mening weten van mensen die niet aan de 
proef meewerken). 

Uw mening is van belang om de proef, waar dat nodig blij kt te 
zijn, te kunnen bijsturen. 

Daarom is er, in samenwerking met de Katholieke Uni vers i te i t 
Brabant, een vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u vriendelijk 
deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen, en in bijge
voegde antwoordenvelop terug te sturen. U hoeft geen postzegel 
te plakken. Uw vragenlijst wordt gegarandeerd strikt vertrouwe
lijk behandeld. 

D. Wijnands. 
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Volgblad 2 

GEMEENTE HORST 

De vragenlij st gaat over een aantal zaken die te maken hebben 
met huisvuil. Het is dan ook van belang dat diegene die het 
meest met het huisvui 1 omgaat, de vragen beantwoord. Omdat het 
belangrijk is de mening van zoveel mogelijk inwoners van America 
te weten, hopen wij dat u de ingevulde vragenlijst zo spoedig 
mogelijk, maar liefst binnen één week, terugstuurt. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Hoogachtend. 

DW/MJ ~- \ 
Coll. :~ 
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Uw kenmerk 

Uw brief van 

Ons kenmerk 

Horst, 

Correepondentle IMirM ~tebMtuur van Horat - ~tbw 1006 • 5H(' AA ttnrlt 

Wilhelminaplein 6 -Telefoon 04709 1441 ·Telefax 04 709 2770- Telex 587-40 • Postrekening 10 30 224- Bankrekenint lilabobank Horst 12.36.01.150 

Onderwerp 

Bijlage(n) 

juni 1989. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

GEMEENTE HORST 

Tweede vragenlijst huisvuilschei
dingsproef. 

Zoals u weet is in november 1988 in America een huisvuil
scheidingsproet van start gegaan. Mogelijk heeft u daarover in 
december 1988 al een vragenlij st ontvangen. Daarin werd u ge
vraagd uw mening te geven over een aantal zaken die met de proef 
te maken hebben. Uw mening is van groot belang om de proef, waar 
dat nodig blijkt te zijn, te kunnen bijsturen. 

Gelukkig hebben heel veel deelnemers vragenlijsten ingevuld en 
teruggestuurd. Deze vragenlijsten zijn inmiddels verwerkt en 
hebben een duidelijk beeld opgeleverd van het verloop van de 
proef tot nu toe. 

Het is echter van essentieel belang dat wij op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen tijdens het verdere verloop van de proef. 
Daarom is, in samenwerking met de Katholieke Universiteit 
Brabant, een tweede vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst be
staat grotendeels uit dezelfde vragen als de eerste vragenlijst. 
Zo kunnen we nagaan of er eventueel veranderingen zijn opge
treden. 

Wij verzoeken u vriendelijk ook deze vragenlijst in te vullen en 
in bijgevoegde antwoordenvelop terug te sturen. U hoeft geen 
postzegel te plakken. Wij zijn geïnteresseerd in positieve zowel 
als negatieve geluiden. (Dus willen we ook graag de mening weten 
van mensen die niet aan de proef meewerken.) 

Behandeld door D. Wij nands. 
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GEMEENTE HORST 

2 

Het maakt niets uit of u de eerste vragenlijst wel of niet heeft 
ontvangen en/of teruggestuurd. 

Uw vragenlijst wordt vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk be
handeld. 

Het is de bedoeling dat diegene in het huishouden, die het meest 
met het huisvuil te rnaken heeft, de vragen beantwoordt. Wij 
hopen dat u de vragenlijst zo spoedig mogelijk, maar liefst bin
nen één week terugstuurt. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HORST, 

DW/MJ \w 
Coll.: w 
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Inleidip;:J 
Deze vragenlijst gaat over een aantal zaken met betrekkin] tot de 
huisvuilsdleiciin;Jsproef zoals die in Atoorica gehcuien wordt. 
Wilt u, cx:>k als u niet aan de proef meer.verkt, de vragenlijst zo vol
ledig mgelijk invullen? 
Het is van belan.J dat de vragen bean'bNoord worden door diegene in uw 
huisha.Den die het meest met het huisvuil oogaat. 

Vrierxielijk dank vcx:>r uw meder.verki.rq. 

1. Bent u een man of een vrc:uw ~ 
(40,9%) 1 o man · 
(5911%)2 o vrouw 

2. Wat is uw leeftijd? •••·•••••••·•••• jaar (gemiddeld 43,3 jaar) 

3. Hoeveel uren per week werkt u tuite.nshuis? · • • uur (gem. 11
1 
4 uur 

(indien u niet buitenshuis werkt vult U 'O' in) (geen werk buitenshuis: 63%) 

4. Hoeveel uren per week werkt uw partner buitenshuis? . • • • . . • uur. (gem. 19 6 uur) 
(indien u geen partner heeft, of indien uw partner niet bui- I 

tenshuis werkt, vult U '0' in). (geen werk buitenshuis: 49
1
4%) 

Sa. Uit hoeveel personen bestaat uw 1luisha.Om? (tenminste 3 dagen per 
week in huis aanwezig) •••••.••. personen. (gem. 3 personen) 

5b. Heeft u ki.rrleren q:> de basisschool? 
(27 ,4%) 1 ja 
(72 1 6%) 2 nee 

6. Wat is uw hoogst afgeron:le schoolq:>leiciin;}? 
( 21 I 6%) 1. 0 lager oOOel:wij s; basisorx1erwij s 
(13 I 8%) 2. 0 voortgezet lager ornel:Wi.js (VGID) ; lAVO (lager algemeen 

(2314%) 3. 
(12 %) 4. 
(14,4%) 5. 
( 418%) 6. 
( 419%) 7. 
( 112%) 8. 
( 412%) 9. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

vorroem arrle.Iwi js) 
I.OO (lager beroepsorrlel:wi j s) 
UID; z.J..JI.D; MAVO; 3-jarige HBS 
MOO (mià:iel baar beroepsorrlel:wijs) 
VIM> (vcx:>mereidern hoger en mià:ielhaar omer:wijs) 
HOO (hoger beroEp;orxierwijs) 
universiteit 
~, nl. . ..•.•..........•......•.•....... 

7 . In wat vcx:>r soort "WOI'linj -woont u? 
1,2%) 1 o bovenwoning of flat 

(19 I 7%) 2 0 een huis in een rij 
( 2 o I 2%) 3 0 een twee-orrler-één-kap "WOI'linj 
(49

1 
7%) 4 0 een vrijstaam huis 

< 9, 2%) 5 0 een boerderij (nog in gebruik als boerenbedrijf) 

76 



8. Heeft u een tuin? 
1,7%)1 o nee 
2,8%)2 o ja, een voortuin 

( 1,1%)3 o ja, een achtertuin 
(52 ,3%) 4 0 ja, een voor- en achtertuin 
(40,3%)5 o ja, een tuin rondam 
( 1, 7%) 6 o ja, arx:iel:"s, nl .....•..•.......•.......•......... 

9. 
( : 2 ,9%) 
( 7 ,5%) 

(15 '5%) 
(41 ,4%) 
(32 ,8%) 

a. In hoeverre ervaart u de mi.lieuprà:>lematiek als een prà:>leem? 
1 0 een heel klein prà:>leem 
2 o een klein prà:>leem 
3 o I'lOd1 een klein, I'lOd1 een groot prà:>leem 
4 o een groot prà:>leem 
5 0 een heel groot prà:>leem 

b. Hoe belanJrijk is de milieuprà:>lematiek voor u in vercrelii
kim met arde.re zorgen of prà:>lemen die u heeft? 
( CllCirkel het antwoord van uw keuze) 

veel minier iets even iets belang- veel 
min:ler belang- mirrler belang- belang- rijker b e -
belang- rijk belang- rijk rijker lang-
rijk rijk rijker 
(4, 7%) (19 ,3%) (12,9%) (45 %) (253%) (8 62%) (7 ,~%) 

1 2 3 4 

c. In hoeverre denkt u dat lOOilSeJ1 zoals u iets aan de milieupro
blematiek kunnen doen? 

niets 

(0 ,6%) 
1 

heel 
weinig 

(2 ,9%) 
2 

weinig 

(19 ,4%) 
3 

I'lOd1 veel 
weinig 
I'lOd1 veel 

( 8 ~8% ) ( 41>, 9 % ) 

heel 
veel 

alles 

d. Er zijn versc:hillerde dirgen die mnsen zoals u kunnen doen 
voor de q:>lossirXJ van de milieuprà:>lematiek. Hoe belargrijk 
is volgens u huisvuilscheidllXJ in vergelijkirXJ met die arde.re 
maatregelen? 

veel Ini.n:ler iets even iets belang- veel 
minier belang- min:ler belang- belang- rijker be-
belang- rijk belang- rijk rijker lang-
rijk rijk rijker 
(1,2%) (7,6%) (7 ,6%) (53,2%) (5 ,8%) (15 ,8%) '8 ,8%) 

1 2 3 4 5 6 7 

fruit- en tuinafval? 

nee 
gedeeltelijk 
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11. Bradlt u, voordat de huisvuilsd1ei~sproef van start gin:J, uw 
probleemstoffen naar de gemeente, of naar winkels die zulke stof
fen innemen. 

(16,9%) 1 0 ja, altijd 
(15 , 7%) 2 0 regelmatig 
(25,6%) 3 o soms 
(15,7%) 4 0 zelden 
(26,2%) 5 o nooit 

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

(39,1%) 1 0 niets 
(43, 7%) 2 0 het kleinste deel 
( 5,7%) 3 0 de helft 
( 5 , 7%) 4 0 het grootste deel 
( 5,7%) 5 0 alles 

13. 
(69, 3%) 
(17 ,6%) 

1, 1%) 
5, 1 %) 

6 ,8%) 

14. 

(56,6%) 
(30,9%) 
( 3,4%) 
( 2,9%) 
( 6,3%) 

15. 
(47,1%) 
(19 %) 
(15, 5%) 
( 3,4%) 
(14,9%) 

16. 

( 5, 7%) 

( 16 ,'7%) 
(21,3%) 
(16,1%) 
(40,2%) 

17. 

(10,8%) 
(23 ,9%) 
(27 ,8%) 
(16, 5%) 
(21 %) 

Welk deel van uw afvalglas b~ u gemiddeld naar de glasbak? 
1 o alles 
2 0 het grootste deel 
3 0 de helft 
4 0 het kleinste deel 
5 o niets 

Welk deel van uw afval textiel geeft u aan de vuilniswagen mee? 
(niet gescheiden van de rest van uw afval) 
1 o niets 
2 o het kleinste deel 
3 0 de helft 
4 0 het grootste deel 
5 o alles 

Gebnllkt u voor het wassen een fosfaatvrij wasmiddel? 
1 0 ja, altijd 
2 0 vaak 
3 0 soms 
4 0 zelden 
5 o nooit 

Houdt u bij het doen van i.nkqlen rekenin:J net het afval dat de 
v~ kan q>leveren? 
1 0 altijd 
2 0 vaak 
3 0 soms 
4 o zelden 
5 o nooit 

Houdt u bij het doen van i.nkqlen rekenin:J net de milieuvrierrle
lijkheid van het product? 
1 0 altijd 
2 0 vaak 
3 0 soms 
4 o zelden 
5 o nooit 
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18. Koopt u, irrlien u daartoe de keuze ZCAI he.l:i:>en, uw drank in statie
geldverpakkirxJen, of in wegwerpverpakkirxJen? 
Ik koop • •.•.•••••..•. % in statiegeldverpakkirxJ (gem. 74%) 
Ik koop ••.••••••..••• % in wegwerpverpakkirxJ (gem • 2 6%) 

19. Hoe staat u tegenover de huisvuilsdleid.i.rçsproef zoals die op dit 
nonent in uw gemeente geha.rlen tNOrdt? 

(81,7 %) 1 0 positief 
(11,4%) 2 0 enigszins positief 
( 4,6%) 3 o noch positief/noch negatief 
( 0,6%) 4 o enigszins negatief 
( 1,7%) 5 0 negatief 

20. Denkt U dat het verplicht is an aan de proef met gescheiden huis-
vuilinzamelin;J mee te werken ? 

(38,2%) 1 o ja 
(57,2%) 2 0 nee 
( 4,6%) 3 0 weet niet 

21. Wilt u het juiste antwoord ~irkelen? 

a. Warmeer tNOrdt het 
CXIIp)Steerbaar afval 
cpgehaald? 

b. Warmeer tNOrdt het 
niet-carp::lSteel:D 
afval CP.Jehaald? 

oneven 
week 

1 

(90' 1 %) 
oneven 
week 

1 

even week 

2 

( 8 '1 %) 
even week 

2 

4 keer per weet 
jaar ik 

niet 
3 4 

(--) 
3 keer per 

( 1 '7%) 
weet 

jaar ik 
niet 

3 4 

c. Warmeer tNOrden de 
probleemstoffen 
cpgehaald? 

