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Hoofdstuk 1. Verantwoording 

1.1 Inleiding 

Dit rapport geeft inzicht in de wensen, ervaringen en de beleving van de inwoners van de 
gemeenten aangesloten bij de AVRI met betrekking tot afvalinzameling en de 
mogelijkheden tot scheiding. 
 

Afvalverwijdering Rivierenland (hierna AVRI) is onderdeel van Regio Rivierenland, een 
samenwerkingsverband van negen gemeenten in Zuidwest Gelderland, namelijk: Buren, 
Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en 
Zaltbommel. 
 

AVRI zamelt de restafval, GFT, papier en textiel aan huis in middels mini- of 
ondergrondse containers. Daarnaast kunnen de inwoners van de aangesloten gemeenten 
hun glas, papier en textiel afval kwijt in openbare containers. Het plastic wordt in acht 
van de negen gemeenten aan huis opgehaald met gebruikmaking van plastic zakken, in 
Tiel zijn op een aantal locaties openbare containers neergezet voor de verzameling van 
plastic afval. 
 

AVRI heeft in 2002 en 2006 een onderzoek uitgevoerd onder de bewoners van de 
aangesloten gemeenten. In 2010 heeft AVRI in samenwerking met Marintel wederom een 
bewonersonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek heeft de beoordeling van de kwaliteit 
van de dienstverlening van AVRI centraal gestaan. 
Vanwege de verandering in de samenstelling van de vragenlijst, is het niet mogelijk een 
vergelijking te maken met de resultaten uit eerdere metingen. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de wensen, ervaringen en de 
beleving van de inwoners van de gemeenten aangesloten bij de AVRI met betrekking tot 
afvalinzameling en de mogelijkheden tot scheiding. 
 

De volgende thema’s komen in het onderzoek aan bod: 
 

1. Het huidige afvalgedrag van de inwoners. 
2. Knelpunten die inwoners ervaren bij het aanbieden van afval. 
 Denk aan kennis, voorzieningen, dienstverlening en motivatie. 
3. Klanttevredenheid op het gebied van voorzieningen en dienstverlening. 
4. Mening en ervaringen over de communicatie en voorlichting. 
5. Het imago van AVRI bij de burger. 

1.3 Wetenschappelijke achtergrond 

Definitie van tevredenheid 
In paragraaf 2 is het begrip ‘tevredenheid’ al genoemd. Tevredenheid definiëren wij als 
de balans tussen enerzijds de verwachting van de inwoners en anderzijds de mate waarin 
aan deze verwachting wordt tegemoet gekomen. Wanneer de dienst in de perceptie van 
de inwoner niet aan de verwachting voldoet, is deze ontevreden. Overstijgen de 
ervaringen de verwachting, dan is de inwoner tevreden. Deze balans kan aan beide 
kanten beïnvloed worden. Door een dienst te verbeteren wordt de tevredenheid 
verhoogd. Het bijstellen van het verwachtingspatroon heeft tevens een effect op de 
tevredenheid. 
 

Voor het bewonersonderzoek voor AVRI is gebruik gemaakt van het SERVQUAL model, 
dat hieronder nader is toegelicht.  
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Het Service Quality-model 
Een van de meest inzichtelijke modellen om burgertevredenheid in kaart te brengen is 
het Service Quality-model (SERVQUAL) van Zeithaml, Berry en Parasuraman. In het 
model wordt een onderscheid gemaakt op vijf dimensies: 
 

1. Tastbaarheden: zijn alle aspecten van de dienst die de klant kan zien, horen of 
aanraken in orde? Hierbij kan gedacht worden aan de bereikbaarheid van AVRI, de 
gebruiksvriendelijkheid van de website en het rijgedrag van de chauffeurs. 

 

2. Betrouwbaarheid: worden de containers altijd geleegd? Worden gemaakte 
afspraken nagekomen? 

 

3. Responsiviteit: denk bijvoorbeeld aan: worden inwoners goed geïnformeerd over 
afvalscheiding en –inzameling?  

 

4. Zorgzaamheid: hierbij kan gedacht worden aan: zijn de medewerkers vriendelijk? 
 

5. Inleving in de inwoner: in welke mate is er volgens de burgers voldoende oog 
voor individuele behoeften? Dit onderwerp is in dit onderzoek niet aan de orde 
gekomen. 

 
Eindoordeel burgertevredenheid 
Het eindoordeel van de respondenten over de kwaliteit van dienstverlening is de mate 
waarin de dienstverlening voldoet aan de verwachtingen op elk van deze dimensies. Elke 
organisatie kent zijn eigen specifieke kenmerken en problemen. Daarom zijn de vragen 
van het model aangepast op de specifieke situatie van AVRI. 
 
Prioriteitenmatrix 
Om beter inzicht te krijgen in welke onderwerpen en welke aspecten op basis van een 
onderzoek, prioriteit voor verbetering hebben, is gebruik gemaakt van 
prioriteitenmatrices (hoofdstuk 3). In een prioriteitenmatrix wordt de tevredenheid over 
aspecten (van een dienstverlening) afgezet tegen het belang dat deze aspecten hebben 
voor de algemene tevredenheid over de dienstverlening.  
 

Het belang van de verschillende aspecten is door middel van statistische analyses 
vastgesteld. Hierdoor zijn wij in staat geweest vast te stellen in welke mate de 
afzonderlijke aspecten die betrekking hebben op een onderwerp bijdragen aan de 
algemene tevredenheid over dat onderwerp. 
Komt het vaak voor dat respondenten een hoog cijfer voor een bepaald aspect geven en 
tegelijkertijd een hoog algemeen tevredenheidscijfer geven, dan wordt geconstateerd dat 
een verband bestaat tussen het aspect en de algemene tevredenheid, met andere 
woorden: het betreffende aspect heeft een grote impact op de algemene tevredenheid.  
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1.4 Onderzoeksopzet en informatieverzameling 

De vragenlijst is door Marintel, in nauw overleg met AVRI en inachtneming van de 
wensen van de afzonderlijke gemeentes, ontwikkeld. Marintel heeft een eerste voorstel 
gedaan voor het ontwerp van de vragenlijst, waarbij rekening is gehouden met de 
wensen van AVRI (de prioriteiten). Vervolgens is de inhoud van de vragenlijst in een 
meeting op locatie bij AVRI besproken. 
Marintel heeft de vragenlijst getoetst op uitgangspunten die nodig zijn om de resultaten 
methodologisch verantwoord te kunnen verwerken.  
 

Bij de aanvang van het veldwerk bestond de vragenlijst uit een combinatie van gesloten 
(voorgecodeerde) en open (niet voorgecodeerde) vragen. In overleg met AVRI is 
besloten de meest gegeven antwoorden op de open vragen na afloop van de eerste 
veldwerkdag toe te voegen aan de voorgecodeerde antwoorden en vervolgens de 
mogelijkheid tot het geven van niet voorgecodeerde antwoorden niet meer aan te bieden 
aan de respondenten.  
Antwoorden die door de respondenten veelvuldig gegeven zijn en niet konden worden 
genoteerd in de vragenlijst, zijn door onze interviewers apart genoteerd en meegenomen 
in de rapportage.  
 

Tijdens het veldwerk zijn 3140 bewoners van de negen gemeentes aangesloten bij AVRI 
telefonisch benaderd voor deelname aan het onderzoek. De telefoonnummers zijn door 
Marintel aangekocht bij een onafhankelijke database leverancier.  
 

De interviews zijn in de periode van 22 november 2010 tot en met 15 december 2010 
computer gestuurd (CATI) afgenomen door een team van twaalf interviewers. 
In totaal zijn 1845 telefonische interviews uitgevoerd (205 interviews per gemeente).  
 

De gesprekken zijn gevoerd op werkdagen tussen 9:30u en 21:00u en duurden 
gemiddeld 9,5 minuten, met een minimale gespreksduur van circa 6 en een maximale 
gespreksduur van circa 38 minuten. 

1.6 Verwerking en analyse 

De informatie verkregen uit de telefonische interviews is opgeslagen op de server van 
Marintel. Vervolgens is data-cleaning toegepast om (logische) inconsistenties in de 
antwoorden van respondenten te achterhalen en - indien mogelijk - te herstellen. Daarna 
hebben statistische analyses in SPSS plaatsgevonden op basis waarvan 
frequentietabellen zijn verkregen. 
 

Vervolgens hebben statistische analyses is SPSS plaatsgevonden waarin gezocht is naar 
verbanden tussen de verschillende vragen. De volgende analyses zijn uitgevoerd: 
 

• Kruistabellen en correlatiematrices: hierin is onderzocht of de uitkomsten op twee 
verschillende vragen onderling samenhangen óf of er verschillen zijn tussen 
verschillende subdoelgroepen. 

• Regressieanalyse: hierin is onderzocht welke variabelen bepaalde andere variabelen 
beïnvloeden. 

 

Aspecten die in deze analyses zijn meegenomen zijn leeftijd, gezinssamenstelling, 
woningtype en woonplaats. 
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1.7 Representativiteit en betrouwbaarheid 

Bij het uitvoeren van een onderzoek waarbij het nemen van steekproeven, meten en 
interpreteren aan de orde is, heeft men altijd te maken met onzekerheden. Het maakt 
daarbij niet uit of men een indicatief of een representatief onderzoek uitvoert.  
De statistiek en de keuze van methodiek trachten deze onzekerheden te minimaliseren 
waardoor de resultaten uit een onderzoek het beeld van de totale populatie zo dicht 
mogelijk benaderen.  
 

Om inzicht te krijgen in de representativiteit van een onderzoek worden drie factoren 
onderzocht, namelijk: 
1. de grootte van de steekproef; 
2. de wijze waarop de steekproef tot stand is gekomen (steekproeftrekking); 
3. de kans op bias. 
 

Ad a: de grootte van de steekproef 
De grootte van de steekproef bepaalt in hoeverre resultaten verkregen uit het onderzoek 
gegeneraliseerd kunnen worden, met andere woorden geldig zijn voor de gehele 
doelgroep.  
Bij een steekproefgrootte van 205 respondenten per gemeente is de foutmarge, op 
gemeenteniveau, gelijk aan 6,7 à 6,8. Dit houdt in dat wanneer in het onderzoek 
gevonden wordt dat 50% van de respondenten die wonen in Tiel tevreden is over AVRI, 
dit percentage in werkelijkheid (als iedereen ondervraagd zou worden) wellicht op 43% 
of 57% uit zou kunnen komen. 
De foutmarge over de gehele populatie (de negen gemeentes samen) is 2,3. Dit houdt in 
dat wanneer 50% van alle respondenten in de bij AVRI aangesloten gemeentes tevreden 
is over AVRI, dit percentage in werkelijkheid wellicht op 48% of 52% zou kunnen 
uitkomen. 
 

