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• Wat wordt er gedaan met de 
resultaten?
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Fase 1 is Het Nieuwe Inzamelen reeds ingevoerd. Het Nieuwe inzamelen in fase 2 – 4 
wordt ingevoerd in medio februari-juli 2013. Dit bewonersonderzoek is dus een 
nulmeting voor fase 2-4 en een tussenevaluatie voor fase 1. 
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Opzet bewonersonderzoek

• Steekproef 
• Uitgevoerd door onderzoeksbureau Marintel
• Doel:

• Evaluatie Het Nieuwe Inzamelen fase 1
• Nulmeting Het Nieuwe Inzamelen fase 2-4
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•Er is gekozen voor een steekproef. Methode: huis-aan-huis afgeven en inzamelen 
vragenlijsten. 
•Het onderzoek is uitgevoerd in januari 2013 door onderzoeksbureau Marintel. Rapport 
opgeleverd op 27-2-2013.
•Hoge responserate, zie plaatje. Deze is vergelijkbaar met onderzoeken waarbij 
soortgelijke onderzoeksmethoden worden gehanteerd.
•Slechts 7 benaderden deden niet mee vanwege inhoudelijke motivaties.
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Resultaten fase 2-4 
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Tevredenheid fase 2 - 4 
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96% van de bewoners van een grondgebonden woning en 93% 
van de bewoners met een bovenwoning beoordeelt het 
huidige afvalsysteem met een voldoende. 

Meest genoemde opmerkingen:

• Ik ben tevreden over het huidige systeem

• Ik ben ontevreden over de service van plastic afval

• Ik ontevreden over de netheid van de verzamelcontainers
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Tevredenheid fase 2 - 4 
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Afvalscheidingsgedrag fase 2 - 4
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Afvalscheidingsgedrag fase 2 - 4
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Bewoners vinden dat ze zelf plastic en gft nog beter kunnen scheiden.  
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Verwachtingen fase 2 - 4
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•4 op de 5 bewoners beoordeelt Het Nieuwe Inzamelen als neutraal of positief. 
•Dit percentage is vergelijkbaar met de mening van bewoners in fase 1 voor het 
invoeren van Het Nieuwe Inzamelen.
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Verwachtingen fase 2 - 4
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Verwachtingen fase 2 - 4
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Verwachtingen fase 2 - 4
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•De antwoorden van deze vraag geven uitsluitend aan waar tegenop wordt gezien. Er 
wordt niet gemeten hoe bezwaarlijk ieder aspect wordt ervaren.
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Verwachtingen fase 2 - 4
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•Bewoners verwachten plastic en gft beter te scheiden als Het Nieuwe Inzamelen is 
ingevoerd. 
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Resultaten fase 1 
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Tevredenheid fase 1 
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81% van de bewoners van een grondgebonden woning en 93% 
van de bewoners met een bovenwoning beoordeelt het 
huidige afvalsysteem met een voldoende. 

•Iets hogere score fase 1 voor hoogbouw.
•Lagere score fase 1 voor laagbouw (deels) verklaarbaar door:
1.Onbekend maakt onbemind ! alle veranderingen leiden tot lagere scores 
(“systeemdenken”).
2.Meting vlak na Oud&Nieuw 2013. Periode met slechte service op ondergrondse 
containers. 
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Tevredenheid fase 1

16

16



Tevredenheid fase 1

17

•Leeftijd speelt nauwelijks een rol in de mate van tevredenheid. 
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Tevredenheid fase 1
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•80% cq 89% van de bewoners dezelfde mening of positiever geworden.
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Tevredenheid fase 1
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•19/126 respondenten geeft vanuit zichzelf aan dat frequentie plastic en papier omhoog 
kan (open vraag). 
•In de gesloten vraag geeft 39-49% van de respondenten aan dat de minicontainers 
vaker geleegd mogen worden.

•Andere opmerkingen gaan over overlast van/rondom verzamelcontainers. Kan te 
maken hebben met de periode rondom Oud & Nieuw 2013.
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Afvalscheidingsgedrag fase 1
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•Let op. De resultaten in deze sheets zijn op basis van het bewonersonderzoek. Dus niet 
op basis van een daadwerkelijke sorteerproef.
•Bewoners van bovenbouwwoningen geven zelf aan dat zij plastic en GFT minder goed 
scheiden dan bewoners van laagbouwwoningen.
•Plastic + GFT: Scheidings% fase 1 > scheidings% fase 2-4
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Afvalscheidingsgedrag fase 1
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•3 op de 4 bewoners in grondgebonden woningen scheiden plastic meer dan voor HNI.
•2 op de 5 bewoners bovenwoningen scheiden plastic meer dan voor HNI.

•De bewoners hadden reeds een minicontainer voor papier. Deze maatregel heeft dus 
geen effect op de uitkomsten van deze vraag.
•De stijgingen voor papier, glas en GFT zijn te verklaren door het HALO effect: Als je 
bewust wordt van je gedrag voor één afvalstroom, ga je dit ook op andere gebieden 
toepassen.
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Afscheidingsgedrag fase 1
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•7 op de 10 bewoners met grondgebonden woningen geven aan meer afval te scheiden 
dan voor HNI. 
•2 op de 5 bewoners bij bovenwoningen geven aan beter te scheiden.
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Informatievoorziening fase 1
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•9 op de 10 bewoners kunnen de brief van de gemeente herinneren.
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Informatievoorziening fase 1
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•De informatievoorziening wordt door 9 op de 10 respondenten als voldoende ervaren.
•Slechts 1 op de 8 van de inwoners voelt zich niet betrokken bij de invoering van HNI.
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Informatievoorziening fase 1
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Wat gaan we met deze resultaten doen?

ProcesProcesProcesProces
• Belangrijkste resultaten onderzoek binnen de gemeente 

en extern verspreid. 
• Vergelijkend bewonersonderzoek houden aan het einde 

van de proef.
Inhoudelijke actiesInhoudelijke actiesInhoudelijke actiesInhoudelijke acties
• Onderzoek inzamelfrequentie papier en plastic 

minicontainers.
• Aandacht voor uitvoering (bijplaatsingen en overloop 

ondergrondse containers).
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Vragen?
Neem contact op met 
lunetten@utrecht.nl