( 1 ,8%) (95 ,8%) 
even 'Néek 

( 0,6%) 
3 kéer per 

(1, 8%) 
weet oneven 

week jaar ik 
niet 

1 2 3 4 

0,6%) 1, 2%) (89%) (9 ,2%) 

22. In -welke groep denkt u dat het orx3erstaanie huisvuil thuishoort ? 

composteerbaar\niet carposteer-~probleem-lweet niet 
afval baar afval stoffen 

1 2 3 4 

a. kapotte gloeilanpm 
b. aluminiunfolie 
c. nest van huisdieren 
d. frituurvet 
e. gebruikte koffiefilters 
f. nagellak 
g. lege aspirinedoos 
h. stoopjes van kaarsen 
i. llJ.llllVerf 
j . vuile wegwez:pluiers 
k. lege amroniakfles (plastic) 

1(1,2%) 2(37,5%)3(56 , 5%)4(4,8%) 
1(1,7%) 2(7 2 ,7%)3(20,9%)4(4,7%) 
1(97,6%)2(1,8%) 3(0,6%) 4(--) 
1(42 ,2%)2(15,6%)3(35,8%)4(6,4%) 
1(94,3%)2(4,6%) 3(1,1 %) 4(--) 
1(0,6%) 2(6,4%) 3(91,3 %)4(1,7%) 
1(1 0 ,6%)2(68,2%)3(18,2 %)4(2,9%) 
1(16,4%)2(43,9%)3(34,5%)4(5,3%) 
1(--) 2(3,5%) 3(96,5%)4(-- ) 
1( 24,6%)2(69 %) 3(2,3%) 4(4,1%) 
1(--) 2(34 , 7%) 3(62,4%) 4(2,9%) 
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1. botjes en vellen van de kip 1(59,6%)2(38,6%)3(--) 4(1,8%) 
m. medicijnen 1(--) 2(2,3%) 3(97,7%)4(--) 
n. oogschaduw 1(--) 2(16,8%)3(76,3%)4(6,9%) 
o. leeg melkpak 1(9,4%) 2(89,4%)3(--) 4(1,2%) 
p. ~lamp 1(0,6%) 2(6,4%) 3(86,6%)4(6,4%) 
q. stukjes textiel 1(13,8%)2(80,2%)3(1,2%) 4(4,8%) 

23. Doet U q> dit JlDlV2l1t aan de proef mee ? 
(97, 7%) 1. o ja 
( 1,1%) 2. o nee 
( 1, 1%) 3. o sans wel, sans niet. 

· 24. Welke van de orrlerst:aarx1e gedeelten van het afval houdt U nu 
gescheiden ? (U mag meenJere kruisjes zetten) 

( 2 , 3 %) 1. 0 catpJSteel:baar gedeelte 
(--) 2. o niet~ gedeelte 
( 1 , 7%) 3 . o prd::>leemstoffen 

(alle drie de componenten: 96%) 
25. Wilt u, door adlter de uitspraak een cijfertje te cm::irkelen, 

aanjeVen in hoeverre u het ermee eens bent? 

mee 
eens 

1 

enigszins 
mee eens 

2 

noch eens/ 
noch oneens 

3 

enigszins 
mee oneens 

4 

oneens 

5 

a. "Tot nu toe heb ik er tijdens de proef naar gestreefd de schei
~ van mijn huisvuil strikt volgens de regels te laten ver-
lcp:m" 1 2 3 4 5 

(78,5%) (17 ,4%) ( 2 ;3%) (0,6%) (1,2%) 

b. "Ik heb nooit JOOeilijkheden in het uitvoeren van de sdlei~ 
van mijn huisvuil 1 2 3 4 5 

(52,7%) (33,9%) (5,5%) (5,5%) (2,4%) 

26. a. In hoeverre vin:lt U het reinigen van de groene c::x:>ntainer nood-
zakelijk? 

(29,7%) 1. o zeer noodzakelijk 
(51,2 %) 2. 0 noodzakelijk 
(14 %) 3. 0 neutraal 
( 4,1%) 4. o niet noodzakelijk 
( 1, 2%) 5. o overlxxtig 

b. Maakt U de c::x:>ntainer wel eens zelf schoon ? 
{77,5%) 1 o ja 
(22,5%) 2 o nee (door naar vraag 2ed) 

c. Vin:lt u het schoonmaken van de container lastig ? 
1 o ja, zeer lastig (22,6%) 

(30,1%) 
(17,3 %) 
( 18 %) 

( 12 %) 

2 0 lastig 
3 0 neutraal 
4 o niet lastig 
5 o helemaal niet lastig 
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d. Wie zou er volgens u m:>eten zorgen voor het reinigen van de 
containers? 

(69 1 1%) 1 o dernensenzelf 
(2014 %) 2 0 de gemeente 
( 1 Ü 1 5% ) 3 0 ie:rtlëlJ'Xi arrl.eJ:S 1 nl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

e. In hoeverre bent U bereid te betalen voor het laten schoon
maken van de container, en aan welke frequentie geeft U de 
voorkeur ? (slechts één vakje aankruisen) 

(77 1 9%) 1 o Ik wil er niet voor betalen; ik maak de container zelf 
sdloon 

1
1 
8%) 2 o Ik wil er niet voor betalen; ik vim reinigînl van de 

oontainer overbodig 
6 , 7%) 3 o Ik geef de voorkeur aan één reiniginl per 2 weken en ben 

bereid •..... gulden per :reiniginl te betalen. 
3 

1 
7%) 4 o Ik geef de voorkeur aan één :reinigînl per maarrl, en ben 

bereid . . . . . . . gulden per :reinigirç te betalen. 
7 I 4%) 5 o Ik geef de voorkeur aan één :reinigînl per 2 maarxien, en 

ben bereid . • . . • . • gulden per :reinigirç te betalen. 
2' 5%) 6 0 Arlciel:'s, nl ..........•.•.•.....•............•......•... 

(zie biji;i~·ÏÏÏ;·~~~r·b~dr~g~~-Ji~-~~~-b~~~rd·r~·t~·bët~ië;)·· 
f. Heeft u wensen en,/ of ideeën m.b.t. het reinigen van de groene-

container? •••••••••••••••••••••••••••(zie bijlage IIIa) 

27. Virrlt u dat deelname aan de huisvuilscheid:in:Jsproef va:plidlt zou 
IOOeten zijn ? 

(80 v2%) ~ 0 ja 
(19 1 8%) 2 o nee 

28. Wilt U, door achter elke uitspraak een cijfertje 
aaJJJE!Ven in hoeverre U het ermee eens bent? 

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

1 2 3 4 
(Irxlien er geen amere personen in uw huisha.rlen 
orDerdeel b, e en h oveJ:Slaan) 

a. "Ik denk dat de meeste 
mensen bij mij in de 
l::A.rurt aan de proef 
~ken" 1 2 3 

te cm::::irkelen, 

oneens 

5 
zijn, klmt U 

4 5 

b. ''De ame:re personen in 
(74 ,6%) (21 ,3%) (4,1%) ( --) ( --) 

mijn huishouden zijn van 
plan het huisvuil volgens 
de juiste regels te 
scheiden" . 1 2 3 4 5 

c. "De mensen bij mij in de (86 ,8%) (7 ,3%) (4 %) (0,7%) (1,3%) 

l::A.rurt verwamten van mij 
dat ik aan de proef zal mee-
-werken". 1 2 3 4 5 

(48,1%) (16,2%) (21,4 %) (--) (14,3%) 
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d. ''Mijn vrien:len en be.kerrlen 
verwachten van mij dat ik (47, 7%) (20,6%) (18,1%) (1 ,3%) (12,3%) 

aan de proef mee zal werken". 1 2 3 4 5 

e. ''De aniere personen in mijn 
hu.i..shcuie.n verwachten van 
mij dat ik aan de huisvuil- (79, 7%) (7, 2%) (5,2%) (1,3%) (6,5%) 

scheidin:Jsproef JDeE!'tro~!e.rk" • 1 2 3 4 5 

f. ''Ik trek me de ~ van 
mijn vrien:ien en bekeroen 
erg aan, als het gaat over 
meewerken aan de huisvuil- (27,7%) (16,1%) (20 ,6%) (3,9%) (31 ,6%) 

sdleidirgspro 1 2 3 4 5 

g. "Ik trek me de meni.n:;J van 
mijn ruren erg aan, als het 
gaat over meewerken aan de (26,6%) (14,3%) (20,1%) (3 ,9%) (35,1%) 

huisvuilscheidin:Jsproef". 1 2 3 4 5 

h. ''Ik trek me de menirg van 
de aniere personen in mijn 
huishcu:ien erg aan, als het 
gaat over JDeE!'trolle.rken aan de (52, 1%) ( 13 ,4%) (11 ,3%) (2,1%) (21,1%) 

huisvuilscheidirgsproef". 1 2 3 4 5 

29. positief enigszins noch posi- enigszins negatief 
positief tiefjnoch negatief 

negatief 
1 2 3 4 5 

a. Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van Uw 
CCl'lpJSteerbaa afval van (87 ,3%) (8 11 %) (3 ,5%) (016%) (016 %) 
de rest van het afval? 1 2 3 4 5 

b. Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van Uw niet-
CCl'lpJSteerbaa afval van (83 1 5%) {10%) (4 1 7%) (1, 2%) (0,6%) 
de rest van de afval? 1 2 3 4 5 

c. Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiclen van Uw pro-
bleemstoffen van de rest (90,5%) (711 %) (214%) ( --) (--) 
van het afval? 1 2 3 4 5 

d. Hoe staat u tegenover het (80, 7%) (1117%) (4, 7%) (0,6%) (213%) 
zelf scheiden van al Uw huisvuil? 1 2 3 4 5 

30. a. Voor de hoeveelheid carposteerl:laa afval die U verzamelt virrlt 
U het fo:rmaat van de groene container 

(1318%) 1 o veel te groot 
( 28 1 1 %) 2 0 te groot 
(55,1%) 3 o juiste maat 
( 1,8%) 4 o te klein 
( 1 ,2%) 5 o veel te klein 
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31. a. Het c:atpOSteerl:la afval wordt een keer in de twee weken op-
gehaald. Virrlt U dat 

( 6, 7%) 1 o te vaak (naar vraag 3l.b.) 
(82 ,6%) 2 o vaak genoeg (naar vraag 32) 
(10,8 %) 3 o niet vaak genoeg (naar vraag 3l.b.) 

b. Hoe vaak IOOet volgens U het catpOSteel:baar afval opgehaald 
worden? ·······(zie bijlage IIIa) 

32. a. Het niet carposteerbaar afval wordt een keer in de twee weken 
~d. Vimt U dat: 

< 2, 7 %) 1 o te vaak (naar vraag 32.b.) 
(94 ,6%) 2 o vaak genoeg (naar vraag 33) 
< 2, 7%) 3 o niet vaak genoeg (naar vraag 32.b.) 

b. Hoe vaak 100et volgens u het ni.et-catp:)Steert)a afval ~d 
\tl()ràen? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • <~}-f!!. p~j)..as.e .• r.r.r.a_.) . ....•••....•...............••.••. 

33. a. De probleemstoffen worden vier keer per jaar i.rgezaneld. Virrlt 
u dat 

< 1 ,S %) 1 o te vaak (naar vraag 33.b) 
(85 4 %) 2 o vaak genoeg (naar vraag 33.c) 
( 12 ' 9 %) 3 o niet vaak genoeg (naar vraag 33.b) 

' b. Hoe vaak 100eten volgens U de probleemstoffen in:Jezameld woràen? 
••••••••••• (zie bijlage IIIa) 

c. Aan welke dag van de '\~!~eek zou U de voorkeur geven voor het 
qilal.en van de probleemstoffen ? ••••• (.z.i.~ .A:i.jlage IIIa) 

d. En aan "Welk tijdstip zru u de voorkeur geven ? 
(63,3 %) 1 o 's morgens 
(29,5 %)2 o 'smiàiags 
( 7, 2% ) 3 o 's avonds 

34. Vimt u de groene container een sta-in-de-weg ? 
(10,6%) o ja 
(89,4%) o nee 

3..... Wilt u, door achter elke uitspraak het cijfer te ateirkelen dat 
overeen.kaut net het antwoord van UW keuze, UW mani.rg geven ? 

m:e eens enigszins mee I ooch mee eens/ enigszins mee 
eens ooch mee oneens mee oneens oneens 

1 2 3 4 5 

De conta
. . (78,8 %) (14,7 %) (1,8 %) (2,9 %) (1,8 %) 

a. groene l.Iler 1S 

makkelijk te hanteren 1 2 3 4 5 
b. De K.C.A.-box is makkelijk (75,6%) (1 2 ,5%) ( 3 ,6%) (3,6 %) (4,8 %) 

te hanteren 1 2 3 4 5 
c. Ik virrl het meegeven van 

carposteerbaar afval aan het 
huisvuilophaalbedrijf hele- (86,8 %) (7,8 %) (3,6%) (0,6%) (1,2%) 

maal niet lastig 1 2 3 4 5 
d. Ik vim het wegb:ren:Jen van de 

probleemstoffen naar de inza-(55,7%) (16, 2% ) (7,2%) (6%) (15%) 

melwagen helemaal niet lastig 1 2 3 4 5 
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e. Ik virxi de manier waarq> de 
probleemstoffen worden inge-(6112%) (1115%) (617%) (5 15%) (15 12) 

zameld goed geregeld 1 2 3 4 5 

(Irrlien Uw antwoord cp vraag 35.e luidt: "enigszins mee on
eens" (4) of: ''mee oneens" (5), beantwoord dan vraag 35.f) 

f. waaran virrlt u de manier waarop de probleemstoffen worden 
irgezaJ:Ie.ld niet gca::i ger'E!ÇJeld ? •.•...••••••....•..•..... 
................•.............. J?~~.b~j~~g~.JJJ~J .•...... 