Ad b: de wijze waarop de steekproef tot stand is gekomen 
Door Marintel zijn bij een onafhankelijke database leverancier per gemeente  
600 telefoonnummers aangekocht. De 600 telefoonnummers per gemeente zijn 
willekeurig geselecteerd. De bestanden van deze leverancier bevatten geen mobiele 
telefoonnummers. Circa 9% van de Nederlandse huishoudens beschikt niet over een 
vaste telefoonaansluiting (bron: Eurobarometer). Zie ook paragraaf 1.8 voor een 
vergelijking van de populatie en de steekproef wat betreft leeftijd. 
 

De respons is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Type respondent Aantal benaderd Aantal 
deelnemers 

Respons-
percentage 

Buren 306 205 67% 
Culemborg 337 205 61% 
Geldermalsen 345 205 59% 
Lingewaal 376 205 55% 
Maasdriel 349 205 59% 
Neder-Betuwe 367 205 56% 
Neerijnen 346 205 59% 
Tiel 371 205 55% 
Zaltbommel 343 205 60% 
Totaal 3140 1845 59% 
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Selectie op basis van gemeente 
Om uitspraken te kunnen doen over de verschillende gemeentes aangesloten bij de AVRI, 
zijn per gemeente evenveel respondenten geïnterviewd. Door de selectie op gemeente 
zijn verhoudingsgewijs meer respondenten betrokken uit de kleine gemeenten Lingewaal 
en Neerijnen en minder respondenten uit de grotere gemeenten Tiel en Culemborg dan in 
de populatie voorkomen. 
Om uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie is tijdens de analysefase 
gecorrigeerd op gemeente. De antwoorden van de respondenten die wonen in de grotere 
gemeenten zijn relatief zwaarder meegeteld, dan de antwoorden van de respondenten 
die wonen in de kleinere gemeenten. Eveneens is gecorrigeerd voor inzamelsysteem 
(verzamel versus minicontainer). Op deze wijze kan een representatief beeld worden 
verkregen van de meningen van de burgers van de bij AVRI aangesloten gemeenten.  
 
Ad c: de kans op bias 
Naast de steekproeftrekking zijn er meerdere factoren die kunnen zorgen voor een 
vertekening van de onderzoeksresultaten. Deze invloed wordt ‘bias’ genoemd.  
 

In onderzoek kan sprake zijn van een non-respons bias, wat inhoudt dat doelgroepleden 
die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek andere antwoorden zouden geven dan 
de doelgroepleden die wel hebben deelgenomen. Om een duidelijk inzicht te verkrijgen in 
of in onderhavig onderzoek sprake is van een dergelijke bias, is aan de doelgroepleden 
die hebben aangegeven niet te willen deelnemen aan het onderzoek gevraagd naar de 
reden waarom zij niet wilden deelnemen. 
 

De redenen van non-respons (1295 respondenten) zijn: 
 

• Geen interesse, belangstelling (1053 maal genoemd); 
• Geen tijd (169 maal genoemd); 
• Geen doelgroep / bedrijf (41 maal genoemd); 
• Nummer onjuist (18 maal genoemd); 
• Doet nooit mee aan onderzoek (14 maal genoemd). 
 

De genoemde redenen van non-respons hangen niet samen met de inhoud van het 
onderzoek en zullen daarom niet van invloed zijn op de resultaten van het onderzoek.  

1.8 Demografie 

Geslacht 
n=1845, enkele keuze vraag 
 

Bij het onderzoek zijn meer vrouwen betrokken, dan in de populatie voorkomen. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat de mannen die onze interviewers gesproken hebben, 
regelmatig aangaven dat de vrouw meer weet over het onderwerp ‘huishoudelijk afval’ 
dan zijzelf. In deze gevallen is op een later tijdstip teruggebeld om de vrouw te 
interviewen. 
 

   
 
  

Man; 33%

Vrouw; 
67%

Steekproef (n=1845)
Man; 50%

Vrouw; 
50%

Populatie (n=216.571)
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Wat is uw leeftijd? 
Open vraag 
 

De leeftijdsopbouw van de steekproef komt redelijk overeen met de leeftijdsopbouw in de 
populatie. Echter, hierbij dient te worden opgemerkt dat in de steekproef relatief minder 
respondenten jonger dan 40 zijn opgenomen dan in de populatie. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat respondenten jonger dan 40 minder makkelijk dan 
respondenten ouder dan 40 jaar bereikbaar zijn via een vaste telefoonaansluiting. Gezien 
de relatief kleine afwijking van de steekproef ten opzichte van de populatie verwachten 
wij een eveneens gering effect op de resultaten uit het onderzoek. 
 

De respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn gemiddeld 55 jaar. De 
meeste respondenten zijn eveneens 55 jaar (n=59). 
 

  
 
Verschillen tussen gemeenten 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten in Neder-Betuwe (52 jaar) is lager dan de 
gemiddelde leeftijd van de respondenten in de overige gemeenten (55 jaar).  
 
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? 
Open vraag 
 

In de steekproef zijn relatief minder respondenten die een eenpersoonshuishouden 
voeren opgenomen, dan in de populatie voorkomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat respondenten die een eenpersoonshuishouden voeren veelal relatief jong zijn en deze 
minder dan gemiddeld bereikbaar zijn via een vaste telefoonaansluiting. 
 

De huishoudens van de respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek 
bestaan gemiddeld uit 3 personen. De huishoudens van de meeste respondenten bestaan 
uit 2 personen (n=732).  
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Verschillen tussen gemeenten 
Het gemiddelde gezin van de respondenten in Neder-Betuwe (3,2 personen) bestaat uit 
meer personen dan de gezinnen van de respondenten in de overige gemeenten  
(2,8 personen).  
 
Woont u in een hoogbouw of laagbouw woning? 
Enkele keuze vraag 
 

In het onderzoek is niet gevraagd naar het type inzamelsysteem dat de respondent 
gebruikt. Omdat er globaal vanuit gegaan kan worden dat burgers die in een 
hoogbouwwoning wonen gebruik maken van een verzamelcontainer en bewoners van een 
laagbouwwoning gebruik maken van een minicontainer is hieronder het type woning 
vergeleken met het type inzamelsysteem. 
 

  
 
Verschillen tussen gemeenten 
Relatief meer respondenten die wonen in de gemeenten Culemborg (20%) en Tiel (22%) 
dan respondenten die wonen in de overige gemeenten (gemiddeld 8%) wonen in een 
hoogbouw woning. Dit is gezien de stedelijkheidsklasse van de gemeenten Culemborg en 
Tiel (klasse 3) in vergelijking met de meeste andere gemeenten (klasse 5) een logische 
bevinding.  
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Leeftijd: respondenten die in een hoogbouw woning wonen, zijn relatief ouder dan 

respondenten die in een laagbouw woning wonen. 
• Gezinsgrootte: de huishoudens van respondenten die in een laagbouw woning 

wonen, bestaan uit meer personen, dan de huishoudens van respondenten die in 
een hoogbouw woning wonen. 

 
Woont u in de bebouwde kom of in het buitengebied? 
n=1845, enkele keuze vraag 
 

Omdat geen betrouwbare informatie beschikbare informatie is over de verdeling 
buitengebied versus bebouwde kom in de populatie, is voor dit kenmerk geen 
vergelijking gemaakt. 
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Verschillen tussen gemeenten 
Relatief meer respondenten die wonen in de gemeenten Culemborg (93%) en Tiel (90%) 
dan respondenten die wonen in de overige gemeenten (gemiddeld 81%) wonen in de 
bebouwde kom. Wederom is dit gezien de stedelijkheidsklasse van de gemeenten 
Culemborg en Tiel (klasse 3) in vergelijking met de meeste andere gemeenten (klasse 5) 
is dit een logische bevinding.  
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Leeftijd: respondenten die in het buitengebied wonen, zijn relatief ouder dan 

respondenten die in de bebouwde kom wonen. 
• Gezinsgrootte: geen significante verschillen gevonden. 

1.9 Onderzoeksteam 

Het onderzoeksteam van Marintel bestond uit een hoofdverantwoordelijke 
onderzoeksleider en een ondersteunende onderzoeksleider. Een tijdelijke aanvulling van 
het projectteam door de programmeur, interviewers en de methodoloog was afhankelijk 
van de fase van het onderzoek.  
 

Gedurende het onderzoek zijn de interviewers intensief begeleid, gecontroleerd en waar 
nodig bijgestuurd. De helft onze interviewers die veldwerk uitvoeren zijn minimaal twee 
jaar ervaren in het uitvoeren van onderzoek of afgestudeerd aan de universiteit als 
gedragswetenschapper. Onze interviewers zijn door de onderzoeksleider ‘on the job’ 
ingewerkt.  
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Hoofdstuk 2. Resultaten 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de antwoorden weergegeven van de 1845 bewoners die hebben 
deelgenomen aan onderhavig onderzoek. De vragen zijn aan alle respondenten 
voorgelegd, tenzij anders vermeld in de tekst.  
 

In dit hoofdstuk zijn alleen de grafieken van de totale steekproef (de negen gemeentes 
samen) opgenomen. In de bijlagen bij dit rapport, zijn per gemeente alle grafieken 
opgenomen, zie bijlage 4a tot en met 4i. De significante verschillen tussen de gemeentes 
zijn is dit hoofdstuk beschreven. Tevens zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen, 
leeftijdsgroepen, gezinsgrootte, type woning en woongebied (binnen of buiten de 
bebouwde kom) beschreven in dit hoofdstuk.  
 

Bij enkele vragen hebben de burgers de mogelijkheid gehad om hun antwoorden toe te 
lichten. Deze toelichtingen zijn genoteerd en de meeste genoemde antwoorden zijn 
opgenomen in dit hoofdstuk. Een overzicht van alle toelichtingen, is opgenomen in 
bijlage 2. Daarnaast zijn enkele van deze toelichtingen letterlijk opgenomen in dit 
hoofdstuk. Deze toelichtingen zijn bedoeld om een beeld te creëren van de meningen van 
de bewoners. De toelichtingen zijn niet representatief voor de mening van alle bewoners. 
 