36. Klmt U aan:;reven hoe tevreden U bent met de plaats die U gevo1'àm 
heeft voor de groene container, en voor de klein-d1emi.sc:h afval
box? 

ontevreden en i g s z i n s noch tevreden/ enigzins tevreden 
ontevreden noch ontevreden tevreden 

1 2 3 4 5 

De groene container: 1 2 3 4 5 
De klein-d1emi.sc:h
afval-box: 

(616%) (316%) (6%) (1614%) (6711 %) 

1 2 3 4 5 
(412%) (3%) (712%)(1511%) (7015 %) 

37. a. U heeft nu enige ezvarin;J met het nieuwe huisvuilinzamelin;Jssy
steem. Klmt U aargeven aan welk van de on:ierstaarxie inzame
li.n:Jssystemen U de voorkeur Zal geven? 

2 1 4%) 1 o alleen plastic vuilniszakken 
8 1 9%) 2 o een groene container en plastic vuilniszakken 
418%) 3 o een K.C.A.-box en plastic vuilniszakken 

( 83 1 9%) 4 o een groene c:xmtal.ner en een K. C.A. -box en plastic vuil 
niszakken 

37. b. Zal u in plaats van plastic vuilniszakken liever een minicon-
tainer willen l1e1i:>en voor uw niet-<::alpOS'teemaar afval? 

(4218%) 1 o ja, heel graag 
(1911 %)2 o jagraag 
(1 9 I 7 %) 3 o maakt niets uit 
( 11 % ) 4 o nee, liever plastic vuilniszakken 
( 7 1 5%) 5 o nee, veel liever plastic vuilniszakken 

38. a. Ziet u voordelen in het nieuwe huisvuilinzamelin:.Jssysteem ? 
(90 I 1 %) 1 o ja (door naar vraag 38.b.) 
( 9 19%) 2 o nee (door naar vraag 39) 

b. Welke voordelen ziet U in het nieuwe huisvuilinzamelin:Jssys-
~ ? (zie bijlage IIIa ) 

39. a. Ziet u nadelen in het nieuwe huisvuilinz.amelin:.Jssysteem ? 
(1711 %) 1 o ja (doornaarvraag39.b.) 
(82 19% ) 2 o nee (door naar vraag 40) 

b. Welke nadelen ziet U in het nieuwe huisvuilinzamelin:.Jssysteem? 
.............. ·(zle· b1]läge· r·r·ra) •••••.•••••••••••••••••••••••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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40. Wilt u, door achter elke uitspraak het cijfer te cm:::irkelen dat 
overeenkant met het antwoord van Uw keuze, aarxJeven in hoeverre u 
het eens bent met de volgenie uitspraken: 

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

1 2 3 

enigszins mee oneens 
oneens 

4 5 

"Als ik zelf mijn huisvuil scheid, en gesdleiden meegeef, dan 

a. ~~ = ~ m1.ereuver- (86, 7%) (8, 7%) (2,3%) (1 '7%) (0,6%) 

vuilin}" 1 2 3 4 5 
b •••• ben ik meer ruimte in (24,5%) (17,2%) (14,7%) (6,1%) (37,4%) 

en an de wonin:J kwijt" 1 2 3 4 5 
c. • • • ben ik meer tijd kwijt" 1 2 3 4 5 
d •••• hoef ik min:ier vuilnis- (27 ,2%) (16,5%) (13,3%) (3,2%) (39,9%) 

zakken te kqxm" 1 2 3 4 5 
e •••• tooet ik meer nadenken (70,4%) (9,9%) (9,9%) (1,2%) (8,6%) 

over mijn huisvuil" 1 2 3 4 5 
f •••• tooet ik meer lichame- (58,3%) (20,2%) (4,3%) (1,8%) (15,3%) 

lijke ~ verridlten'06,4%)1(15%)2 (14%)3:6,7% 4 5 (47,8%) 
g •••• ben ik meer geld kwijt" 1 2 3 4 5 
h •••• kunnen grondstoffen wor-< 9,7%) (2,6%) (12,9%) (6,5%) (68,4%) 

den hergebnri.kt" 1 2 3 4 5 
i. ... venni.merd de hoeveel- (93 '9%) (3 ,6%) (1 ,8%) ( --) ( (} ,6%) 

heid te storten afval" 1 2 3 4 5 
j • • • • ontstaat er stank in en ( 91 , 5%) ( 3 , 6%) (1 , 8%) (--) ( 3%) 

an de WC>l'li.nt' 1 2 3 4 5 
k •••• krijg ik de kans zelf bij (13,1%) (12,5%) (13,1%) (8,8%) (52,5%) 

te dragen aan een beter milieu 1 2 3 4 5 
(91,2%) (5,9%) (1,2%) (0,6%) (1,2%) 

41. zeker waarschijn- misschien 'Wel 'jn- zeker niet 
wel lijk wel missdrien niet lijk niet 

1 2 3 4 5 

a. "Ik ben van plan mijn catpJSteer-
baar afval q:> de juiste manier(90,2%) (7 ,5%) (1 ,1%) (0,6%) (0,6%) 
te scheiden" 1 2 3 4 5 

b. "Ik ben van plan mijn niet-con-
posteerbaar afval q:> de juiste~86,5%) (11,1%) (1,2%) (0,6) (0,6%) 

manier te scheiden" 1 2 3 4 5 
c. "Ik ben van plan mijn p:rà>leem-

stoffen q:> de juiste manier te<93,6%) (6,4%) (--) (--) (--) 

scheiden" 1 2 3 4 5 

42. Bent U van plan an in de toekanst al Uw huisvuil q:> de juiste 
manier te (blijven) scheiden en gesdleiden aan te bieden ? 

(80,5%)1 o ja, zeker'Wel. 
(16, 7%) 2 o ja, waarschljnlijk 'Wel 
( 2 , 3%) 3 o mi ssdl.ien 'Wel/misschien niet 
( o,6%) 4 o nee, waarschljnlijk niet 
( --- ) 5 o nee, zeker niet. 
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43. Wat vimt U het belanJrijkste doel van het huidige huisvuilqilaal
systeem in UW geooente ? (slechts één vakje aankruisen) 

( 24, 7%) 1 o Het vernri.rrle.ren van de totale hoeveelheid te storten huis
vuil, zodat er :mirrler stortplaatsen nodig zijn, en het 
larx:isdlap beter bewaard blijft. 

( 5, 7%) 2 o Het terugwinnen en hel:gebnti..ken van afvalstoffen ( an finan
ciële redenen) 

( 6 2, 6%) 3 o Het t:erucpr.irçen van de vervuili.RJ als gevolg van de milieu
gevaarlijke stoffen die in het huisvuil aart.ol'eZig zijn (be
sd'lennin;J van het mileu) 

6 , 9% ) 4 o Iets arxlel:'S, nl. . ..........•......................•...••.. 

: 44. Wilt u het antwoord van uw keuze ateirkelen. 

45. 

mee eens ~zins nodl eens/nodl enigszins mee on-
mee eens oneens oneens eens 

1 2 3 4 5 

Maatregelen voor het verbeteren van het milieu :rtrleten vooral 
gericht zijn op: 

a. irrlustriële ludltvervuilinj (96 ,4%) 1(2, 4 %) 2(o ,6%)3 ( --) 4('J ,6~ 
b. huisvuilsdleidinj (75, 8 %)1{19 ,4)2(:3 ,6%) 3p,6%)4~ ,6~ 
c. l'l.ldltvervuil.in:J door auto's ( 75, 9%) 1~8 ,4)2Q, 2%) 3(o ,6%)4Q, 9q> 
d. irrlustriële afval (97 %)1~,4%)2 (--) 3 (--) 4p,6' 

Wilt u door achter elke uitspraak het cijfer te ateirkelen 
overeenkant lOOt het. antwoord van UW keuze, UW~ geven? 

dat 

-.
1
ee= ~w I== J ~nrn 1 enigszins 

oneens 
mee on
eens 

4 5 

a. Er is een afvalprci:>leem in (73,2%) (11,3 %) (12,5 %) (--) (3 %) 
mijn oogev.in:J 1 2 3 4 5 

b. De meeste mansen vimen dat (66, 5% ) (18 ,6%) ( 13 %) (0,6%) (1, 2% ) 
er een afvalprci:>leem is 1 2 3 4 5 

c. De irrlustrie is de hoofd-
schuldige van het milieu- (40 %) (38,2%) (13,3%) (4,2%) (4,2) 
prei:> leem 1 2 3 4 5 

d. De overtleid is de hoofd-
schuldige van het milieu- (27 %) (38 %) (20 ,2%) (6 '7 %) (8 %) 
prci:>leem 1 2 3 4 5 

e. De mansen zelf zijn de hoofd-
schuldige van het milieupro-< 3 6, 6%) ( 3 9 %) (11 ,6%) (6,1%)(6,7%) 

bleem 1 2 3 4 5 
f. Voor het bestrijden van de 

milieuprci:>lemen is vooral (40 ,6%) (40 %) (9 , 7%) (4, 2%) (5, 5% ) 

de irrlustrie verantwoordelijk 1 2 3 4 5 
g. Voor het bestrijden van de 

(39 ,6%) (36% ) (1 5 , 2%) (3 %) (6,1 %) milieuprci:>lemen is vooral 
de overheid verantwoordelijk 1 2 3 4 5 
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h. Voor het bestrijden van de 
milieuprd:>lene1 zijn vooral 
de mensen zelf verantwoorde-( 51 , 8%) (31 ,3%) (9 ,6%) (4 ,2%) (3%) 

lijk 1 2 3 4 5 
i. Ook ik zelf ben verantwoor-

delijk voor het bestrijden (68, 5%) (22 ,6%) (3 ,6%) (3 ,6%) (1 ,8%) 

van de milieuprc:i:>lemen 1 2 3 4 5 

46. Wie is volgens u in de eerste plaats verantwoordelijk voor het 
bestrijden van de milieuprc:i:>lemen? 

(21 %) 1 o imustrie 
(J0,2%) 2 o overheid 
(39 ,5%) 3 o de mensen zelf 
( --) 4 o de milieuverenigirgen 
( 9 ,3%) 5 0 ikzelf 

4 7. Qrcirkel het cijfer dat overeenkant met het ant:tr.loord van uw keuze 

helemaal niet lastig 
niet 

neutraal lastig ~eer lastig 

lastig 
1 2 3 4 5 

"Als, door zelf mijn huisvuil te scheiden, en gesdleiden mee te 
gev-erl .........•...... 

a. ik meer ruimte kwijt ben~31,2%) (35,9%) (18,8) (12,9) (1,2%) 

vim ik dat . . . 1 2 3 4 5 
b. ik meer tijd kwijt ben,(37, 7%) (40, 7%) (15%) (-,4%) (1 ,2) 

vim ik dat • • . 1 2 3 4 5 
c. ik meer tooet nadenken, (43, 7%) (38,3%) (12%) (5,4%) (0,6%) 

vim ik dat . . . 1 2 3 4 5 
d. ik meer lichanvalijke in-

spanni.nJ tooet verridlten, (44t) (36 ,9%) ( 14 ,9%·) (3 ,6%) (0 ,6%) 
vim ik dat . . . 1 2 3 4 5 

e. ik meer geld kwijt ben,(19,6%)(17,8%)(26,4%) (22,7%) (13,5%) 
vim ik dat • . . 1 2 3 4 5 

f. er stank in en an de 
"WOl1inJ ontstaat, (13,3%) (8,5%) (15,8%) (34,5%) (27,9%) 
vim ik dat • . . 1 2 3 4 5 

g. . . ik zelf de container 
sdloon tooet maken, 
vim ik dat ... 

(27,8%) (30,8) (13%) (18,3%) (10,1%) 
1 2 3 4 5 

48. wat zru er aan de proef tooeten veranieren an het voor u aantrek
kelijker te maken an UW huisvuil zelf te sd1eiden en gescheiden 
aan te bieden ? 
. •. • •. • • • • ... • ....... • • • • • • • • • • <.~~e. _q~j-~~<J.~ -~~~<3;). • •••• • • • •• • • ••• • ................................................................. 
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49. Het zelf scheiden, en gescheiden meegeven van huisvuil heeft: 

neer vOC>r- e v e n v e e 1 meer na- dan 
dan nadelen vOC>r- als VOC>rdelen 

nadelen 
a. VOC>r de COJ'lSlii'OOllten (57,7%)1 237, 2% ) 3 (5,1 %) 
b. vOC>r mijzelf { 54 , 9%) 1 :a: 3 8 , 2 %) 3 ( 6 , 8%) 
c. vOC>r de gemeente (60 %) 1 2:29,3%) 3 (10,7%) 

( aoc:irkel de antwoorden van Uw keuze) 

50. Wat is vOC>r U de bel~ijkste bron van informatie m.b.t. de huis-
vuilscheictinJsproef ? · 
•••••••• • •••••••••••••••••••••••• '~.i.e. P.i j .1.a.g.e •• r. r.r.a.) ••••••••••••••• 

51. Virrlt U dat U voldoerde infonnatie over de proef krijgt ? 
( 1 ,8 %)1 o veel te weinig 
(11, 1 %)2 o te weinig 
(86, 5%)3 o voldoerrle 
( 0,6%)4 o te veel 
( --) 5 o veel te veel 

52. wat zou u doen als u vragen zou l'lel:ren met betrekki.n;J tot de 
proef? 

( 4,7%)1 0 buren vragen 
(56,5%)2 o in foldertje/afvalkrant opzoeken 
(34,7 %)3 o informatielijn bellen 
( 4,1 %)4 o niets 
( __ ) 5 o arrl.ers, nl ..................... . 

53. Heeft U de afvalkrant gelezen ? 
(79,3 %)1 o ja .. 
(17,8%)2 o gedeeltel1Jk 
( 2 , 9%)3 o nee 

54. Kunt U aa.J"geVen in hoeverre U het eens bent met de volgerrle uit
spraken: 

m e e 
eens 

1 

enigszins 
mee eens 

2 

nodl eens/ 
nodl oneens 

3 

enigszins 
oneens 

4 

mee oneens 

5 

a. "Door de afvalkrant weet 
ik precies hoe ik mijn 
afval behoor te sdleiden" 

(47' 7%) (40, 7%) (5,8%) (3 ,5%) (2,3%) 

b. "Door de afvalkrant weet 
ik precies waaran het 
belangrijk is dat ik mijn 
afval op de juiste manier 
scheid" 

1 2 3 4 5 

(61 , 8%)(26,5%) (7,1 %) ., (1,8%) (2,9%) 
1 2 3 4 5 
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55. a. Vimt u de infonnatie die u over de proef ontvanJt. duidelijk? 
(16,4%)1 oja, zeerduidelijk) 
(67,9%) 2 o ja, duidelijk ~(door naar 56) 

( 3 '% ) 4 o orrluidelijk (door naar 5Sb) 
(12 1%) 3 0 neutraal t 
< 0,6%) 5 o zeer onduidelijk 

b. wat vindt u ornuidelijk aan de informatie die u ont:varçt? 

::::::::::{~~~~~i~~~~:~!!~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

56. a. Vorrl u deze vragenlijst te larg? 
(67 ,4%) 1 o ja 
(32,6%) 2 o nee 

b. Vorr::l u deze vragenlijst te IOC)eilijk? 
(13,4%) 1 o ja 
(86,6%) 2 o nee 
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BIJlAGE IIIa: 1\NIWX)RDPERCENI'AGES OPEN VRAGEN T1-MEI'ING. 

26e. Bedragen die men bereid is te betalen voor de containerreiniging. 

niets 
f. 0 - f. 2,50 
f. 2,51 - f. 5,--

92,5% 
6,3% 
1,2% 

26f. Heeft u wensen enjof ideëen m.b.t. het reinigen van de groene 
container? 

geen antwoord 
direct na het legen 
extra service voor 
hul~oeverrlen 
sproeiwagen 
stop omerin de container 
diversen 

90,4% 
2,8% 

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

31b. Hoe vaak rroet volgens u het C!OI'I'pJSteei:baar afval opgehaald worden? 

2x per week 
1x per week 
1x per 2 weken 
1x per maan:i 
mimer vaak 

0,6% 
9,2% 

85,9% 
3,7% 
0,6% 

32b. Hoe vaak rroet volgens u het niet~ afval opgehaald 
worden? 

1x per week 
mimer vaak 

90,3% 
0,7% 

33b. Hoe vaak rroeten volgens u de probleemstoffen ingezameld worden? 

1x per maan:i of vaker 
1x per 2 maan:ien 
2x per jaar 
zo goed 

8,4% 
3% 
1,2% 

87,4% 
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33c. Aan welke dag van de week zou u de voorkeur geven voor het in
zamelen van het KCA? 

maarnag 
dinsdag 
woensdag 
do merdag 
vrijdag 
zaterdag 
maakt niks uit 

3,1% 

4,7% 
1,6% 

14,8% 
36,7% 
39,1% 

35f. Waarcm vimt u de manier waarop p:rOOleemstoffen worden ingezameld 
niet goed geregeld? 

wel goed geregeld 
liever aan huis ophalen 
inzamelpunt te ver weg 
je IOOet er voor thuisblijven 
mogelijkheid bieden am altijd 
ergens KCA in te kunnen leveren 
slechte aankorrligin;J 
stoptijden te kort 

80,6% 
6,3% 
5,6% 
1,3% 

2,6% 
1,8% 
1,8% 

38b. Welke voordelen ziet u in het nieuwe huisvuilinzamelin;Jssysteem? 

beter voor het milieu 
recyclin;J 
mimer stort 
beter voor de toekanst 
mogelijkheid am zelf bij te 
dragen aan een beter milieu 
amers 

56,3% 
11,8% 
18% 

2,1% 

14,6% 
9,7% 

39b. Welke nadelen ziet u in het nieuwe huisvuilinzamelin;Jssysteem? 

qi'laalfrequentie te laag 
ruimteverlies 
JOOeite 1 inspanning 
financiën 
arrlers 

2,1% 
0,7% 
6,2% 
4,1% 
4,8% 

N.B. Respomenten komen op vraag 38b en 39b meerdere antwoorden geven. 
Veel resporrlenten (degenen die géén voor- respectievelijk nadelen 
in de proef zagen) hebben vraag 38b respectievelijk 39b niet 
beantwoord. Vamaar dat het totaalpercentage van deze vragen niet 
gelijk is aan 100. 
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48. Wat zou er aan de proef m::>eten verarrleren an het voor u aantrekke
lijker te maken an uw huisvuil zelf te scheiden en gescheiden aan 
te bieden? 

niets verarrleren 
qilaalfrequentie verhCXJen 
geen antwoord 

48,5% 
3,4% 

51,1% 

50. Wat is voor u de belan:Jrijkste bron van infonnatie met betrek:ki.nq 
tot de huisvuilschei~roef? 

gemeente (brieven) 
krant/wijkbladen 
afvalkrant/ -kalen:ier 
basisschool 
arrlers 

35% 
29% 
25% 

4% 
7% 

51. Wat virxit u ormri.delijk aan de infonnatie die u ontvangt? 

infonnatie is duidelijk 
ormri.delijkheid over 
scheidirx.Jsregels 
te weinig infonnatie 
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Inleiding 
Deze vragenlijst gaat over een aantal zaken met betrekking tot de 
huisvuilscheidingsproef zoals die in ~ica gehouden wordt. 
Wilt u, ook als u niet aan de proef meewerkt, de vragenlijst zo vol
ledig nogelijk invullen? 
Het is van belang dat de vragen beantwoord worden door diegene in uw 
huishouden die het IOOest met het huisvuil argaat. 

Vrierrlelijk dank voor uw medewerking. 

1. Bent u een man of een vrouw 
(32,3%) 1 0 man 
(67,7%) 2 o vrouw 

2. . 1 ft' 'd? (gem. 43 jaar) Wat 1S uw ee 1J • • ••••••••••••••• jaar 

3. Hoeveel uren per week werkt u buitenshuis? 
{irrlien u niet buitenshuis werkt vult u 'O' in) 

uur (gem. 12,7 uur) 
(niet: 59,4%) 

4. Hoeveel uren per week werkt uw partner buitenshuis? •..•••. uur. (gem. 22 ,6um 
{irrlien u geen partner heeft, of irrlien uw partner niet bui""(niet: 42,5 %: 
tenshuis werkt, vult u 'O' in). 

5a. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? {ternninste 3 dagen per 
week in huis aanwezig) . . • . • . • . • personen. (gem. 3 personen.) 

5b. Heeft u kinderen op de basisschool? 
(25 ,6%)1 0 ja 
( 7 4 , 4% )2 0 nee 

6. Wat 
( 18 ,8%) 1. 

(12,5%) 2. 

(23 ,4%) 3. 
(14;1%) 4. 
(19, 5%) 5. 
( 4,7%) 6. 
( 7 %) 7. 
( ) 8. 
( ) 9. 

is uw hoogst afgerorrle schoolopleiding? 
o lager orrlerwijs; basisorrlerwijs 
0 voortgezet lager orrlerwijs {VGID); lAVO {lager algemeen 

vonnerrl orrlerwi j s) 
0 rro {lager beioepsorrlerwij s) 
0 UID; MUID; MAVO; 3-jarige HBS 
o MOO {middelbaar beroepsorrlerwijs) 
0 VJil.D {voo:rt>ereiderrl hoger en middelbaar orrlerwijs) 
0 HOO {hoger beroepsorrlerwij s) 
0 universiteit 
o aOO.ers , nl. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 

7. In wat voor soort wolli.nJ woont u? 
( ) 

(22 ,8%) 
( 25 %) 

(43 ,4%) 
( 8 ,8%) 

1 0 bovenwolli.nJ of flat 
2 0 een huis in een rij 
3 o een twee-omer-één-kap wolli.nJ 
4 0 een vrij staaOO huis 
5 0 een boerderij {nog in gebruik als OOerenbedrijf) 
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8. Heeft u een tuin? 
)1 o nee 

2, 2%) 2 0 ja, een voortuin 
( 2, 9 %) 3 0 ja, een achtertuin 
( 61 %) 4 0 ja, een voor- en achtertuin 
(33 ,8%) 5 o ja, een tuin roman 
( -- ) 6 0 ja, amers, nl •...•..•.......................... 

9. a. Hoe belangrijk is de milieuproblematiek voor u in vergelij
king met arxiere zorgen of problemen die u heeft? 

10. 
( 8,1 %) 
( 77 % ) 

(1 4 ,8%) 

( ancirkel het anbloo:rd van uw keuze) 

veel mimer iets even iets belang- veel 
mimer belang- mimer belang- belang- rijker b e -
belang- rijk belang- rijk rijker lang-
rijk rijk rijker 

1 2 3 4 5 6 7 
(0 ,8%) (6,1 %) (15 ,3 %) (56,5%) (0,8%) (12,2 %) (8 ,4%) 

b. Er bestaan verschillerxie maatregelen cm de milieuproblemen te 
bestrijden. Hoe belangrijk is volgens u huisvuilscheiding in 
vergelijkirx] rret die arxiere maatregelen? 

veel 
mimer 
belang
rijk 

minder 
belang
rijk 

iets 
rnirrler 
belang
rijk 

even 
belang
rijk 

iets 
belang
rijker 

belang
rijker 

veel 
be
lang
rijker 

1 2 3 4 5 6 7 
(0,8%) (4, 5% ) (4 , 5 %) ( 55,3 %) 5,3 %) (19,7%) (9,8 %) 

c. Hoeveel van de huishoudens van Alnerica bieden volgens U hun 
huisvuil gescheiden aan, zoals dat van hun gevraagd wordt? 

geen 
enkele 

bijna 
geen 

minder de rreer 
dan de helft dan de 
helft helft 

bijna al-
allemaal lernaal 

1 2 3 4 5 6 7 
( - - ) ( - - ) (-- ) ( 3 %) (2 2 , 2% ) ( 68,9%) (5 , 9% ) 

d. Denkt U dat het voor de milieuproblematiek veel uitJnaakt of u 
zelf wel of niet Uw huisvuil gescheiden aanbiedt? 

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

1 2 3 4 5 6 7 

( 3 %) 3 %) ( 0 , 7% ) (21 , 5% ) (14, 8% ) (3 1,9% ) ( 25, 2% ) 

Maakt u zelf c:arrpost van uw groente-, fruit- en tuinafval? 
1 0 ja 
2 0 nee 
3 0 gedeeltelijk 
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11. Welk deel van uw papier en karton geeft u mee aan de vuilniswagen? 
(niet gescheiden van de rest van uw huisvuil) 

( 3 7 , 6%) 1 0 niets 
(49 ,6%) 2 0 het kleinste deel 
( 1,5%) 3 0 de helft 
( 7,5%) 4 0 het grootste deel 
( 3,8%) 5 0 alles 

12. 
(78 ,4%) 
(18, 7%) 
( 0, 7%) 
( 0,7%) 
( 1, 5%) 

Welk deel van uw afvalglas brerqt u gemiddeld naar de glasbak? 