In dit hoofdstuk worden geen interpretaties, conclusies en suggesties voor beleid 
gegeven. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 
 

De volgende onderdelen worden in dit hoofdstuk besproken: 
 

§ 2.2 Huidig gedrag, motivatoren en barrières  
§ 2.3 Beoordeling milieustraten 
§ 2.4 Handhaving en afvalstoffenheffing 
§ 2.5 Voorlichting en communicatie 
§ 2.6 Imago AVRI 
§ 2.7 Eindbeoordeling AVRI 
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2.2 Huidig gedrag, motivatoren en barrières  

2.2.1 Huidig gedrag 
 

Hoe vaak scheidt u uw afval? 
n=1845, één antwoord mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Minder inwoners van de gemeenten Culemborg (71%) en Tiel (75%) scheiden hun afval 
altijd, dan inwoners van de overige gemeenten (80% of meer).  
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: meer mannen dan vrouwen scheiden hun afval altijd.  
• Leeftijd: naarmate de inwoners ouder zijn, scheiden zij het afval vaker. 
• Gezinsgrootte: geen significante verschillen gevonden. 
• Bebouwingsgraad: geen significante verschillen gevonden.  
• Type woning: meer inwoners die wonen in een laagbouw dan een hoogbouw 

woning, scheiden hun afval altijd 
  

Altijd; 79%

Regelmatig
; 15%

Soms; 4% Nooit; 2%
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2.2.2 Motivatoren en barrières afvalscheidinggedrag 
 

Ik ga nu een aantal redenen opnoemen om afval niet te scheiden. Kunt u 
aangeven hoe belangrijk deze redenen voor u zijn? 
n=364, één antwoord mogelijk 
 

Deze vraag is alleen gesteld aan de 364 respondenten die hun afval nooit, soms of 
regelmatig scheiden.  
 

Gemiddeld vinden de inwoners 1,7 van de 11 redenen, belangrijke redenen om het afval 
niet te scheiden. 
 

 
 
Opmerkingen respondenten 
Verschillende inwoners hebben opmerkingen gemaakt over de wijze waarop het kunststof 
afval wordt ingezameld in hun gemeente. De inzameling door middel van plastic zakken 
wordt door een aantal inwoners ervaren als onprettig om dat het stinkt en vies is. Deze 
inwoners zouden liever een minicontainer willen gebruiken voor de inzameling van 
kunststof afval. 
Daarnaast ergeren mensen zich aan het uiterlijk en het wegwaaien van de zak. 
 

Andere redenen die met enige regelmatig genoemd zijn om het afval niet te scheiden zijn 
het vastvriezen van het afval in de winter en daarnaast hebben de inwoners twijfels bij 
het nut van het scheiden van afval. Zij denken dat het opgehaalde afval op één hoop 
terecht komt. 
 
Verschillen tussen gemeenten 
NB: bij het berekenen van de verschillen tussen de gemeenten, zijn de inwoners die geen mening 
hebben buiten beschouwing gelaten. 
 

Te volle wijkcontainers: meer inwoners van de gemeenten Neder-Betuwe (17%) en 
Tiel (18%) en minder inwoners van de gemeenten Buren (3%) en Lingewaal (7%), 
vinden te volle wijkcontainers een belangrijke reden om afval niet te scheiden dan 
inwoners van de andere gemeenten (gemiddeld 12%). 
 

Wijkcontainers te ver weg: meer inwoners van de gemeenten Maasdriel (18%) en 
Geldermalsen (15%) en minder inwoners van de gemeenten Zaltbommel (9%) en Neder-
Betuwe (9%), vinden de grote afstand tot wijkcontainers een belangrijke reden om afval 
niet te scheiden dan inwoners van de andere gemeenten (gemiddeld 12%). 
 

  

40%

31%

24%

15%

14%

10%

10%

9%

8%

47%

61%

66%

69%

75%

64%

70%

78%

79%

84%

73%

8%

9%

22%

17%

10%

8%

21%

Te veel moeite

Weinig ruimte 

Onvoldoende mogelijkheden

Weet niet wat gebeurt met afval

Weinig plastic afval

Wijkcontainers vaak vol

Wijkcontainers ver weg

Niet belangrijk

Weet niet hoe plastic scheiden

Weet niet hoe scheiden

Omgeving wijkcontainers vies 

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk NVT



15 Bewonersonderzoek afval | AVRI | Hoofdstuk 2. Resultaten | © 2010 – 2011 Marintel BV  

 

Weinig ruimte in en om het huis: meer inwoners van de gemeenten Culemborg 
(59%) en Zaltbommel (44%) en minder inwoners van de gemeenten Lingewaal (5%), 
Neder-Betuwe (16%), Neerijnen (19%) en Buren (22%) vinden weinig ruimte in en om 
het huis een belangrijke reden om afval niet te scheiden dan inwoners van de andere 
gemeenten (gemiddeld 31%). 
 

Onvoldoende scheidingsmogelijkheden: meer inwoners van de gemeente Tiel (50%) 
en minder inwoners van de gemeenten Lingewaal (5%) en Neerijnen (10%) vinden 
onvoldoende mogelijkheden om te scheiden een belangrijke reden om afval niet te 
scheiden dan inwoners van de andere gemeenten (gemiddeld 23%). 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: meer vrouwen dan mannen ‘te veel moeite’ een belangrijke reden 

vinden om afval niet te scheiden.  
• Leeftijd: naarmate inwoners ouder zijn, zijn de redenen ‘ik weet niet hoe ik plastic 

afval moet scheiden’, ‘ik heb te weinig plastic afval’ en ‘ik heb onvoldoende 
mogelijkheden’ belangrijkere redenen om het afval niet te scheiden. 

• Gezinsgrootte: naarmate het huishouden van de inwoners uit meer personen 
bestaat, zijn de redenen ‘ik heb te weinig plastic afval’ en ‘ik heb onvoldoende 
mogelijkheden’ minder belangrijke redenen om het afval niet te scheiden. 

• Bebouwingsgraad: meer inwoners die wonen in de bebouwde kom dan in het 
buitengebied vinden ‘vieze omgeving wijkcontainers’, ‘te weinig plastic afval’ en 
‘onvoldoende mogelijkheden’ belangrijke redenen om afval niet te scheiden. 

• Type woning: meer inwoners die wonen in een laagbouw dan een hoogbouw 
woning, vinden ‘te veel moeite’ een belangrijke reden om afval niet te scheiden. 
Meer inwoners van een hoogbouw dan een laagbouw woning, vinden ‘weinig ruimte 
in en om het huis’ en ‘onvoldoende mogelijkheden’ belangrijke redenen om afval 
niet te scheiden. 

 
Verdieping 
Naarmate inwoners het afval vaker scheiden, noemen zij minder redenen om afval niet te 
scheiden. Vooral de redenen ‘niet belangrijk’, ‘containers staan te ver weg’, ‘onvoldoende 
mogelijkheden’, ‘weet niet hoe ik moet scheiden’ en ‘te weinig plastic afval’ worden 
minder genoemd. 
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Ik ga nu een aantal redenen opnoemen om afval juist wel te scheiden. Kunt u 
aangeven hoe belangrijk deze redenen voor u zijn? 
n=1815, één antwoord mogelijk 
 

Deze vraag is alleen gesteld aan de 1815 respondenten die hun afval soms, regelmatig of 
altijd scheiden. 
 

Gemiddeld vinden de inwoners 5,5 van de 8 redenen, belangrijke redenen om het afval 
te scheiden. 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
NB: bij het berekenen van de verschillen tussen de gemeenten, zijn de inwoners die geen mening 
hebben, buiten beschouwing gelaten. 
 

Grijze container snel vol: meer inwoners van de gemeenten Buren (42%) en Neder-
Betuwe (45%) en minder inwoners van de gemeente Culemborg (27%) vinden het snel 
vol zijn van de grijze container een belangrijke reden om afval wel te scheiden dan 
inwoners van de andere gemeenten (36%).  
 

Wettelijke verplichting: meer inwoners van de gemeente Neder-Betuwe (31%) en 
minder inwoners van de gemeente Maasdriel (19%) vinden wettelijke verplichting een 
belangrijke reden om afval wel te scheiden dan inwoners van de andere gemeenten 
(25%). 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: meer vrouwen dan mannen de redenen ‘hoort zo’, ‘grijze container snel 

vol’, ‘goede voorzieningen’ en ‘geven van het goede voorbeeld’ belangrijke redenen 
vinden om afval te scheiden.  

• Leeftijd: naarmate inwoners ouder zijn, zijn de redenen ‘hoort zo’, ‘goede 
voorzieningen’ en ‘hergebruik’ belangrijker en de redenen ‘grijze container snel vol’ 
en ‘geven van het goede voorbeeld’ minder belangrijk om afval te scheiden.  

• Gezinsgrootte: naarmate het huishouden van de inwoners uit meer personen 
bestaat, zijn de redenen grijze container snel vol’ en ‘geven van het goede 
voorbeeld’ belangrijker en de redenen ‘goede voorzieningen’ en ‘hergebruik’ minder 
belangrijk om afval te scheiden. 

• Bebouwingsgraad: meer inwoners die wonen in de bebouwde kom dan in het 
buitengebied vinden ‘kleine moeite’ een belangrijke reden om afval te scheiden.  

• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
 
Verdieping 
Naarmate inwoners hun afval vaker scheiden, noemen ze meer redenen om afval te 
scheiden. Vooral de redenen ‘beter milieu’, ‘hoort zo’, ‘kleine moeite’, ‘wettelijke 
verplicht’, ‘goede voorzieningen’ en ‘goede voorbeeld geven’ worden meer genoemd. 

94%

93%

81%

77%

77%

63%

34%

24%

26%

56%

65%

Beter milieu

Hergebruik

Hoort zo

Kleine moeite

Goede voorzieningen

Goede voorbeeld geven

Grijze container snel vol

Wettelijk verplicht

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk NVT
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2.3 Beoordeling milieustraten 

Al het grof huishoudelijk afval, met uitzondering van bouw- en sloopafval kan door de 
inwoners van de bij AVRI aangesloten gemeenten gratis worden weggebracht naar de 
milieustraten in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel.  
Inwoners van de gemeente Lingewaal mogen gebruik maken van de milieustraat in 
Gorinchem. 
 
Hebt u het afgelopen jaar een milieustraat bezocht? 
n=1845, meerdere antwoorden mogelijk 
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Verschillen tussen gemeenten 
Geen milieustraat bezocht: meer inwoners van de gemeente  
Neder-Betuwe (55%) en minder inwoners van de gemeenten Culemborg (22%) en Buren 
(26%) hebben het afgelopen jaar geen milieustraat bezocht dan inwoners van de andere 
gemeenten (gemiddeld 32%).  
 

Tiel: de milieustraat in Tiel wordt hoofdzakelijk bezocht door inwoners van de gemeenten 
Tiel (56%) en Neder-Betuwe (40%) versus gemiddeld 21%. 
 

Zaltbommel: de milieustraat in Zaltbommel wordt hoofdzakelijk bezocht door inwoners 
van de gemeenten Zaltbommel (69%) en Maasdriel (67%) versus gemiddeld 16%. 
 

Geldermalsen: de milieustraat in Geldermalsen wordt hoofdzakelijk bezocht door 
inwoners van de gemeenten Geldermalsen (60%) en Neerijnen (59%) versus gemiddeld 
16% 
 

Culemborg: de milieustraat in Culemborg wordt hoofdzakelijk bezocht door inwoners 
van de gemeente Culemborg (77%) versus gemiddeld 13%. 
 