13. 

(58,2%) 
(34 ,3%) 
( 3 %) 

( 1, 5%) 
( 3 %) 

14. 
(54, 5%) 
(19 ,4%) 

(14,2%) 
(. 6 ,7%) 
( 5,2%) 

15. 

1 0 alles 
2 0 het grootste deel 
3 o de helft 
4 o het kleinste deel 
5 0 niets 

welk deel van uw afval textiel geeft u aan de vuilniswagen mee? 
(niet gescheiden van de rest van uw afval) 
1 o niets 
2 o het kleinste deel 
3 0 de helft 
4 o het grootste deel 
5 0 alles 

Gebruikt u VCXJr het wassen een fosfaatvrij wasmiddel? 
1 o ja, altijd 
2 0 vaak 
3 o soms 
4 o zelden 
5 0 ncx:>it 

I-Ioudt u bij het doen van 
verpakking kan opleveren? 

inkopen rekening met het afval dat de 

5 , 2%) 1 0 altijd 

09 , 4%); 0 vaak 

(34 ,3%) 
4 

g =en 
( 22 ' 4 %) 5 o nooit 
(18, 7%) 

16. 

(11,9%) 
(32,1%) 
(33,6%) 
(14 ,9%) 
( 7,5%) 

Houdt u bij het doen van inkopen rekeni.nJ met de milieuvriende
lijkheid van het product? 
1 o altijd 
2 0 vaak 
3 0 soms 
4 o zelden 
5 0 nooit 
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17. Hoe staat u tegenover de huisvuilschei<i:in;Jsproef zoals die op dit 
nonent in uw gexreente gehouden "WOrdt? 

(90,4%) 1 0 positief 
( 8,1%) 2 0 enigszins positief 
( 0,7%) 3 0 noch positief/noch negatief 
( 0,7%) 4 0 enigszins negatief 
( __ ) 5 0 negatief 

18. Wilt U het juiste antwoord c:m:irkelen? 

a. Wanneer wordt het oneven even week elke weet 
~ar afval week week ik 
opgehaald? niet 

1 2 3 4 
(86,3%) (6,1%) -- ) (7 ,6%) 

b. Wanneer wordt het oneven even week elke weet 
niet-colTpOSteerbaar week week ik 
afval opgehaald? niet 

1 2 3 4 
-- ) (3 '7%) (94 ,8%) 1 '5%) 

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

1 2 3 4 
(0,8%) (0,8%) (94 '7%) (3 ,8%) 

19. In welke groep denkt U dat het o:rrlerst.aarxie huisvuil thuishoort ? 

composteerbaar niet CClll'p)Steer- probleem- weet niet 
afval baar afval stoffen 4 

1 2 3 

a. kapotte gloeilampen 1(1 '5%) 2(42%) 3(54,2%) 4(2,3 %) 
b. aluminitnnfolie 1( 2' 3%) 2(75,9%) 3(16,5%) 4(5,3%) 
c. mest van huisdieren 1(93 ,9%) 2(2,3%) 3(0,8%) 4(3,1%) 
d. frituurvet 1(22,3%) 2(10 %) 3(60 ,8%) 4(6 ,9%) 
e. gebruikte koffiefilters 1(96' 2%) 2(3 %) 3( --) 4(0 ,8%) 
f. nagellak 1(0 ,8%) 2(5,3%) 3(90' 2%) 4(3 ,8%) 
g. lege aspirinedoos 1(9 ,8%) 2(74,2%) 3(12,9%) 4(3%) 
h. stanpjes van kaarsen 1( 7 ,8%) 2(31,8%) 3(50,4%) 4(10,1%) 
i. muurverf 1( 0,8%) 2(0,8%) 3(97 '7%) 4(0,8%) 
j. vuile wegwerpluiers 1( 27%) 2(69 %) 3( --) 4( 1 ,5%) 
k. lege anuroniakfles (plastic) 1( o , 8%) 2(34,1 %) 3(64,4%) 4(0,8%) 
1. botjes en vellen van de kip 1(57 ,3%) 2(41, 2%) 3( --) 4(3 ,8%) 
m. medicijnen 1(0,8%) 2(1 ,5%) 3(97 %) 4(0 ,8%) 
n. oogschaduw 1( 0 ,8%) 2(12,1%) 3(83,3%) 4(3,8%) 
o. leeg melkpak 1(8 ,3%) 2(90,2%) 3(0,8%) 4( 0,8%) 
p. Tir-lamp 1(0,8%) 2(4,5%) 3(91 '7%) 4(3 %) 
q. stukjes textiel 1(11,5%) 2(83,2%) 3(2,3%) 4( 3 '1 %) 
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20. !bet U op dit :rocment aan de proef mee ? 
(97,7%) 1. 0 ja 
( 1 , 5%) 2. o nee 
( o ,8%) 3. 0 sans wel, sans niet. 

21.a Welk gedeelte van UW klein chemisch afval levert U in bij de 
inzamelauto op de inzameldagen? 

alles bijna 
alles 

meer dan 
de helft 

de 
helft 

Inin:ier 
dan de 
helft 

bijna niets 
niets 

1 2 3 4 5 6 7 
(69 ,9%) (15%) (3 ,8%) (1 ,5%) ( --) ( 6 %) ( 3 , 8%) 

b Welk gedeelte van UW composteernare 
de groene container, aan? 

afval biedt u gescheiden, in 

alles bijna 
alles 

meer dan 
de helft 

de 
helft 

mirrler 
dan de 
helft 

bijna niets 
niets 

1 2 3 5 6 7 

(65,7%) (25,4%) (3 %) 

4 

(1,5%) (1,5%) (--) (3 %) 

22. mee enigszins noch eens; enigszins oneens 
eens mee eens noch oneens mee oneens 

1 2 3 4 5 
(Irrlien er geen arxlere personen in UW huishouden zijn, kunt U 
c en f overslaan. ) 

a. "De mensen bij mij in de buurt ver-
wachten van mij dat ik aan de huis- (56%) (12%) (12,8%) (2,4%) (16,8%) 
vuilscheidingsproef IOOeWerk." 1 2 3 4 5 

b. ''Mijn vrierxien en bekenden ver-
wachten van mij dat ik aan de huis- (48 ,4%) (17, 2%) (15 ,6%) (1 ,6%) (17, 2%) 
vuilscheidingsproet meewerk" 1 2 3 4 5 

c. "De arxlere personen in mijn huishouden 
verwachten van mij dat ik aan de (68,2%) (13,1%) (7,5%) (1,9%) (9,3%) 
huisvuilscheidingsproet meewerk" 1 2 3 4 5 

d. "Ik trek me de mening van mijn vrierxien 
en bekerxien erg aan als het gaat over(27,5%) (17,5%) (18,3%) (3 3%) (33 3%) 
meewerken aan de huisvuilscheidingsproef" 1 2 3 4 5 ' ' 

e. "Ik trek me de mening van mijn :tA.rren 
erg a~, a~s het.~at over meewerken (24,1%) (12,9%) (20,7%) (4,3%) (37,9%) 
aan hulsvu1lscheldlllCJSProef" 1 2 3 4 5 

f. "Ik trek me de mening van de arxlere 
personen in mijn huishouden erg aan als 
het gaat over meewerken aan de huis- (46,7%) (16 2%) (13 3%) (2 9%) (21%) 
huisvuilsdheidingsproef" . 1 2 ' 3 4 5 ' 
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23. Hoe staat U tegenover het zelf scheiden van Uw huisvuil? 

positief enigzins neutraal 
positief 

1 2 3 
(90,4%) (8,9%) (0, 7%) 

enigzins negatief 
negatief 

4 5 
( -- ) 

24. a. Voor de hoeveelheid cx:mp::lSteel:bar afval die U verzaxrel t vindt 
U het fo:nnaat van de groene container 

( 8, 2%) 1 o veel te groot 
(22,4%) 2 0 te groot 
(64,9%) 3 o juiste maat 
( 4 , 5 %) 4 0 te klein 
( -- ) 5 0 veel te klein 

b.Voor de hoeveelheid KCA die U verzaxrelt virrlt U het fo:nnaat van 
deKCA-box 

(4,4% ) 1 o veel te groot 
( 8,1 %) 2 0 te groot 
(64 %) 3 0 juiste maat 
( 19 , 9%) 4 o te klein 
( 3, 7%) 5 o veel te klein 

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

( 0,8%) 1 0 te vaak 
( 85 %) 2 0 vaak genoeg 
(14,3%) 3 0 niet vaak genoeg 

b. Het niet-composteerbaar afval wordt een keer per week opge-
haald. Vindt U dat: 

( 6,6%) 1 0 te vaak 
(9 2 ,6%) 2 0 vaak genoeg 
( o, 7%) 3 0 niet vaak genoeg 

c. De probleemstoffen worden vier keer per jaar ingezaxreld. Vindt 
u dat: 

2,3%) 1 0 te vaak 
(76, 7 %) 2 0 vaak genoeg 
(21, 1%) 3 0 niet vaak genoeg 

26. mee eens enigzins 
mee eens 

noch mee eens/ enigzins 
noch mee oneens oneens 

1 2 

a. De groene container is 
makkelijk te hanteren 

3 4 

mee 
oneens 

5 

1 2 3 4 5 
(81,5%) (14,1 %) (0,7%) ( 2 ,2%) (1,5%) 

b. De K.C.A.-box is makkelijk 
te hanteren 1 2 3 4 5 

(75 %) (7 ,6%) (3% ) (8,3%) (6,1 %) 
c. Ik vind de manier waarop de probleemstoffen 

worden ingezaxreld goed geregeld 1 2 3 4 5 
(74,2%) (12,1%) (3,8%) (4,5%) (5,3%) 

99 



27. 

a. 
b. 

28. 

Hoe tevreden bent u met de plaats die u geveroen heeft v<X>r de 
groene container, en v<X>r de klein-chemisch afval-box ? 

ontevreden enigzins 110C'l1 tevreden/ enigzins tevreden 
ontevreden 110C'l1 ontevreden tevreden 

1 2 3 4 5 

De groene container: 
(8 ,4%1_ ( 4, 6%) (4,6%) (19,1%) (63, 4%) 

2 3 4 5 
DeKCA-box : 1 2 3 4 5 

(7,6%) (3 ,8%) (3 ,8%) (14,4%) (70,5%) 

a. U heeft nu enige ervarinJ met het nieuwe huisvuilinzamelinJssy-
steern. Aan welk van de orxierstaarrle inzamelinJssyst:.etren zou U 
de v<X>rkeur geven? 

2,3%) 
6 ,2%) 

( 2,3%) 
(89,1%) 

1 o alleen plastic vuilniszakken 
2 o een groene container en plastic vuilniszakken 
3 0 een K.C.A.-box en plastic vuilniszakken 
4 0 een groene container en een K.C.A.-box en plastic vuil 

niszakken. 

b. Zou u in plaats van plastic vuilniszakken liever een mmlcon
tainer willen hebben V<X>r uw niet-a::xnposteerbaar afval? 

(52,3%) 
(14,4%) 
(15,2%) 
(10,6%) 
( 7 ,6%) 

1 0 ja, heel graag 
2 o ja graag 
3 0 maakt niets uit 
4 0 nee, liever plastic vuilniszakken 
5 o nee, veel liever plastic vuilniszakken 

29. a. Ziet U vCX>rdelen in het nieuwe huisvuilinzamelinJssysteern ? 
1 o ja (d<X>r naar vraag 29.b.) (92,2%) 

( 7 ,8%) 2 o nee (d<X>r naar vraag 30.) 

b. Welke v<X>rdelen ziet U in het nieuwe huisvuilinzamelinJs
systeern ? 

: ::: : : : : : : : :' ~~~: ~~~ ~~~~: !Y?!:::::::::::::::::::::::: :::::: 
30. a. Ziet U nadelen in het nieuwe huisvuilinzamelingssysteem ? 

(19,4%) 1 o ja (d<X>r naar vraag 30.b.) 
(80 ,6%) 2 0 nee (d<X>r naar vraag 31.) 

b. Welke nadelen ziet U in het nieuwe huisvuilinzamelinJssysteern? 