Gorinchem: de milieustraat in Gorinchem wordt hoofdzakelijk bezocht door inwoners 
van de gemeente Lingewaal (52%) versus gemiddeld 3%. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: meer mannen dan vrouwen hebben het afgelopen jaar een milieustraat 

bezocht.  
• Leeftijd: meer oudere dan jongere inwoners hebben geen milieustraat bezocht.  
• Gezinsgrootte: meer inwoners die een klein huishouden dan een groot huishouden 

voeren hebben een milieustraat bezocht.  
• Bebouwingsgraad: geen significante verschillen gevonden. 
• Type woning: meer inwoners die wonen in een laagbouw dan een hoogbouw 

woning hebben het afgelopen jaar een milieustraat bezocht. 
 
Verdieping 
Meer inwoners die hun afval altijd, regelmatig of soms scheiden dan inwoners die hun 
afval nooit scheiden, hebben het afgelopen jaar een milieustraat bezocht. 
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Waarom maakt u geen gebruik van de milieustraat? 
n=626, meerdere antwoorden mogelijk 
 

Deze vraag is alleen gesteld aan de 626 respondenten die het afgelopen jaar geen 
milieustraat hebben bezocht. 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Geen significante verschillen gevonden. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: ‘slecht ter been zijn’ is voor meer vrouwen dan mannen een reden om 

geen gebruik van de milieustraat. 
• Leeftijd: de redenen ‘geen auto of rijbewijs’ en ‘slecht ter been’ worden meer 

genoemd en de reden ‘kan afval kwijt in de containers’ minder genoemd naarmate 
inwoners ouder zijn. 

• Gezinsgrootte: de reden ‘geen afval voor de milieustraat’ wordt meer en de 
redenen ‘geen auto of rijbewijs’ en ‘slecht ter been’ worden minder genoemd 
naarmate het huishouden van de inwoners uit meer personen bestaat. 

• Bebouwingsgraad: geen significante verschillen gevonden. 
• Type woning: meer inwoners die wonen in een hoogbouw dan een laagbouw 

woning maken geen gebruik van de milieustraat omdat ze slecht ter been zijn. 
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Kunt u door middel van een rapportcijfer (van 1 tot 10) aangeven hoe tevreden 
u bent over de milieustraat? 
n=1219, open vraag 
 

Deze vraag is alleen gesteld aan de 1219 respondenten die het afgelopen jaar een 
milieustraat hebben bezocht. 
 

De verschillen in beoordeling van de milieustraten zijn significant.  
 

 
 

  
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Geen significante verschillen gevonden. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: geen significante verschillen gevonden. 
• Leeftijd: naarmate inwoners ouder zijn, beoordelen ze de milieustraat met een 

hoger rapportcijfer. 
• Gezinsgrootte: naarmate het huishouden van de inwoners uit meer personen 

bestaat, beoordelen ze de milieustraat met een lager rapportcijfer.  
• Bebouwingsgraad: geen significante verschillen gevonden. 
• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
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Waarom bent u ontevreden? 
n=18, meerdere antwoorden mogelijk 
 

Slechts 18 respondenten hebben de milieustraat met een onvoldoende beoordeeld. Een 
toelichting op de onvoldoende is alleen gesteld aan de 18 respondenten die ontevreden 
zijn.  
 

De onvoldoendes voor de milieustraten zijn gegeven voor de milieustraten die AVRI in 
beheer heeft. Het laagste rapportcijfer voor de milieustraat in Gorinchem is een 6.  
Iets minder dan de helft (n=8) van de inwoners die ontevreden zijn over de milieustraat, 
zijn ontevreden omdat ze de milieustraat te duur vinden.  
Zes inwoners zijn ontevreden over de milieustraat vanwege de onvriendelijke 
medewerkers (3 maal Geldermalsen, 2 maal Zaltbommel, 1 maal Tiel). 
Eveneens zes inwoners zijn ontevreden omdat ze onvoldoende geholpen werden  
(3 maal Geldermalsen, 2 maal Zaltbommel, 1 maal Culemborg). 
 

 

Voorzieningen zijn gevaarlijk en ergonomisch gezien waardeloos.  
(Zaltbommel, rapportcijfer 1) 

 

Ik moest betalen. (Tiel (Medel) rapportcijfer 3) 
 

De bakken zijn te hoog. (Zaltbommel, rapportcijfer 5) 
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2.4 Handhaving en afvalstoffenheffing 

In onderstaande tabel zijn de kosten die de inwoners van de gemeenten aangesloten bij 
de AVRI betalen voor het ophalen en verwerken van hun afval. Aan de inwoners is 
gevraagd wat zij vinden van de bedragen die zij betalen voor het ophalen en verwerken 
van hun afval. 
 
Afvalstoffenheffing AVRI 

Containerpakket Bedrag  

Geen containers (wel belastingplichtig)  € 210 
Ondergrondse container met afvalpas  € 210 
Collectieve verzamelcontainers  € 210 
1x140 l grijze container Geen groene container € 210 
1x140 l grijze container 1x140 l groene container € 210 
1x240 l grijze container Geen groene container € 250 
1x240 l grijze container 1x140 l groene container € 250 
1x240 l grijze container 1x240 l groene container € 280 
140 of 240 l papier-/textielcontainer  gratis 
Extra 140 l grijze container  € 50 
Extra 140 l groene container  € 40 
Extra 240 l grijze container  
(240 groen niet meer beschikbaar) 

 € 65 

 
Het ophalen en verwerken van afval kost geld. Wat vindt u van het bedrag dat u 
hiervoor betaalt? 
n= 1845, één antwoord mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Geen significante verschillen gevonden. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: geen significante verschillen gevonden. 
• Leeftijd: geen significante verschillen gevonden. 
• Gezinsgrootte: geen significante verschillen gevonden. 
• Bebouwingsgraad: meer inwoners van de bebouwde kom, dan inwoners van het 

buitengebied weten niet wat ze betalen voor de verwerking van hun afval. 
• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
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Aan welk gedrag van burgers op het gebied van afval ergert u zich het meest? 
n=1845, één antwoord mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Geen significante verschillen gevonden.  
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: geen significante verschillen gevonden. 
• Leeftijd: geen significante verschillen gevonden. 
• Gezinsgrootte: geen significante verschillen gevonden.  
• Bebouwingsgraad: meer inwoners die wonen in de bebouwde kom, dan inwoners 

die in het buitengebied wonen, ergeren zich aan zwerfvuil. 
• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
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2.5 Voorlichting en communicatie 

AVRI hecht veel waarde aan een goede communicatie en maakt gebruik van diverse 
schriftelijke en digitale media om de inwoners van de bij haar aangesloten gemeenten zo 
goed mogelijk op de hoogte te brengen en houden over afvalscheiding en -inzameling. 
 

  
 
Waar zoekt u informatie over afval of AVRI? 
n=1845, meerdere antwoorden mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Geen significante verschillen gevonden. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: meer vrouwen dan mannen maken gebruik van ‘schriftelijke informatie’ 

en meer mannen dan vrouwen maken gebruik van de ‘website van AVRI’.  
• Leeftijd: de informatiekanalen ‘schriftelijke informatie’, ‘huis-aan-huis blad’, ‘AVRI 

bellen’ en ‘afvalkalender’ worden meer en ‘de website van AVRI’ wordt minder 
genoemd naarmate inwoners ouder zijn. 

• Gezinsgrootte: de ‘website van AVRI’ wordt meer en ‘schriftelijke informatie’, 
‘AVRI bellen’ en ‘afvalkalender’ worden minder genoemd, naarmate het huishouden 
van de inwoners uit meer personen bestaat. 

• Bebouwingsgraad: geen significante verschillen gevonden. 
• Type woning: meer inwoners die wonen in een laagbouw dan een hoogbouw 

woning zoeken informatie op, op de ‘website van AVRI’. 
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Verdieping 
Meer inwoners die hun afval altijd of regelmatig scheiden, dan inwoners die hun afval 
soms of nooit scheiden, zoeken informatie over afval of AVRI in schriftelijke informatie of 
de website van AVRI. Inwoners die nooit afval scheiden maken meer gebruik van de 
afvalkalender. 
 
Vindt u dat u goed geïnformeerd wordt? 
n=1845, één antwoord mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Geen significante verschillen gevonden. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: geen significante verschillen gevonden. 
• Leeftijd: geen significante verschillen gevonden. 
• Gezinsgrootte: geen significante verschillen gevonden. 
• Bebouwingsgraad: geen significante verschillen gevonden. 
• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
 
Verdieping 
Meer inwoners die informatie opzoeken over afval of AVRI in schriftelijke informatie of de 
afvalkalender dan inwoners die informatie opzoeken via andere kanalen, vinden dat ze 
goed geïnformeerd worden. 
 

Meer inwoners die hun afval altijd of regelmatig scheiden dan inwoners die hun afval 
soms of nooit scheiden vinden dat ze goed geïnformeerd worden. 
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Over welke onderwerpen over afval wilt u geïnformeerd worden? 
n=1845, meerdere antwoorden mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Geen significante verschillen gevonden. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: geen significante verschillen gevonden. 
• Leeftijd: naarmate inwoners ouder zijn willen zij minder informatie over 

‘afvalinzameling’, ‘openingstijden milieustraat’ en ‘ophaaltijden of dagen op 
feestdagen’.  

• Gezinsgrootte: naarmate het huishouden van de inwoners uit meer personen 
bestaat, hebben ze minder behoefte aan informatie. 

• Bebouwingsgraad: geen significante verschillen gevonden. 
• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
 
Verdieping 
Meer inwoners die hun afval altijd of regelmatig scheiden dan inwoners die hun afval 
soms of nooit scheiden, hebben behoefte aan informatie over de scheidingsregels. 
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AVRILANDER is een samenwerkingsverband van AVRI en LANDER. Voor een vast bedrag 
maakt AVRILANDER de containers twaalf maal per jaar op een milieuvriendelijke wijze 
schoon. 
 

 
 
Bent u bekend met Avrilander…………? 
n=1845, één antwoord mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Meer inwoners van Tiel (79%) dan in de andere gemeenten (gemiddeld 68%) zijn 
bekend met Avrilander. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: geen significante verschillen gevonden. 
• Leeftijd: geen significante verschillen gevonden. 
• Gezinsgrootte: geen significante verschillen gevonden. 
• Bebouwingsgraad: meer inwoners die in het buitengebied wonen, dan inwoners 

die in de bebouwde kom wonen zijn bekend met Avrilander. 
• Type woning: meer inwoners die in een hoogbouw woning wonen, dan inwoners 

die in laagbouw woning wonen zijn bekend met Avrilander. 
  