:::: : :::: : :: :< ~~~: ~~~ ~~~~: ~y~!:::::::::::::: ::::: :::::::: : :: 

100 



31. Om:::irkel het antwoord van UW keuze. 

mee eens enigzins noch mee eens; 
mee eens noch mee oneens 

1 2 3 

enigzins 
mee oneens 

4 

mee oneens 

5 

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

a. leidt dat tot vennirrlerinJ van(89,1%) (10,1%) (0,8%) (--) <--) 
de milieuvervuilinJ" 1 2 3 4 5 

b. • • • ben ik meer ntimte in en 
(2111%) ~18,~%) (~1,4~) (7,3%) (41,5%) om de woninJ kwijt" 

c. • • • ben ik meer tijd kwijt" (21:i_l ( 16 , 1 ~) ( 7 113 % ) ~ , 1 % ) ( 4 7 , 6 % ) 

d. . . . hoef ik mirrler vuilnis- (69%) (8, 7%) (10,3 %) (1 ,6%) (10,3 %) 
zakken te kopen" 1 2 3 4 5 

e. . . . moet ik meer nadenken (45,2%) (12, 7%) (7 ,9%) (5,6%) (28,6%) 
over mijn huisvuil" 1 2 3 4 5 

f. ... IOC>et ik meer lichame- (15,1%) (9,5%) (10,3%) (7,1%) (57,9%) 
lijke inspanning verrichten" 1 2 3 4 5 

(6,4%) (2,4%) (10,4%) (4,8%) (76%) 
g . • • • ben ik meer geld kwijt" 1 2 3 4 5 

h. • • • kunnen gromstoffen wor- (91,3%) (3,1%) (1,6%) (--) (3,9%) 
den hergebruikt" 1 2 3 4 5 

i. . . . vennirrlert de hoeveel- ( 8 9 , 7%) ( 5 , 6%) ( --) ( 0, 8%) ( 4%) 
heid te storten afval" 1 2 3 4 5 

j. . . . ontstaat er stank in en (9,7%) (21,8%) (13,7%) (9,7%) (45,2%) 
om de woni.nJ" 1 2 3 4 5 

k. . . . krijg ik de kans zelf bij te (91,4 %) (4,7%) (0,8%) (--) (3,1%) 
dragen aan een beter milieu" 1 2 3 4 5 

1. • . . IOC>et ik regelrnatig de (61,6%) (8,8%) (9,6%) (3,2%) (16,8%) 
container schoornnaken" 1 2 3 4 5 

32. Bent U van plan om in de toekcmst al UW huisvuil op de juiste 
manier te (blijven) scheiden en gescheiden aan te bieden ? 

(89 , 2 %) u 0 ja, zeker wel 
(11,1 %) 2 o ja, waarschijnlijk wel 
( 3 , 7%) 3 0 misschien welfmisschien niet 
( ) 4 0 nee, waarschijnlijk niet 
( __ ) 5 0 nee, zeker niet 
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33. Ortcirkel het antwoord van uw keuze. 

mee eens eningszins 
mee eens 

noch mee eens/ enigszins mee oneens 
noch mee oneens mee oneens 

1 2 3 4 5 

a. De industrie is de hoofdschuldige(41,6%) (41,6%/ (9,6%1 (5,6%) (1,6%) 
van het milieuprobleem 1 2 3 4 5 

b. De avemeid iS de hoofdschuldige (16 ,8%) (44\) (25 I 6,) (5 ~6%) (8%) 
van het milieuprobleem 1 2 3 4 ::> 

c. De mensen zelf zijn de hoofdschuldige 
van het milieuprobleem 1 2 3 4 5 

(35,8%) (35,8%) (15,4%) (3,3%) (9,8%) 
d. Voor het bestrijden van de milieu-

problemen is vooral de industrie (40 3%) (33 1%) (16 9%) (5 6%) (4%) 
verantwoordelijk ' 1 2' 3 4 5 ' 

e. Voor het bestrijden van de milieu-
problemen is vooral de overheid (34 4%) (36%) (15 2%) (7 2%) (7 2%) 
verantwoordelijk ' 1 2 3 ' 4 !> ' 

f. Voor het bestrijden van de milieu-

problemen zijn voo~l de mensen (52 %) c26 , 8 %) (10,2%) (7 9%) (3,1%) 
zelf verantwoordel1Jk 1 2 3 4 ~ 

g. Voor het bestrijden van de milieu-

problemen ben vooral ikzelf (43,4%) (21,3%1 (16,4%) L4,1%) (14,8%) 
verantwoordelijk 1 2 3 ~ 5 

34. Wie is volgens u in de eerste plaats verantwoordelijk voor het 
bestrijden van de milieuproblemen? 

(23, 1 %) 1 o industrie 
(29,8%) 2 o overheid 
(40, 5%) 3 0 de mensen zelf 
( -- ) 4 o de milielNerenigingen 
( 6,6%) 5 o ikzelf 

35. Omcirkel het cijfer dat overeenkomt net het antwoord van uw keuze 

helemaal niet lastig neutraal lastig zeer lastig 
niet lastig 

1 2 3 4 5 

"Als, doordat ik mijn huisvuil scheid en gescheiden aanbied ••.. 

a. • . ik neer ruimte kwijt ben, 
v.irrl ik dat ••• 

b. • • ik neer tijd kwijt ben, 
v.irrl ik dat ..• 

(38,5%) (33,1%) (21,5%) (5,4%) (1,5%) 

1 2 3 4 5 

(38,5%) (39,2%) (18,5%) (3,1%) (0,8%) 
1 2 3 4 5 
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c. .. • ik meer Jroet nadenken, 
virrl ik dat ... 

(45,6%) (36,8%) (14,4%) (0,8%) ( 2 ,4%) 

1 2 3 4 5 

d •.. ik meer lichaltwalijke ~ tooet 
verrichten, virrl ik dat. . . 1 2 3 4 5 

e. • . ik meer geld kwijt ben, 
virrl ik dat ... 

f. . . er stank in en an de won:in;J 
ontstaat, virrl ik dat .•. 

( 42 ,1%) (39, 7% ) (14,3 %) (2,4%) (1 ,6%) 

1 2 3 4 5 
( 24%) (22,4%) (36%) (12%) (5,6%) 

1 2 3 4 5 
(16,8 %) (1 0 ,4%) (20%) ( 29,6%) (23, 2% ) 

g. . . ik zelf de container schoon tooet 
maken, virrl ik dat ... 1 2 3 4 5 

( 25,6%) (19,2%) (17,6%) (19,2%) (18,4%) 

36. (omcirkel het antwoord van uw keuze) 

zeer belan;Jrijk neutraal 
belangrijk 

1 2 3 

on-
belangrijk 

4 

zeer on
belangrijk 

5 

Als, door de proef met gescheiden huisvuilinzameling ...•. 

a .... de milieuvei:Vuiling vermindert, 
virrl ik dat, in vergelijking met 
arxiere voordelen van proef ..• 

b. . •. ik rnirxier vuilniszakken hoef te kopen, 
virrl ik dat, in vergelijking met (16,8 %) ( 28,8%) (21 , 6 %) ( 22,4%) (10, 4% ) 
arxiere voordelen van de proef. . . 1 2 3 4 5 

c. . .. gromstoffen kurmen worden hergebruikt 
vind ik dat, in vergelijking met (60,8%) (33,6%) (3,2%) (--) ( 2 ,4%) 
andere voordelen van de proef... 1 2 3 4 5 

d. . .• de hoeveelheid te storten afval ver
rnirxiert vind ik dat, in vergelijking met 

1 2 3 - 4 5 arxiere voordel en van de proef ... 
(73 , 4% ) (23 , 4% ) (1 , 6% ) (0, 8% ) (0, 8% ) 

e .••. ik zelf een bijdrage kan leveren aan 
een beter milieu virrl ik dat, in vergelijking 
met andere voordelen van de proef 1 2 3 4 5 

(56,8%) (36, 8% ) (3 , 2% ) (1,6 %) (1, 6% ) 

37. Wat zou er aan de proef nneten verarxieren an het voor U aantrek
kelijker te maken om Uw huisvuil zelf te scheiden en gescheiden 
aan te bieden ? 
................................................................. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • \~~~ -~~~~~Ç{~ .~'!é! ) .••••••••.•..•.••.••....... 
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38. Het zelf scheiden, en gescheiden meegeven van huisvuil heeft: 

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

nadelen 
a. voor de cx:>l"lSln0011ten (58, 8% ) 1 2(36

1
1%) 3 (5 %) 

b. voor mijzelf (56 I 1 %) 1 2 (40 I 7%) 3 (3 
1
3%) 

c. voor de gemeente (67 12% ) 1 2( 25 12% ) 3 (7 16%) 
( oncirkel de antwoorden van UW keuze) 

39. Wat is voor U de belan,:Jrijkste bron van infonnatie m.b.t. de huis
vuilscheidingsproet ? 
• • ••••• ••••••••••••••••• ~ ~ ~ ~ .1? ~ j ~ct <a"~ • ! y c:: t ........••.............. 

40. Vin:::lt U dat U voldoende infonnatie over de proef krijgt ? 
1 I 5%) 1 0 veel te weinig 
7

1
6 %) 2 0 te weinig 

(87
1
9%) 3 0 voldoende 

( 2
1
3%) 4 0 te veel 

( 0
1
8 %) 5 0 veel te veel 

41. Heeft U wel eens gebruik gemaakt van de afval-infonnatielijn ? 
3 I 1 %) 1 o ja; meerdere malen 

( 5 I 5%) 2 0 ja; een keer 
(91 14 %) 3 o nee. 

42. Heeft U de afvalkrant gelezen ? 
(69 7 %) 1 0 ja 
(25 : 8% ) 2 0 gedeeltelijk 
( 415 %) 3 0 nee 

43.a. Bent u, of iemand arxiers uit UW huishouden , naar de voorlich
tings avond, voor de start van proef, geweest ? 

(2 2 16 %) 
( 77 14%) 

1 o ja 
2 0 nee 

b . Bent U, of iemand arxiers uit UW huishouden, naar de Open dag over 
de huisvuilscheidingsproet (22 april) geweest) ? 

(49 , 6% ) 
(50 , 4%) 

1 0 ja 
2 o nee 

44.a. Vindt u de intannatie die u over de proef ontvangt duidelijk? 
( 18 , 6%) 1 0 ja, zeer duidelijk ) 
(66 , 7%) 2 0 ja, duidelijk ) (door naar vraag 45) 
( 14 %) 3 o neutraal ) 
( 0 , 8%) 4 0 onduidelijk ) 
( __ ) 5 0 zeer onduidelijk) (door naar vraag 44.b.) 
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b. Wat virrlt u orx:luidelijk aan de infornatie die u ontvangt? 

45.a. Leest U de brieven die U van de gemeente krijgt omtrent de huis-
vuilscheidinlsproef ? 

(72
1
6%) 1 0 ja; altijd 

(23 %) 2 0 ja; meestal 
( 4

1
4%) 3 o soms 

( __ ) 4 o zelden 
( __ ) 5 o nooit 

b. leest U wel eens krantenberichten over de huisvuilscheidinls-

(3511%) 

(45 1 5%) 

(14 19%) 

( 31 7%) 

( 01 7%) 

proef? 
1 0 vaak 
2 0 regelmatig 
3 0 soms 
4 o zelden 
5 0 nooit 

Tot slot nog enkele vragen over de reiniginl van de groene container. 

46.a. Op 15 maart is de groene container machinaal gereinigd. Hoe te-
vreden bent U over die reiniginl ? 

( 14 %) 1 0 zeer tevreden ) 
(43 14%) 2 0 tevreden ) (door naar vraag 47.) 
( 8 1 1%) 3 0 noch tevreden/noch ontevreden) 
(2113%) 4 0 ontevreden ) (door naar vraag 46.b.) 
( 6 1 6%) 5 0 zeer ontevreden ) 
( 6 16%) 6 0 kan ik me niet meer herinneren (door naar vraag 4 7. ) 

b. Waarom bent U niet tevreden ? 

· · · · · · · · · · · · · czie ·oijtäge ·tvä,. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ............................................................ 

4 7. a. Heeft U er behoefte aan de container te laten reinigen door 
een school1l'!'aakbedri j f ? 

(4912%) 1 0 nee; ik maak de container zelf schoon. (door naar vraag 48) 
( 3 I 8%) 2 o nee; ik virrl reiniginl van de container overbodig. (door 

naar vraag 48) 
( 4 7 %) 3 0 ja. (door naar vraag 47 .b.) 
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b.Hoe vaak zou U de container 's-zaners (april t;m septelnber) 
willen laten reinigen ? 

(38,7 %) 1 o 1 x per 2 weken 
(48,4%) 2 o 1 x per rnaani 
( 11, 3%) 3 0 1 x per 2 maëm:len 
( 1 ,6%) 4 o 1 x per 3 maarrlen 
( -- ) 5 0 arrleJ::S; nl ..........................•................ 

Hoe vaak zou U de container 's-winters (oktober t;m maart) willen 
laten reinigen ? 

( 9,7%) 1 0 1 x per 2 weken 
(3 0 ,6%) 2 o 1 x per rnaani 
(37 ,1%) 3 0 1 x per 2 maanien 
(22,6%) 4 o 1 x per 3 maarrlen 
( 22,6%) 5 0 aJ"'Xie.rs; nl. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

c. Welk bedrag bent U bereid per reinigi.rx:J te betalen ? 
fl •...•.•......... per reiniging.(zie bijlage !Va) 

48. a. Vond u deze vragenlijst te lang? 
(51,1 %) 1 o ja 
(48 ,9%) 2 o nee 

b. Vorxl u deze vragenlijst te rroeilijk? 
( 9 ,4%) 1 o ja 
(90,6%) 2 0 nee 

Hartelijk dank voor Uw medewerking. 
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BIJIJ\GE IVa: AN'll'OJRDPERCENI'AGES OPEN VRAGEN T2-MEI'ING. 