Ja; 67%

Nee; 31%

Weet niet; 
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AVRI heeft op haar vuilniswagens afbeeldingen gedrukt waarop de binnenkant van de 
vuilniswagen is afgebeeld. Deze afbeeldingen zijn op de vuilniswagen gedrukt om aan de 
inwoners van de gemeenten aangesloten bij AVRI duidelijk te maken dat, hoewel het 
afval in één vuilniswagen komt, toch gescheiden blijft. 
 

 
 
Hebt u weleens een slogan of een afbeelding gezien op de vuilniswagens van 
AVRI? 
n=1845, Meerdere antwoorden mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Geen significante verschillen gevonden. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: geen significante verschillen gevonden. 
• Leeftijd: ‘geen boodschap’ wordt meer en ‘logo AVRI’, ‘groene afbeelding’ en 

‘vuilniswagen van binnen’ wordt minder genoemd naarmate inwoners ouder zijn. 
• Gezinsgrootte: ‘groene afbeelding’ wordt meer en ‘geen boodschap’ wordt minder 

genoemd, naarmate het huishouden van de inwoners uit meer personen bestaat. 
• Bebouwingsgraad: geen significante verschillen gevonden. 
• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
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2.6 Imago AVRI 

De missie van AVRI luidt: ‘Samen werken aan een schoon Rivierenland’. 
 

AVRI wil een klantgerichte organisatie zijn die op betrokken en duurzame wijze 
rivierenland schoon houdt door: 
 

• Uitvoering van de gemeentelijke afvaltaak 
• Reiniging van de openbare ruimte 
• Inzameling en verwerking van afvalstoffen. 
 

In dit onderzoek is aan de burgers gevraagd in hoeverre zij bepaalde kernwaarden van 
AVRI belangrijk vinden voor een afvalinzamelaar en daarnaast hoe zij AVRI beoordelen 
op deze kernwaarden. 
 
Ik vind het belangrijk dat een afvalinzamelaar: 
n=1845, één antwoord mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Geen significante verschillen gevonden. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: meer vrouwen dan mannen vinden het belangrijk dat een 

afvalinzamelaar werk biedt aan mensen met beperkte mogelijkheden. 
Meer mannen dan vrouwen vinden het belangrijk dat een afvalinzamelaar vraagt 
naar ideeën van inwoners en inzicht geeft in resultaten. 

• Leeftijd: naarmate inwoners ouder zijn, vinden ze het belangrijker dat een 
afvalinzamelaar milieubewust werkt. 

• Gezinsgrootte: geen significante verschillen gevonden. 
• Bebouwingsgraad: meer inwoners die in de bebouwde kom wonen, dan inwoners 

die in het buitengebied wonen, vinden het belangrijk dat een afvalinzamelaar 
vraagt naar ideeën van inwoners. 

• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
 
Verdieping 
Meer inwoners die hun afval soms tot altijd scheiden, dan inwoners die hun afval nooit 
scheiden, vinden het belangrijk dat een afvalinzamelaar vraagt naar ervaringen en 
ideeën van inwoners. 
Meer inwoners die hun afval regelmatig of altijd scheiden, dan inwoners die hun afval 
soms of nooit scheiden, vinden het belangrijk dat een afvalinzamelaar inzicht geeft in de 
resultaten. 
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Ik vind dat AVRI: 
n=1845, één antwoord mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
NB: bij het berekenen van de verschillen tussen de gemeenten, zijn de inwoners die geen mening 
hebben buiten beschouwing gelaten. 
 

Werk biedt aan mensen met beperkte mogelijkheden: meer inwoners van Tiel 
(82%) en minder inwoners van Buren (61%) dan inwoners van de andere gemeenten 
(gemiddeld 73%) vinden deze stelling van toepassing op AVRI. 
Vraagt naar ideeën inwoners: meer inwoners van Neerijnen (72%) en Zaltbommel 
(73%) en minder inwoners van Geldermalsen (47%) dan inwoners van de andere 
gemeenten (gemiddeld 64%) vinden deze stelling van toepassing op AVRI. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: meer vrouwen dan mannen vinden dat AVRI inzicht geeft in resultaten 

en kostenbewust werkt. 
• Leeftijd: naarmate inwoners ouder zijn, vinden ze ‘inzicht geeft in resultaten’ meer 

van toepassing op AVRI. 
• Gezinsgrootte: naarmate het huishouden van inwoners uit meer personen 

bestaat, vinden ze ‘inzicht geeft in resultaten’ minder van toepassing op AVRI. 
• Bebouwingsgraad: meer inwoners die in de bebouwde kom wonen, dan inwoners 

die in het buitengebied wonen, vinden dat AVRI werk biedt aan mensen met 
beperkte mogelijkheden. 

• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
 
Verdieping 
Er bestaat een verband tussen hoe belangrijk de inwoners de kenmerken vinden voor 
een afvalinzamelaar en in hoeverre ze de kenmerken van toepassing vinden op AVRI. 
 

Meer inwoners die afval soms tot altijd scheiden dan inwoners die afval nooit scheiden 
vinden dat AVRI vraagt naar ervaringen en ideeën van inwoners, inzicht geeft in haar 
resultaten en haar diensten afstemt op de wensen van de inwoners. 
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2.7 Eindbeoordeling AVRI  

Hoe beoordeelt u AVRI op de volgende punten? 
n=1845, één antwoord mogelijk 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
NB: bij het berekenen van de verschillen tussen de gemeenten, zijn de inwoners die geen mening 
hebben buiten beschouwing gelaten. 
 

Klantvriendelijkheid: meer inwoners van de gemeenten Tiel (96%) en Zaltbommel 
(96%) dan inwoners van andere gemeenten (92%) zijn tevreden over de 
klantvriendelijkheid aan de telefoon. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: meer vrouwen dan mannen zijn tevreden over de ‘klantvriendelijkheid 

aan de telefoon’. 
• Leeftijd: naarmate inwoners ouder zijn, zijn zij meer tevreden over de 

‘gebruiksvriendelijkheid website’ en minder tevreden over de ‘klantvriendelijkheid 
aan de telefoon’, het ‘rijgedrag van de chauffeurs’ en de ‘telefonische 
bereikbaarheid’.  

• Gezinsgrootte: naarmate het huishouden van de inwoner uit meer personen 
bestaat, zijn zij meer tevreden over de ‘telefonische bereikbaarheid’ en minder 
tevreden over de ‘gebruiksvriendelijkheid van de website’ en het ‘nakomen van 
afspraken’.  

• Bebouwingsgraad: geen significante verschillen gevonden. 
• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
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Welk rapportcijfer geeft u AVRI? 
n=1845, open vraag 
 

Gemiddeld wordt AVRI door de respondenten beoordeeld met een 7,8. 
 

 
 
Verschillen tussen gemeenten 
Geen significante verschillen gevonden. 
 
Verschillen demografische kenmerken 
• Geslacht: vrouwen beoordelen AVRI met een iets hoger rapportcijfer dan mannen. 
• Leeftijd: naarmate inwoners ouder zijn, beoordelen ze AVRI met een hoger 

rapportcijfer. 
• Gezinsgrootte: naarmate het huishouden van de inwoner uit meer personen 

bestaat, beoordelen ze AVRI met een lager rapportcijfer. 
• Bebouwingsgraad: geen significante verschillen gevonden. 
• Type woning: geen significante verschillen gevonden. 
 
Verdieping 
Zowel de klantvriendelijkheid, het legen van de containers, het rijgedrag van de 
chauffeurs, het nakomen van afspraken, de telefonische bereikbaarheid en de 
gebruiksvriendelijkheid van de website hebben invloed op de tevredenheid over AVRI.  
 

Naarmate men ‘milieubewust’, ‘kostenbewust’, ‘stemt diensten af op wensen inwoners’, 
‘vraagt naar ideeën’, ‘geeft inzicht in resultaten’ en ‘biedt werk aan mensen met beperkte 
mogelijkheden’ meer van toepassing vindt op AVRI, beoordeelt men AVRI met een hoger 
rapportcijfer.  
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Waarom geeft u AVRI een onvoldoende? 
n=17, open vraag 
 

Slechts 17 respondenten hebben AVRI met een onvoldoende beoordeeld. Een toelichting 
op de onvoldoende is alleen gesteld aan deze 17 respondenten.  
 
De redenen waarom de inwoners AVRI een onvoldoende geven lopen sterk uiteen. Vier 
inwoners noemen het rijgedrag van de chauffeurs als reden voor de negatieve 
beoordeling van AVRI. Andere redenen die genoemd worden zijn onder andere het niet 
goed legen van de containers en de kosten van de afvalverwerking. Een volledig 
overzicht van alle letterlijke open antwoorden is opgenomen in bijlage 2, vraag 17. 
 

 
Ik vind het systeem op het moment niet werken. Het is onhygiënisch en het werkt niet. 
Verder wordt het afval niet vaak genoeg opgehaald en het is belachelijk dat wij meer 

moeite moeten doen en tegelijk meer moeten betalen. (rapportcijfer 1) 
 

Vuilniswagens rijden veel en veel te hard, het is gevaarlijk.(rapportcijfer 4) 
 

Het achterlaten van de containers gebeurt niet naar tevredenheid. Het rijgedrag is ook 
slecht, er wordt gescheurd door de chauffeurs. Ook wil ik meer informatie hebben over de 

afhandeling van klachten. Hier ben ik niet tevreden over. (rapportcijfer 5) 
 

Ik heb in de krant gelezen dat de AVRI veel goedkoper afval kan verwerken en nu ben ik 
daardoor toch minder tevreden over AVRI. (rapportcijfer 5) 
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Hoofdstuk 3. Conclusies 

3.1 Inleiding 

Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te geven in de wensen, ervaringen en de beleving 
van de inwoners van de gemeenten aangesloten bij de AVRI met betrekking tot 
afvalinzameling en de mogelijkheden tot scheiding. 
 

De volgende thema’s zijn in het onderzoek aan de orde gekomen: 
 

1. Het huidige afvalgedrag van de inwoners. 
2. Knelpunten die inwoners ervaren bij het aanbieden van afval. 
 Denk aan kennis, voorzieningen, dienstverlening en motivatie. 
3. Klanttevredenheid op het gebied van voorzieningen en dienstverlening. 
4. Mening en ervaringen over de communicatie en voorlichting. 
5. Het imago van AVRI bij de burger. 
 

 
 

3.2 Huidig gedrag, motivatoren en barrières  

Om meer inzicht te krijgen in het huidige afvalscheidingsgedrag van de inwoners van de 
negen gemeenten aangesloten bij AVRI, is hen gevraagd hoe vaak zij het afval scheiden 
en daarnaast wat voor hen redenen zijn om het afval al dan niet te scheiden. Deze 
informatie is gebruikt om te achterhalen hoe inwoners te motiveren zijn om het afval 
beter te scheiden. 
 