29b. Welke voordelen ziet u in het nieuwe huisvuilinzamelingssysteem? 

beter voor het milieu 
recycling 
mirrler stort 
kans om zelf een bijdrage 
te leveren aan een beter milieu 
:min:ler vuilniszakken nodig 
makkelijk systeem 
aniers 

55,1% 
12,1% 
24,3% 

15% 
1,9% 
2,8% 
2,8% 

30b. welke nadelen ziet u in het nieuwe huisvuilinzarrelingssysteem? 

ruimteverlies 6,3% 
neer nadenken over het huisvuil 2, 1% 
rroeitejinspannirq 6, 3% 
stankoverlast 4, 2% 
aniers 2, 1% 

N.B. De resporrlenten korrlen op vraag 29b en 30b meerdere antwoorden 
geven. Veel resporrlenten (degenen die géén voor- respectievelijk 
nadelen in de proef zagen) he}i:)en vraag 29b respectievelijk 30b 
niet beantwoord. Varrlaar dat het totaalpercentage van deze vragen 
niet gelijk aan 100 is. 

37. Wat zou er aan de proef rroeten verarrleren om het voor u aantrek
kelijker te maken om huisvuil zelf te scheiden en gescheiden aan 
te bieden? 

niets verarrleren 
qtlaalfrequentie verhogen 
regelmatig reinigen 
kleinere container 
grotere KCA-box 
proef opschalen 
ook container voor restafval 
speciale keukene.rnrrer 
containers beter tegen 
aniers 

44% 
9,3% 
10,7% 

1,3% 
1,3% 
5,3% 
20% 
2,7% 
2,7% 
2,7% 

39. Wat is voor u de belangrijkste informatiebron net betrekking tot 
de huisvuilscheidingsproef? 

gerneentejbrieven 
afvalkrantj-kalerrler 
wijkbladen(krant 
basisschool 
aniers 
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41,7% 
13,9% 
40,3% 

1,4% 
2,8% 



47c. Welk bedrag bent u bereid per reiniging te betalen? 

niets i geen behoefte aan reiniging 
wèl behoefte aan reiniging i niets betalen 
f. 0,01 -
f. 2,51 
f. 5,01 

f. 2,50 
f. 5,
f. 7,50 
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5,3% 
18% 
27,4% 

0,8% 
0,8% 



BIJlAGE V: KRUisrABET :rEN. 
Verschillen tussen Tl-meting en T2-meting. 

Attitude ten aanzien van het scheidirgsgedrag. 

Tabel 5.1. 

Tl-meting 

T2-meting 

X2 = 8,14 

"Hoe staat u tegenover het zelf scheiden van uw huis
vuil?" 

(enigszins) 
positief 

92,4% 

99,3% 
95,4% 

p = 0,004 

neutraal/ 
(enigszins) 
negatief 

7,6% 

0,7% 
4,6% 

55,9% 

44,1% 
100% (N=306) 

Bestaam gewoontegedrag. 

Tabel 5.2. 

Tl-meting 

T2-meting 

X2 = 9, 73 

"Welk deel van uw afvalglas b~ u gemiddeld naar de 
glasbak?" 

allesfhet 
grootste deel 

86,9% 

97% 
91,3% 

p = 0,001 

de helft of 
m.i.mer 

13,1% 

11._ 
8,7% 
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56,8% 

43,2% 
100% (N=310) 



Tabel 5.3. 

T1-metin;J 

'1'2-metin;J 

X2 = 7,07 

Tabel 5.4. 

T1-metin;J 

'1'2-metin;J 

X2 = 8,13 

"Houdt u bij het doen van inkopen rekening met het afval 
dat de verpakking kan opleveren?" 

al tijd/vaak/ 
sans 

43,7% 

59% 
50,3% 

p = 0,007 

zelden/ 
nooit 

56,3% 

.11L 
49,7% 

56,5% 

43.5% 
100% (N=308) 

"Houdt u bij het inkopen doen rekenin;J met de milieu
vrien:ielijkheid van producten?" 

alti jdjvaa.k/ 
soms 

62,5% 

p = 0,004 

zelden/ 
nooit 

37,5% 

22.4% 
31% 

56,8% 

43.2% 
100% (N=310) 

--------------------------------------------
Tabel 5.5. 

T1-metin;J 

'1'2-metin;J 

X2 = 8,11 

''Maakt u zelf CCIITpOSt?" 

ja; nee 
gedeeltelijk 

38,2% 

nl._ 
31,5% 

p = 0,004 

61,8% 

77% 
68,5% 

--------·-----------

11 0 

56,2% 

43,8% 
100% (N=308) 



Algemene attitude ten aanzien van de proef en het doel van de proef. 

Tabel 5.6. 

Tl-meting 

T2-meting 

X2 = 5,1 

Tabel 5.7. 

Tl-meting 

T2-meting 

X2 = 7,61 

"Hoe staat u tegenover de proef zoals die op dit IOOinent 
in uw gemeente wordt gehouden?" 

(enigszins) 
positief 

93,1% 

98,5% 
95,5% 

p = 0,024 

neutraal/ (enigszins 
negatief 

6,9% 

1.5% 
4,5% 

56,5% 

43,5% 
100% (N=310) 

"Hoe belangrijk is de milieuproblematiek voor u in ver
gelijking met arrlere problemen of zorgen die u heeft?" 

:m.i.mer even belëiDJ-
belangrijk belangrijk rijker 

36,8% 45% 18,1% 56,6% 

22,1% 56,5% 21.4% 43,4% 
30,5% 50% 19,5% 100% (N=302) 

p = 0,022 

Kosten en baten afweging. 

Tabel 5.8. 

Tl-meting 

T2-rneting 

X2 = 14,24 

"Als ik zelf ID1Jn huisvuil gescheiden aanbied, ncet ik 
meer nadenken over mijn huisvuil." 

eens neutraal oneens 

78,5% 4,3% 17,2% 56,4% 

57,9% 7,9% 34,1% 43,6% 
69,6% 5,9% 24,6% 100% (N=289) 

p = 0,000 
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Tabel 5.9. 

Tl-meting 

T2-meting 

X2 = 12,22 

"Als, dcx:>:rdat ik nu)n huisvuil gescheiden aanbied, ik 
tooer geld kwijt ben, vim ik dat, " 

niet neutraal lastig 
lastig 

37,4% 26,4% 36,2% 56,6% 

46,4% 36% 17.6% 43,4% 
41,3% 30,6% 28,1% 100% (N=288) 

p = 0,002 

SVsteemkernnerken. 

Tabel 5.10. 

Tl-meting 

T2-meting 

X2 = 8,16 

"Ik vim de manier waarop probleemstoffen worden in
gezameld goed geregeld." 

eens 

72,7% 

86,4% 
78,8% 

p = 0,004 

oneens 

27,3% 

13,6% 
21,2% 

11 2 

55,6% 

44.4% 
100% (N=297) 



BIJlAGE VI: KRUISTABELlEN. 
Belangrijkste relaties tussen de verschillen:le concep
ten. T1-Ireting. 

Tabel VI .1. 

"Bent u van plan 
uwhuisvuilte 
blijven scheiden?" 

zeker wel 

waarschijnlijk wel/ 
misschien/ (waar
schijnlijk) niet 

X2 = 42,06 p = 0,000 

"Hoe staat u tegenover het zelf scheiden van 
uw huisvuil ? 11 

positief 

90,5% 

40,6% 
81,1% 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

9,5% 

59,4% 
18,9% 

81,1% 

18,9% 
100% 

(N=169) 

Tabel VI. 2. SUbjectieve nonn* 

"Bent u van plan uw 
huisvuil te blij
ven scheiden?" 

Zeker wel 

Waarschijnlijk wel/ 
misschien/ (waar
schijnlijk) niet 

X2 = 7,18 p = 0,007 

Hoog 

55,7% 

27,6% 
49,6% 

laag 

44,3% 

72,4% 
50,4% 

78,5% 

21.5% 
100% (N=135) 

* Hoge score op subjectieve nonn betekent dat referentiegroepen 
volgens de resporrlent verwachten dat hijjzij Iree zal werken, en 
dat de resporrlent de mening van de referentiegroepen belangrijk 
vindt. 
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Tabel VI.3. 

"Bent u van plan uw 
huisvuil te blij
ven scheiden?" 

zeker wel 

waarschijnlijk wel/ 
misschien/ (waar
schijnlijk) niet 

X2 = 13,63 p = 0,000 

Tabel VI.4. 

Bestaarrle geWoontes met betrekking tot milieu
vrierrlelijk gedrag. 

veel 

59% 

23,5% 
51,8% 

weinig 

41% 

76.5% 
48,2% 

79,8% 

20.2% 
100% (N=168) 

De respondent ziet in de proef voor zichzelf: 

"Hoe staat u tegenover meer voor- dan evenveel voor- als 
nadelenjmeer na
dan voordelen 

het zelf scheiden van nadelen 
uw huisvuil ? 11 

positief 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

X2 = 4,35 p = 0,036 

Tabel VI.5. 

De respondent ziet in 
de proef voor zichzelf: 

meer voor- dan nadelen 

evenveel voor- als 
nadelen/meer na- dan 
nadelen 

X2 = 9,19 p = 0,002 
-------

59,2% 

37,9% 
55,3% 

Evaluatie kosten. 

niet lastig 

63,5% 

38,8% 
52,6% 
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40,8% 

62,1% 
44,7% 

wel lastig 

36,5% 

61.2% 
47,4% 

81,8% 

18.2% 
100% 

(N=159) 

55,9% 

44.1% 
100% 

(N=152) 



Tabel VI.6. 

Beoordelin3 van de 
systeemkemnerken 

positief 

negatief 

X2=5,74 p = 0,016 

Tabel VI.7. 

Algemene attitude 
t.a.v. de proef: 

positief 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

X2 = 9,25 p = 0,002 

Tabel VI.8. 

Algemene attitude 
t.a.v. de proef 

positief 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

X2 = 3,90 p = 0,048 

Evaluatie van de kosten. 

niet wel 
lastig lastig 

63,1% 36,9% 52% 

41,7% 58,3% 48% 
52,8% 47,2% 100% (N=125) 

De resporxient ziet in de proef voor zichzelf: 

meer voor- dan 
nadelen 

60,6% 

30% 
54,9% 

evenveel voor- als 
nadeleJVzooer na- dar 
voordelen 

39,4% 

70% 
45,1% 

81,5% 

18.5% 
100% 

(N=162) 

Verwachte/waargenomen kosten m.b.t. de proef: 

veel kosten 

46,3% 

68% 
50% 
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weinig kosten 

53,7% 

32% 
50% 

82,9% 

17.1% 
100% 

(N=146) 



Tabel VI.9. 

Algemene attitude 
t.a.v. de proef 

positief 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

X2 = 4,67 p = 0,030 

Tabel VI.10. 

Algemene attitude 
t.a.v. de proef 

Verwadltejwaargencmen baten m.b.t. de proef: 

veel baten 

61,5% 

39.3% 
57,6% 

weinig baten 

38,5% 

60,7% 
42,4% 

Evaluatie van de kosten. 

niet lastig wel lastig 

82,3% 

17.7% 
100% 

(N=158) 

---------4------------_,--------------r-------
positief 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

X2 = 9,33 p = 0,002 

Tabel VI .11. 

Beoo:rdelÎnJ van de 
voorlidltinJ 

zeer tevreden 

mirrler tevreden 

X2 = 6,8 p = 0,009 

58,9% 

27,6% 
53,2% 

41,1% 

72,4% 
46,8% 

Evaluatie van de kosten. 

niet lastig 

62,5% 

40,7% 
53,7% 
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wel lastig 

37,5% 

59,3% 
46,3% 

81,6% 

18.4% 
100% 

(N=158) 

59,9% 

40,1% 
100% 

(N=147) 



Tabel VI .12. 

Verantwoordelijkheids-

"Hoe staat u tegenover de huisvuilscheidings
proef zoals die op dit nanent in uw gemeente 
gehouden wordt?" 

gevoel m.b.t. de positief enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

milieuproblematiek 

hoog 

minier hoog 

X2 = 5,05 p = 0,024 

Tabel VI .13. 

Verantwoordelijkheids-

88,5% 

74,3% 
81,6% 

11,5% 

25,7% 
18,4% 

51,3% 

48,7% 
100% 

(N=152) 

"Bent u van plan uw huisvuil te blijven schei
den?" 

gevoel m.b.t. de zeker wel waarschijnlijk wel/ 
misschien/ (waar
schijnlijk) niet 

milieuproblematiek 

hoog 

minier hoog 

X2 = 4,06 

Tabel VI.14. 