3.2.1 Ruim driekwart inwoners zegt al het afval altijd te scheiden 
Ruim driekwart van de inwoners van de bij AVRI aangesloten gemeenten zegt het afval 
altijd te scheiden, nog eens 15% zegt het afval regelmatig te scheiden. Iets meer dan 
5% zegt het afval soms of nooit te scheiden.  
 

Sociale wenselijkheid 
Bij het interpreteren van antwoorden op attitude en gedragsvragen dient men altijd 
rekening te houden met sociale wenselijkheid. Met sociale wenselijkheid wordt bedoeld: 
de tendentie van mensen om bij het beantwoorden van vragen in enquêtes antwoorden 
te geven die de werkelijkheid ‘mooier’ voorstellen dan zij is. ‘Mooier’ wil zeggen dat de 
antwoorden in overeenstemming zijn met normen die ten aanzien van gedrag en 
opvattingen in de maatschappij gelden, in dit geval het scheiden van de verschillende 
afvalstromen.  
 

Wanneer men spreekt over sociale wenselijkheid is het goed te weten dat sociale 
wenselijkheid zich op verschillende manieren kan uiten. 
 

1. Men geeft bewust sociaal wenselijke antwoorden, terwijl men weet dat eigenlijk 
ander gedrag vertoond wordt.  

2. Men geeft onbewust sociaal wenselijk antwoorden, omdat deze het ideale zelfbeeld 
bevestigen. Men heeft aldus geen goed beeld van het eigenlijke gedrag.  
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Andere verklaringen 
Een andere mogelijke verklaring voor het relatief hoge percentage burgers dat zegt het 
afval altijd te scheiden is dat desbetreffende burgers van mening zijn dat ze hun afval 
zeer goed scheiden en niet weten hoe ze hun afval (nog) beter zouden kunnen scheiden. 
 

Ten slotte zou het ook kunnen zijn dat de vraagstelling voor verwarring heeft geleid bij 
de burgers. Aan de burgers is gevraagd hoe vaak ze hun afval scheiden, dit is in de 
vraagstelling niet uitgesplitst naar verschillende afvalstromen. Echter, door onze 
interviewers is aan burgers die aangaven hun afval altijd te scheiden, specifiek 
doorgevraagd of het al het afval (m.a.w. gft, papier, kca, glas, kunststof, grofvuil) betrof, 
waardoor de kans op een verkeerde interpretatie van de vraag aanzienlijk verminderd is.  
 
Leeftijd heeft een positief effect op scheidingsgedrag 
Naarmate burgers ouder zijn scheiden zij hun afval vaker. Voorgenoemd verband tussen 
leeftijd en scheidingsgedrag komt uit verscheidene door Marintel uitgevoerde 
onderzoeken naar afval en afvalscheiding1 naar voren. Het verband tussen leeftijd en 
scheidingsgedrag kan op twee manieren verklaard worden. Het kan een generatie danwèl 
een levensfase effect zijn. 
 

• Een generatie effect houdt in dat burgers die zijn opgegroeid in een bepaalde 
periode (denk aan de protest (1941-1955), pragmatische (1971-1985) en 
grenzeloze (1986-heden) generatie) meer dan burgers die zijn opgegroeid in een 
andere periode de norm ‘afval hoor je te scheiden’ hebben geïnternaliseerd en 
daardoor hun afval beter scheiden. Indien het inderdaad een generatie effect is, 
dan zal dit effect in de loop der tijd niet meer aanwezig zijn. Immers, met het 
verstrijken van de tijd zal een generatie en de daarbij behorende normen en 
waarden ophouden te bestaan. 

• Een levensfase effect houdt in dat burgers in bepaalde levensfasen het scheiden 
van afval belangrijker vinden. Zo zullen ouders van (jonge) kinderen wellicht beter 
scheiden omdat zij het goed voorbeeld willen geven aan hun kinderen of zullen 
gepensioneerden hun afval wellicht beter scheiden, omdat zij hier meer tijd voor 
hebben. Jongeren zullen hun afval wellicht minder goed scheiden, omdat het 
scheiden van afval niet ‘stoer’ is. Een levensfase effect heeft aldus te maken met de 
leefstijl van een groep burgers in dezelfde leeftijdscategorie, denk aan 
schoolgaande jongeren, jonge ouders en gepensioneerden. Het grootste gedeelte 
van de bevolking bevindt zich vroeg of laat in al deze levensfasen. Indien het 
inderdaad een levensfase effect is, dan zal dit effect ook in toekomstig onderzoek 
worden gevonden. Immers, burgers die nu to de groep schoolgaande jongeren 
behoren, behoren over tien jaar wellicht tot de groep jonge ouders. 

 

Om zeker te weten welk van bovenstaande effecten sprake is, dient een herhaalmeting 
te worden uitgevoerd. 
 
Hoogbouw versus laagbouw 
Een ander verband dat in dit onderzoek en in soortgelijke onderzoeken vaak aangetroffen 
wordt, is het verband tussen type woning en afval gedrag. Over het algemeen scheiden 
burgers die in een appartement of flat wonen hun afval slechter dan burgers die in een 
laagbouw woning wonen2. 
Een mogelijke verklaring voor dit verband is de beperkte ruimte voor de opslag van afval 
die bewoners van een appartement of flat hebben in vergelijking met bewoners van een 
laagbouw woning.  
 

Uit het onderzoek komt naar voren dat in de gemeenten Tiel en Culemborg door een 
kleiner deel van de inwoners het afval altijd gescheiden wordt dan in de andere 
gemeenten, respectievelijk 71% en 75% versus 80% of meer. Dit verband kan mogelijk 
verklaard worden doordat Tiel en Culemborg meer burgers in een hoogbouwwoning 
wonen dan in de overige gemeente (gemiddeld 21% versus 8%) en ruimtegebrek dus 
meer een rol speelt bij het al dan niet scheiden van afval. 
 
1. Bewonersonderzoek Amersfoort, Bronckhorst, Doesburg, Reinigingsdienst Maasland 
2. Bewonersonderzoek Amersfoort, Veenendaal 
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3.2.2 Milieu, hergebruik en ‘het hoort zo’ belangrijkste redenen om te scheiden 
De belangrijkste redenen om afval te scheiden zijn het milieu, om hergebruik mogelijk te 
maken en omdat het zo hoort, 81% tot 94% van de inwoners vindt deze redenen 
belangrijk. De minst belangrijke redenen zijn wettelijke verplichting en het sneller vol 
raken van de grijze container indien het afval niet gescheiden wordt, 24% tot 34% van 
de inwoners vindt deze redenen belangrijk. 
 

Het sneller vol raken van de grijze container is voor meer inwoners van de gemeente 
Buren en Neder-Betuwe een belangrijke reden om afval te scheiden, terwijl inwoners van 
de gemeente Culemborg deze reden relatief minder belangrijk vinden. Een en ander is 
wellicht te verklaren doordat gezinnen in de gemeente Neder-Betuwe gemiddeld groter 
zijn dan gezinnen in de andere gemeenten, waardoor ze meer afval produceren en de 
grijze container sneller vol raakt. Een relatief groter deel van de inwoners van Culemborg 
woont in een hoogbouw woning, waar ze gebruik kunnen maken van een 
verzamelcontainer, waardoor het snel vol raken van de grijze container voor hen minder 
aan de orde is. 
 

Naarmate de burgers ouder zijn laten zij zich meer motiveren door normatieve redenen 
zoals: het hoort nu eenmaal zo en hergebruik, terwijl naarmate de burgers jonger zijn ze 
zich meer laten motiveren door praktische redenen zoals het snel vol raken van de 
container. Naarmate gezinnen groter zijn laten ze zich meer motiveren door sociale druk 
en praktische omstandigheden, zoals: het geven van het goede voorbeeld en het snel vol 
raken van de grijze container. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat meer 
burgers die wonen in de bebouwde kom het scheiden van afval een kleine moeite vinden, 
waarschijnlijk omdat zij objectief gezien ook minder moeite hoeven te doen om hun afval 
te scheiden. In de bebouwde kom zullen voorzieningen, zoals een glascontainer, zich 
meer in de nabijheid van woningen van burgers bevinden dan in het buitengebied het 
geval is. 
 
3.2.3 Te veel moeite belangrijkste reden om niet te scheiden 
Redenen die door de burgers genoemd worden als belangrijke redenen gezien om het 
afval niet te scheiden zijn: te veel moeite (40%), weinig ruimte (31%) en onvoldoende 
mogelijkheden (24%). De minst belangrijke redenen zijn niet weten hoe men afval moet 
scheiden en omdat men scheiden niet belangrijk vindt. 
 

Onvoldoende mogelijkheden om te scheiden worden belangrijker gevonden naarmate 
burgers ouder zijn, het huishouden uit meer personen bestaat, door bewoners van de 
bebouwde kom en hoogbouwbewoners. Bewoners van een hoogbouw woning zullen 
objectief gezien minder scheidingsmogelijkheden hebben dan bewoners van een 
laagbouwwoning, waardoor dit verschil verklaard kan worden. Voor de overige burgers 
geldt wellicht dat zij een hoger verwachtingspatroon en meer faciliteiten nodig hebben 
om het afval te scheiden dan hun tegenhangers.  
 

Volgens AVRI voeren zij de afvalinzameling in de negen bij hen aangesloten gemeenten 
grotendeels hetzelfde uit, met uitzondering van enkele verschillen. Desondanks zijn 
verschillen gevonden in de redenen die de inwoners van de verschillende gemeenten 
aanvoeren om het afval niet te scheiden. Opvallend is dat door inwoners van de 
gemeenten Neder-Betuwe en Tiel te volle wijkcontainers meer genoemd worden. Door 
inwoners van Maasdriel en Geldermalsen wordt het te ver weg staan van de 
wijkcontainers belangrijker gevonden en inwoners van Tiel vinden onvoldoende 
scheidingsmogelijkheden een belangrijkere reden om afval niet te scheiden.  
AVRI dient na te gaan in hoeverre de door de inwoners genoemde barrières bij het 
scheiden van afval kunnen worden weggenomen door het bieden van extra service of 
voorzieningen, danwel het geven van meer voorlichting over de mogelijkheden om afval 
te scheiden. 
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3.2.4 TRIADE model 
Het TRIADE model van Theo Poiesz stelt dat gedrag bepaald wordt door motivatie, 
capaciteit en gelegenheid of kortweg: 
 

Gedrag = motivatie * capaciteit * gelegenheid 

 
Motivatie 
De motivatie van mensen wordt gedefinieerd als de mate waarin een persoon 
belangstelling heeft voor (het resultaat van) een bepaald gedrag. 
 