Geslacht 

vrouwelijk 

marmelijk 

X2 = 4,3 

p = 0,04 

p = 0,038 

87,2% 

74,3% 
80,9% 

12,8% 

25,7% 
19,1% 

51,3% 

48,7% 
100% 

(N=152) 

Verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. de milieu
problematiek. 

hoog 

58,9% 

41,7% 
52% 

minier hoog 

41,4% 

58,3% 
48% 

60% 

40% 
100% (N=150) 

-----------------------------
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Tabel VI .15. 

Leeftijd 

38 jaar of jonger 

39 jaar of ouder 

X2 = 5,45 p = 0,109 

Tabel VI.16. 

Leeftijd 

38 jaar of jonger 

39 jaar of ouder 

X2 = 6,1 p = 0,013 

Verwachtejwaargenanen kosten m.b.t. de proef. 

veel kosten weinig kosten 

41,5% 58,5% 56,2% 

60,9% 39,1% 43,8% 
50% 50% 100% 

(N=146) 

Beoordeling van de voorlichting rorrlam de 
proef. 

zeer tevreden 

51,9% 

70,9% 
61,3% 

mirrler tevreden 

48,1% 

29,1% 
38,8% 

50,6% 

49 4% 
100% 

(N=160) 
------ -----------------------------------------

Tabel VI.17. 

Leeftijd 

38 jaar of jonger 

39 jaar of ouder 

X2 = 5,6 p = 0,018 

Kennis van de scheidingsregels en het inzamel
schema. 

goed 

61,8% 

42,5% 
52,3% 

nietgoed 

38,2% 

57,5% 
47,7% 

51 

49% 
100% (N=149) 

------------------------ --------------------
Tabel VI .18. 

Leeftijd 

38 jaar of jonger 

39 jaar of ouder 

X2 = 9,4 p = 0,002 

Subjectieve norm* 

hoog 

39% 

66% 
49,6% 

laag 

61% 

34% 
50,4% 

60,7% 

39,3% 
100% (N=l35) 

* Hoge score op subjectieve norm betekent dat de resporrlent de 
mening van referentiegroepen belangrijk vindt, en dat referen
tiegroepen volgens de resporrlent verwachten dat hij/zij aan de 
proef zal meewerken. 

118 



BIJlAGE VII: KRUisrABETJEN. 
BelanJrijkste relaties tussen de verschillerrle concep
ten. '!'2-tret:in;J. 

Tabel VII .1. ''Welk deel van uw afval biedt u gescheiden 

''Bent u van plan uw 
huisvuil te blijven 
scheiden?" 

zeker wel 

waarschijnlijk wel/ 
misschien/ (waarschijn
lijk) niet 

X2 = 5,7 p = 0,017 

aan?" 

alles 

54% 

25% 
49,6% 

niet alles 

46% 

75% 
50,4% 

85% 

15% 
100% (N=133) 

Tabel VII.2. "Hoe staat u tegenover het zelf scheiden van 
uw huisvuil ?11 

"Bent u van plan uw 
huisvuil te blijven 
scheiden?" 

zeker wel 

waarschijnlijk wel/ 
misschien/ (waarschi jn
lijk) niet 

X2 = 46,6 p = 0,000 

Tabel VII. 3. 

"Bent u van plan uw 
huisvuil te blijven 
scheiden?" 

zeker wel 

waarschijnlijk welf 
misschien/ (waarschijn
lijk) niet 

X2 = 10,82 p = 0,001 

positief 

97,4% 

47,4% 
90,3% 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

2,6% 

52,6% 
9,7% 

85,8% 

14.2% 
100% 

(N=134) 

Bestaarxie gewoontes m.b.t. milieuvrierrlelijk 
gedrag. 

veel 

61,6% 

21.1% 
55,7% 

weinig 

38,4% 

78,9% 
44,3% 
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85,5% 

14,5% 
100% (N=131) 



Tabel VII. 4. 

Waame.mirxJ/evaluatie 
kosten 

weinig kosten; 
niet lastig 

veel kosten; 
wel lastig 

X2 = 4,05 

Tabel VII. 5. 

p = 0,04 

Waan1ellli.ngjevaluatie 
kosten 

weinig kosten/ 
niet lastig 

veel kosten/ 
wel lastig 

X2 = 5,02 p = 0,025 

Hoe staat u tegenover het zelf scheiden van uw 
huisvuil? 

positief 

96,6% 

~ 
91,5% 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

3,4% 

~ 
8,5% 

50,4% 

49,6% 
100% 

(N=117) 

Welk deel van uw afval biedt u gescheiden aan? 

alles 

57,6% 

36,8% 
47,4% 

niet alles 

42,4% 

63,2% 
52,6% 

50,9% 

49,1% 
100% (N=116) 

Tabel VII.6. De respondent ziet in de proef voor zichzelf: 

"Bent u van plan uw 
huisvuil te blijven 
scheiden?" 

zeker wel 

~jnlijk wel/ 
misschien/ ( waarsebi jn
lijk) niet 

X2 = 6 p = 0,014 

meer voor
dan nadelen 

60,2% 

26,7% 
56,1% 

--------- --

evenveel voor
als nadelen of 
meer na- dan 
voordelen 
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39,8% 

73.3% 
43,9% 

87,8% 

12.2% 
100% 

(N=123) 



Tabel VII. 7. 

Waamernirgjevaluatie 
kosten 

Beoordeling van de systeemkernnerken. 

positief niet positief 

wellrig~rtenr------t-----------t--------------t-----
niet lastig 

veel kosten/ 
wel lastig 

X2 = 20,84 

Tabel VII. 8. 

p = 0,000 

"Bent u van plan uw 
huisvuil te blijven 
scheiden?" 

zeker wel 

waarschijnlijk wel/ 
misschien; (waarschij n
lijk) niet 

X2 = 5, 7 p = 0,017 

Tabel VII. 9. 

Algemene attitude 
t.a.v. de proef 

positief 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

X2 = 6,14 p = 0,013 

69,8% 

26.3% 
47,3% 

30,2% 

73,7% 
52,7% 

48,2% 

51.8% 
100% 

(N=110} 

Beoordeling van de syst:€emkenmerken. 

positief 

54,7% 

23,5% 
50,4% 

niet positief 

45,3% 

76,5% 
49,6% 

Waarneming/evaluatie baten. 

veel baten; 
wel belargrijk 

54,1% 

11,1% 
50,8% 

12 1 

wellrig baten; 
onbelargrijk 

45,9% 

88,9% 
49,2% 

86,2% 

13.8% 
100% 

(N=123) 

92,5% 

7,5% 
100% 

(N=120} 



Tabel VII .10. 

Algemene attitude 
t.a.v. de proef 

positief 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

X2 = 8,12 p = 0,004 

WaarnenU...nyevaluatie kosten. 

weinig kosten/ 
niet lastig 

54,2% 

9,1% 
50% 

veel kosten; 
wel lastig 

45,8% 

90,9% 
50% 

90,7% 

~ 
100% 

(N=118) 
-----------------------------------------

Tabel VII .11. 

Gebruik van de voor
lichting 

veel 

nietveel 

X2 = 4,85 p = 0,027 

Tabel VII .12. 

Gebruik van de voor
lichting 

veel 

nietveel 

X2 = 6, 7 p = 0,009 

Algemene attitude t.a.v. de proef. 

positief 

96,7% 

85,3% 
90,6% 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins) 
negatief 

3,3% 

14,7% 
9,4% 

46,9% 

53,1% 
100% 

(N=128) 

"Bent u van plan uw huisvuil te blijven schei
den?" 

zeker wel 

95% 

79,4% 
86,7% 

waarschijnlijk Wel/ 
misschien/ (waar
schijnlijk) niet 

5% 

20,6% 
13,3% 

46,9% 

53 1% 
100% 

-------·---- ----- ---·---
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Tabel VII.13. Attitude t.a.v. het zelf scheiden van huis
vuil: 

Verantwoordelijkheids- positief 
gevoel m.b.t. de 
milieuproblematiek 

hoog 

niet hoog 

X2 = 4,65 p = 0,031 

96,6% 

85,2% 
90,8% 

enigszins positief/ 
neutraal/ (enigszins 
negatief 

3,4% 

14.8% 
9,2% 

49,2% 

50,8% 
100% 

(N=120) 

Tabel VII.14. Beoordeling van de systeemkenrnerken. 

leeftijd 

38 jaar of jonger 

39 jaar of ouder 

X2 = 8,5 p = 0,003 

positief niet positief 

36,9% 63,1% 

63,6% 36,4% 
49,2% 50,8% 

'.label VII.15. Score op de subjectieve nonn. 

leeftijd 

38 jaar of jonger 

39 jaar of ouder 

X2 = 8,47 p = 0,003 

hoog 

37,3% 

66,7% 
49,5% 

laag 

62,7% 

33,3% 
50,5% 
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58,4% 

41.6% 
100% 

54,2% 

45,8% 
100% 

(N=120) 

(N=101) 



BIJlAGE VIII. DISCRIMINANI'ANALYSES: 

RJOI.ED WI'IHIN-GROOPS CDRREIATIONS. 

Tabel VIII .1. T1-metinJ. 
Afhankelijke variabele: intentie tot schei<ii.nJsge
drag (vraag 42) . 

onafhankelijke variabele 

- algemene attitude t.a.v. de proef 
- attitude t.a.v. het zelf scheiden 
- kostenfbaten afweginJ 
- evaluatie van de kosten 
- best:.aaOO gewoontegedrag 
- subjectieve norm 
- venvachtejwaargenomen kosten 
- verantwoordelijkheid 
- venvachtejwaargenomen baten 
- voorlichting 
- systee.mker!Irerken 
-kennis 

Tabel VIII. 2. T2-metinJ. 

poeled within-groups 
correlation 

0,68 
0,54 
0,50 
0,43 
0,40 
0,33 
0,32 
0,15 
0,14 
0,11 
0,11 
0,02 

Afhankelijke variabele: intentie tot schei<ii.nJsge
drag (vraag 32). 

onafhankelijke variabele 

- attitude t.a.v. het zelf scheiden 
- best:.aaOO gewoontegedrag 
- algemene attitude t.a.v. de proef 
- systeemkenmerken 
- kosteJ11baten afweging 
- voorlichting 
- verantwoordelijkheid 
- subjectieve norm 
- waéUlleliÛl1gjevaluatie baten 
- kennis 
- waéUlleliÛl1gjevaluatie kosten 
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poeled within--groups 
correlation 

0,58 
0,41 
0,38 
0,36 
0,33 
0,20 
0,14 
0,12 
0,08 
0,03 
0,02 



Tabel VIII. 3. T2-IOOting. 
Afhankelijke variabele: mate waarin scheic:iinJsge
drag wordt vertcx:>rrl (vraag 21). 

onafhankelijke variabele 

- bestaarxi gewoontegedrag 
- waarnemin:yevaluatie baten 
- verantwoordelijkheid 
- kosten/baten afweging 
- algemene attitude t.a.v. van de proef 
- waanleiilin;Jjevaluatie kosten 
- voorlichting 
- intentie tot scheic:iinJsgedrag 
-kermis 
- systeemkernnerken 
- attitude t.a.v. het zelf scheiden 
- subjectieve nonn 
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pooled within-groups 
correlation: 

0,43 
0,32 
0,25 
0,25 
0,25 
0,18 
0,18 
0,16 
0,15 
0,07 
0,06 
0,01 



BIJI.l\GE IX. KmJISTABET JEN MEr BEI'REKKING 'lUI' roNI'AINERREINIGING. 

Tabel IX.1. 

''Vi.rrlt u reiniging 
van de mini -contai
ner ncxx:Izakelijk?" 

ja 

nee 

''Maakt u de container wel eens zelf schoon?" 

ja 

84,4% 

46,9% 
77,2% 

nee 

15,6% 

53,1% 
22,8% 

80,8% 

19.2% 
100% (N=167) 

X2=20,77 p = 0,000 

Tabel IX.2. 

''Maakt u de con
tainer wel eens 
zelf schoon? 

ja 

nee 

''Wie noet er volgens u zor:gen voor het schoonhouden 
van de containers?" 

de mensen de gemeente/of 
zelf iemarrl arrlers 

73,8% 26,2% 77,7% 

51.4% 48,6% 22,3% 
68,8% 31,2% 100% (N=l57) 

X2 = 6,32 p = 0,011 

Tabel IX.3. 

"Vi.rrlt u het zelf 
reinigen van de 
container lastig?" 

ja 

nee 

''Wie noet er volgens u zor:gen voor het schoonhouden 
van de container?" 

de mensen de gemeente/of 
zelf iemarrl anders 

55,4% 44,6% 52,4% 

94,9% 5,1% 47,6% 
74,2% 29,8% 100% (N=124) 

X2 = 25,24 p = 0,000 
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Tabel IX. 4. 

''Bent u tevreden 
over de reinigi.rg 
van 15 maart 1989?11 

ja 

nee 

"Heeft u er behoefte aan de container te laten 
reinigen door een schoornnaakbedrij f?" 

ja 

42,7% 

63,3% 
50,8% 

nee 

37,3% 

~ 
49,2% 

60,5% 

39,5% 
100% (N=124) 

X2 = 5,03 p = 0,024 
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