Intrinsieke motivatie wordt gevormd door de factoren die hun oorsprong vinden in de 
persoon zelf. Deze factoren kunnen bestaan uit interesses, wensen en doeleinden. Een 
voorbeeld is bijvoorbeeld de gedachte (norm) dat het scheiden van afval een bijdrage 
levert aan een beter milieu, omdat het gerecycled wordt. 
 

Extrinsieke motivatie wordt opgeroepen door buiten de persoon gelegen oorzaken. Deze 
oorzaken kunnen de persoon bereiken onder andere via communicatie. Een voorbeeld 
van een oorzaak is voorlichting die als signaal uitzendt dat het scheiden van afval goede 
responscijfers oplevert. 
 
Capaciteit 
Onder capaciteit wordt verstaan de mate waarin de persoon over eigenschappen en 
(hulp)middelen beschikt om het gewenste gedrag te vertonen. 
 

Intrinsieke capaciteit is de eigen inzetbaarheid van de persoon voor de uitvoering van 
een taak. Deze kan ingedeeld worden in vier categorieën: financieel, fysiek, materieel en 
mentaal budget. Een voorbeeld is de inspanning die een persoon bereid is te verrichten 
voor het scheiden van afval.  
 

Extrinsieke capaciteit is de hoeveelheid hulp, ondersteuning of assistentie die de eigen 
mogelijkheden van de persoon vergroten. Deze capaciteit kan ook worden ingedeeld in 
de vier categorieën: financieel, fysiek, materieel en mentaal. Voorbeelden zijn het 
beschikbaar stellen van een afvalwijzer, met informatie over afvalscheiding en het 
plaatsen van glasbakken in de wijk. 
 
Gelegenheid 
Gelegenheid is de mate waarin de situatie stimulerend of belemmerend werkt op het 
gewenste gedrag. 
 

Intrinsieke gelegenheid is de hoeveelheid tijd en ruimte die de persoon reserveert om 
een bepaalde taak uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is de opslag van afval in kleine 
woningen. 
 

Extrinsieke gelegenheid is de gelegenheid die de persoon niet kan selecteren en waaraan 
hij zich niet kan onttrekken. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat het afval wekelijks op 
een vaste dag wordt opgehaald en de persoon het niet op een andere dag kan 
aanbieden. 
 
De drie factoren uit het Triade-model werken multiplicatief, wat wil zeggen dat het 
gedrag wordt bepaald door de drie factoren met elkaar te vermenigvuldigen. Dat 
betekent dat als één van de factoren onvoldoende is, dit het totaalresultaat sterk 
beïnvloedt, ook al zijn de andere factoren heel goed geregeld. 
Omdat het niet mogelijk is voor ieder van de afzonderlijke gedrag beïnvloedende 
aspecten vast te stellen in welke mate deze ingevuld zijn, is het op basis van dit model 
alleen mogelijk om te concluderen dat aan zowel motivatie, capaciteit en gelegenheid 
voldoende aandacht dient te worden besteed. 
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Advies 
Allereerst dient AVRI te bepalen of het (verder) optimaliseren van het afvalgedrag 
prioriteit dient te krijgen in het toekomstige beleid door de onderzoeksresultaten wat 
betreft zelf geobserveerd gedrag te vergelijken met de resultaten uit de sorteeranalyses 
en landelijke richtlijnen. 
 

Op basis van de antwoorden op de vraag ‘hoe vaak scheidt u uw afval?’ moeten we 
concluderen dat het in de bij AVRI aangesloten gemeenten al zeer goed gaat. Omdat 
echter de kans bestaat dat de inwoners, al dan niet bewust, niet volledig 
waarheidsgetrouw antwoorden of onvoldoende inzicht hebben in het eigen gedrag en de 
eventueel verbeterpunten ten aanzien van dit gedrag, zou het kunnen zijn dat dit 
percentage in werkelijkheid lager is. Indien blijkt dat een verschil bestaat tussen 
objectieve resultaten (sorteeranalyses) en de subjectieve beleving (bewonersonderzoek) 
kan AVRI overwegen om inwoners bewust te maken van hun gedrag door hen informatie 
te geven over de scheidingspercentages zoals deze uit sorteeranalyses naar voren 
komen. 
 

Indien het afvalgedrag van de inwoners van de bij AVRI aangesloten gemeenten 
geoptimaliseerd dient te worden dan dient AVRI vooral te werken aan het wegnemen van 
de barrières bij het scheiden van afval en te blijven communiceren over de redenen om 
afval te scheiden. 
 

Teveel moeite, te weinig ruimte in huis en te weinig mogelijkheden om afval te scheiden 
zijn de belangrijkste barrières bij het scheiden van afval. Te veel moeite is een motivatie 
aspect, terwijl te weinig ruimte en te weinig mogelijkheden juist gelegenheidsaspecten 
zijn. Om meer inzicht te krijgen in hoe burgers te motiveren zijn om hun afval beter te 
scheiden, kan AVRI overwegen om in één specifieke wijk of gemeente, tijdelijk de 
hoeveelheid voorzieningen en service te verhogen. Door voorafgaand en na afloop van de 
proef een bewonersonderzoek en tevens een objectieve meting uit te voeren door middel 
van een sorteeranalyse, kan het effect op het gedrag en de beleving van de burgers in 
kaart worden gebracht. 
 

Het milieu, om hergebruik mogelijk te maken en omdat het zo hoort, zijn de 
belangrijkste redenen om afval te scheiden, dit zijn allen motivatieaspecten. Door deze 
redenen in communicatie over afvalscheiding te (blijven) benadrukken kan het gewenste 
gedrag, namelijk het zoveel en zo goed mogelijk scheiden van afval, gestimuleerd 
worden. 
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3.3 Beoordeling milieustraten 

Tweederde van alle burgers heeft het afgelopen jaar gebruik gemaakt van een 
milieustraat. De belangrijkste redenen om de milieustraat niet te gebruiken, zijn het niet 
hebben van afval voor de milieustraat, op afstand gevolgd door beperkte mobiliteit. 
 

Conform verwachting wordt de milieustraat in Culemborg vooral gebruikt door inwoners 
van Culemborg en Buren, de milieustraat in Tiel vooral gebruikt door inwoners van Tiel, 
Buren en Neder-Betuwe, de milieustraat in Zaltbommel vooral gebruikt door inwoners 
van Zaltbommel en Maasdriel en de milieustraat in Gorinchem vooral gebruikt door 
inwoners van Lingewaal. Opvallend is dat van de milieustraat in Geldermalsen, behalve 
door inwoners van Geldermalsen en Neerrijnen, ook gebruik gemaakt wordt door 
inwoners van Tiel en Buren. Vanwege de geografische ligging van voorgenoemde 
gemeenten en de ligging van de milieustraat te Geldermalsen is dit goed te verklaren. 
 

De milieustraten worden gemiddeld beoordeeld met een 8,0, waarbij dient te worden 
opgemerkt dat de milieustraat in Gorinchem het meest positief (gemiddeld 8,3) en de 
milieustraat in Tiel (gemiddeld 7,7) het minst positief wordt beoordeeld.  
Slechts 18 van de 626 bezoekers van de milieustraten zijn ontevreden, zij zijn vooral 
ontevreden omdat ze de milieustraat te duur vinden, vanwege onvriendelijke 
medewerkers en omdat men onvoldoende geholpen wordt. Gezien de positieve 
beoordeling van de milieustraten en het geringe aantal ontevreden bezoekers dient AVRI 
haar dienstverlening wat betreft de milieustraten te consolideren.  
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3.4 Handhaving en afvalstoffenheffing 

3.4.1 Tweevijfde vindt afvalstoffenheffing te hoog 
Ruim tweevijfde van de burgers vindt de afvalstoffenheffing te hoog, eenderde weet niet 
wat hij betaalt en een kwart vindt het bedrag precies goed. Geheel volgens verwachting 
vindt geen van de burgers het bedrag te laag. Wanneer in een bewonersonderzoek een 
vraag gesteld wordt over de kosten van een dienst, is een dergelijke antwoordtendentie 
te verwachten. Een deel van de burgers zal, wanneer gevraagd wordt naar een 
beoordeling van de kosten, gebruik maken van de mogelijkheid om de dienstverlener te 
vertellen dat zij teveel betalen voor de geleverde dienst, in de hoop dat de kosten naar 
beneden worden bijgesteld. Door de burger (meer) inzicht te geven in de kosten van 
AVRI voor het inzamelen en verwerken van afval, kan meer draagvlak gecreëerd worden 
voor de hoogte van het bedrag dat men betaald. Daarnaast kan AVRI ervoor kiezen 
burgers te attenderen op de diverse formaten containers en de daaraan verbonden  
(mogelijk lagere) kosten. 
 
3.4.2 Burgers ergeren zich vooral aan zwerfvuil 
De grootste ergernis voor burgers op het gebied van afval is zwerfafval, tweederde van 
de burgers ergert zicht hieraan het meeste. Vooral inwoners van de bebouwde kom 
ergeren zich aan zwerfvuil. 
 

Indien AVRI ervoor kiest om een ergernis aan te pakken, dan kan zij het beste kiezen 
voor zwerfvuil. Hierbij dient zij rekening te houden met het volgende: 
 

• De Broken Window Theory (Kelling en Wolson): deze theorie stelt dat de 
aanwezigheid van rommel in een omgeving leidt tot verloedering. 

• De theorie van kopiëren van gedrag (Caldini, Kalgren en Reno): deze theorie stelt 
dat minder rommel wordt gemaakt in een schone omgeving of wanneer het 
opruimen van de omgeving zichtbaar gemaakt is.  

• De Goal Framing Theory (Lindenberg en Steg): deze theorie stelt dat mensen 
bepaald gedrag vertonen naar aanleiding drie motivatoren, namelijk: (1) Gedrag 
kan beïnvloed worden doordat het gevolgen heeft voor de persoon zelf 
(straffen/belonen), (2) men kan ‘de wereld willen verbeteren’ (hedonistisch), of (3) 
men kan een bepaald gedrag vertonen omdat dat nu eenmaal zo hoort (normatief). 
Uit onderzoek blijkt dat voor zwerfafval winst vooral te halen valt uit het hanteren 
van normatieve motivatoren.  

 

Concreet kan zwerfafval worden tegengegaan door te zorgen voor een zo schoon 
mogelijke omgeving. In een schone omgeving zijn burgers minder geneigd zwerfafval te 
veroorzaken. Daarnaast wordt minder zwerfafval veroorzaakt in overzichtelijke locaties, 
waar burgers het idee hebben gezien te worden. Ook het creëren van eigenaarschap, 
bijvoorbeeld door bordjes met de tekst ‘onze kinderen spelen hier’ kan helpen bij het 
tegengaan van zwerfvuil.  
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3.5 Voorlichting en communicatie 

3.5.1 Inwoners hebben vooral behoefte aan praktische informatie 
Iets minder dan de helft van de burgers zoekt informatie in de nieuwsbrief ‘afval & zo’ of 
informatie de afvalkalender. Ruim eenderde zoekt informatie op de website van AVRI. 
Naarmate de burgers ouder zijn maken zij meer gebruik van schriftelijke 
informatiekanalen en minder gebruik van digitale informatiekanalen. 94% van de burgers 
is tevreden over de informatie die men krijgt, hierbij dient te worden opgemerkt dat de 
burgers die informatie opzoeken via schriftelijke informatiekanalen meer tevreden zijn 
dan burgers die informatie op een andere wijze opzoeken. 
 

Doordat steeds meer mensen beschikking hebben over Internet en het gebruiken van 
Internet als informatiekanaal steeds gewoner wordt, ligt het in de lijn der verwachtingen 
dat in de toekomst steeds meer vraag zal zijn naar informatie die digitaal beschikbaar is. 
AVRI kan hierop inspelen door meer van de informatie (ook) digitaal beschikbaar te 
stellen. Hierbij is het van belang voldoende aandacht te besteden aan de useability van 
de website, waaronder bijvoorbeeld overzichtelijkheid, vormgeving en gebruik van 
hyperlinks, opdat zowel burgers die vertrouwd zijn met Internet en burgers die minder 
vertrouwd zijn met Internet, op een eenvoudige wijze de door hen gezochte informatie 
kunnen vinden. 
 

Iets meer dan de helft van de burgers heeft geen behoefte aan (meer) informatie over 
afval. De burgers die wel behoefte hebben aan informatie, hebben vooral behoefte aan 
informatie over de inzameling (zoals tijden en plaatsen), gevolgd door informatie over 
scheidingsregels en de wijze waarop het afval wordt verwerkt. Inwoners die hun afval 
altijd of regelmatig scheiden hebben meer behoefte aan informatie over de 
scheidingsregels dan burgers die het afval minder frequent scheiden. 
 

Uit het onderzoek komt naar voren dat inwoners vooral behoefte hebben aan praktische 
informatie over afvalinzameling en daarnaast meer informatie over het nut van het 
scheiden van afval. Kom tegemoet aan de wensen van de inwoners door hen te voorzien 
van deze informatie.  
 
3.5.2 De vuilniswagen als communicatiekanaal? 
Momenteel zet AVRI haar vuilniswagens in om aan de burgers duidelijk te maken dat 
hoewel verschillende soorten afval met één vuilniswagen worden ingezameld, deze in 
aparte compartimenten komen en daardoor toch gescheiden blijven. Op de vuilniswagens 
zijn stickers geplakt die laten zien dat de vuilniswagen uit meerdere compartimenten 
bestaat.  
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In dit onderzoek is gevraagd of de burgers weleens een afbeelding of slogan op de 
vuilniswagens van AVRI hebben gezien. Ruim de helft zegt de vuilniswagens nooit te zien 
of geen afbeelding te hebben gezien. Geen van de burgers beschrijft de afbeelding of 
slogan die is aangebracht op de vuilniswagens van AVRI. Op basis van deze bevindingen 
kunnen we concluderen dat de vuilniswagen niet het meest geschikte instrument is om 
boodschappen over te brengen op burgers.  
 

Om meer inzicht te krijgen in welke instrumenten hiervoor meer geschikt zijn, dient 
aanvullend onderzoek plaats te vinden. Hierbij kan gedacht worden aan het 
inventariseren van de verschillende media (televisie, radio, kranten, websites) die de 
inwoners van de negen gemeenten aangesloten bij AVRI gebruiken. Door de burgers 
vervolgens gericht te benaderen door middel van informatiekanalen die door hen 
gebruikt worden en vervolgens opnieuw te evalueren of ze de boodschap gezien hebben, 
kan het effect van een dergelijke actie gemeten worden.  
 

Een andere optie is het plaatsen van abri’s in één van de negen gemeenten, bijvoorbeeld 
op of nabij verzamelcontainers en locaties waar veel mensen passeren. Na het meten 
van het effect van een dergelijke actie, kan worden bepaald in hoeverre het zinvol is om 
de abri’s ook in de andere gemeenten te plaatsen. 
 
3.5.3 Tweederde kent AVRILANDER 
Tweederde van de burgers is bekend met AVRILANDER, de containerreinigingsdienst van 
AVRI en LANDER. Opvallend is dat relatief meer inwoners van de gemeente Tiel dan van 
de andere gemeenten bekend zijn met AVRILANDER. Ook zijn meer burgers die in het 
buitengebied dan in de bebouwde kom wonen bekend met AVRILANDER. 
 

Allereerst dient AVRI te bepalen in hoeverre de bekendheid van AVRILANDER bij de 
burgers in de bij hen aangesloten gemeenten geoptimaliseerd dient te worden. Indien 
AVRI de bekendheid van AVRILANDER wenst te vergroten dient zij zich af te vragen 
waarom AVRILANDER meer bekendheid geniet in Tiel en het buitengebied. Op basis van 
de bij ons bekende gegevens over AVRILANDER en de uit het onderzoek verkregen 
informatie, kunnen wij dit niet verklaren.  
Om de informatieverstrekking over AVRILANDER te optimaliseren kan AVRI ervoor kiezen 
om, net zoals geadviseerd in paragraaf 3.5.2, gebruik te maken van abri’s en de meeste 
gebruikte informatiekanalen. 

3.6 Imago AVRI 

In de dienstverlening is het imago en de reputatie van een aanbieder cruciaal. De 
afnemer heeft immers weinig anders om zijn oordeel op te baseren omdat de eigenlijke 
prestatie van een dienst pas achteraf beoordeeld kan worden. 
 

In onderstaande afbeelding is het imago van AVRI (in de ogen van de burgers) en het 
door de burgers gewenste imago van een afvalinzamelaar afgebeeld. Wat direct opvalt, is 
dat het imago van AVRI grotendeels overeenkomt met het door de burgers gewenst 
imago. Wat betreft het inzicht geven in de resultaten presteert AVRI zelfs meer dan 
optimaal. Eventuele verbeterpunten zijn het kostenbewust werken en het vragen naar de 
ideeën van de inwoners of het meer en duidelijker communiceren hierover.  
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Bij de interpretatie van onderstaande figuur is het belangrijk om te realiseren dat een 
aanzienlijk deel van de burgers geen mening heeft over hoe AVRI presteert op de 
verschillende kenmerken. Vooral in hoeverre AVRI kostenbewust werkt en of ze werk 
biedt aan mensen met beperkte mogelijkheden heeft een aanzienlijk deel van de burgers 
(50% tot 66%) geen mening. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de gemiddelde 
burger daar niet of in geringe mate bij betrokken is.  
 
NB: bij het ontwikkelen van onderstaande figuur zijn de burgers die geen mening hebben over 
AVRI buiten beschouwing gelaten. 
 

 

3.7 Eindbeoordeling AVRI 

Over de dienstverlening van AVRI zijn de meeste burgers ofwel tevreden ofwel zij hebben 
geen mening over de dienstverlening. Dat een aanzienlijk deel van de burgers geen 
mening heeft over de dienstverlening van AVRI, zou verklaard kunnen worden doordat zij 
hiermee wellicht geen ervaring hebben. Vooral over de gebruiksvriendelijkheid van de 
website en de telefonische bereikbaarheid en klantvriendelijkheid aan de telefoon heeft 
een groot deel van de burgers (circa 50% of meer) geen mening, waardoor de verklaring 
dat geen mening in werkelijkheid geen ervaring is zeer aannemelijk is. 
 

AVRI krijgt een gemiddeld rapportcijfer van een 7,8, naarmate burgers ouder zijn 
beoordelen zij AVRI met een hoger rapportcijfer. Slechts 17 van de 1845 burgers zijn 
ontevreden over AVRI. Het rijgedrag van de chauffeurs van de vuilniswagens wordt door 
vier van de 17 ontevreden burgers genoemd als reden voor hun ontevredenheid.  
 
Prioriteitenmatrix 
In een prioriteitenmatrix wordt op de ene as de tevredenheid over de verschillende 
producten van aspecten van AVRI afgezet tegen de invloed dat deze aspecten hebben op 
de beoordeling van AVRI (het belang). 
 

Het belang van de verschillende aspecten is vastgesteld door middel van statistische 
analyses. Dit heeft het mogelijk gemaakt om vast te stellen in welke mate de 
afzonderlijke aspecten, zoals de telefonische bereikbaarheid, invloed hebben op de 
beoordeling van AVRI. 
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De prioriteitenmatrix bestaat uit vier kwadranten, namelijk:  
1. Verbeterprioriteiten: aspecten in dit kwadrant, zijn belangrijk voor de tevredenheid 

van de burger en worden niet goed beoordeeld. Actie is vereist. 
2. Bewaken: aspecten die in dit kwadrant liggen, zijn belangrijk voor de tevredenheid 

van de burger en worden tevens goed beoordeeld.  
3. Besparingen: aspecten die in dit kwadrant liggen, worden goed beoordeeld door de 

burger, maar zijn minder van belang voor de tevredenheid. 
4. Geen aandacht: aspecten in dit kwadrant, zijn minder belangrijk voor de burger en 

worden niet goed beoordeeld. 
 
Prioriteitenmatrix AVRI 
NB: alle aspecten worden positief beoordeeld door de burgers. Om meer inzicht te creëren in de 
waardering van de verschillende aspecten ten opzichte van elkaar, snijden de assen elkaar bij de 
gemiddelde scores zoals gemeten in dit onderzoek.  
 

 
 
Alle aspecten van de dienstverlening van AVRI hebben ongeveer evenveel effect op de 
tevredenheid over AVRI, het rijgedrag van de chauffeurs en de telefonische 
bereikbaarheid hebben iets meer invloed dan de andere aspecten.  
Ook alle imagoaspecten hebben ongeveer evenveel invloed op de beoordeling van AVRI, 
waarbij opgemerkt dient te worden dat de kostenbewustheid van AVRI iets meer invloed 
heeft op de beoordeling dan de andere imagoaspecten.  
Indien AVRI de beoordeling van haar dienstverlening verder wenst te verbeteren, dient 
zij vooral aandacht te besteden aan het geven van meer inzicht in de behaalde 
resultaten. 

Be
la
ng

 ‐
‐>

Tevredenheid ‐‐>

Geeft inzicht  in resultaten
Gebruiksvriendelijkheid van website
Klantvriendelijkheid aan telefoon
Legen containers
Nakomen afspraken
Rijgedrag chauffeurs
Telefonische bereikbaarheid
Stemt diensten af op wensen inwoners
Werkt kostenbewust
Vraagt naar ideeën inwoners
Creëert werkgelegenheid mensen met beperkte mogelijkheden
Werkt milieubewust

Verbeterprioriteit Bewaken 

Besparen Geen aandacht 


