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Kenmerken van deze meting

Veldwerkperiode: 9 t/m 15 december 2020

Aantal respondenten: 1195

In de respondentgroep waren jongeren tot 29 jaar minder vertegenwoordigd dan dat zou 

moeten gezien hun aandeel in de stad. We hebben hiervoor gecorrigeerd door hun 

antwoorden te herwegen. De uitkomsten zijn daarmee representatief op de kenmerken 

sexe en leeftijd. Wel geldt bij dit aantal respondenten (bij een 95% betrouwbaarheidseis) 

een foutmarge van (afgerond) ± 2%. Stel als uitkomst ‘80% is tevreden’, dan ligt dit 

werkelijkheid tussen 78% en 82%. 

Los van de goede verdeling van de respondenten op de genoemde kenmerken, betreft 

het panel een groep relatief hoog opgeleide en betrokken burgers die bereid is om 

zonder beloning enkele keren per jaar hun mening te delen. Voor de eventuele bias die 

komt omdat het in algemene zin een betrokken groep betreft, is (net als bij andere 

methodieken) lastig te corrigeren. Dit ter nuance bij het interpreteren van de uitkomsten.

Deze rapportage toont de uitkomsten op hoofdlijnen, zonder verdere interpretatie, met 

als thema’s:

• Motivatie

• Verzamelfrequentie van materialen

• Speciale wensen

• Omspoelen plastic emmers en flacons

• Gebruik van app of website om te registeren

• Mogelijke plek van de verzamelbox

• Praktische voorkeuren

• Overige informatie

Respondenten: 1.195
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Motivatie
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Van de respondenten zou 81% 

hieraan mee willen doen. 

Zij konden hierbij in eigen 

bewoordingen hun motivatie 

opgeven. Deze zijn als 

tekstbijlage aan de 

projectgroep verstrekt.
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Verzamelfrequentie materialen
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blik zoals conservenblikken en blikjes

kleine petflessen

plastic flacons van reinigingsproducten zoals shampoo, wasmiddel

klein elektrisch afval, zoals batterijen, telefoons, lampjes

textiel: kleding, schoenen die er nog goed uit ziet

kleine kringloopartikelen, zoals boeken, sieraden, servies, pannen

textiel: doekjes, ondergoed, sokken, alle andere textiel

plastic emmertjes

sportartikelen

gereedschap

Wat zou jij van deze materialen per maand in de doos willen doen?  

20+ 11-20x 6-10x 2-5x 0-1x
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Speciale wensen
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een speciale grotere doos als ik
opruim voor een verhuizing

een speciale grotere doos voor
baby- en kinderspullen wanneer ik

deze uitzoek

een speciale grotere doos voor
schoonmaak/opruim doos

een mogelijkheid om specifieke
dingen zoals meubels of hout, die
niet in een doos passen, toch voor

hergebruik op te laten halen.

geen van deze

Zou jij geïnteresseerd zijn om bij speciale gelegenheden op een andere manier gefaciliteerd te worden? Vink aan waar je interesse 
in hebt. (Meerdere antwoorden mogelijk)
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Omspoelen plastic emmers en flacons
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Ja, als ik weet dat dit helpt Ja, maar alleen als ik daar iets
voor terug krijg

Ja, anders Nee, dat vind ik teveel moeite Nee, anders

Zou jij bereid zijn plastic emmertjes en flacons even om te spoelen voordat je ze in de doos doet? Dit zou bij sortering en uiteindelijk 
nuttig hergebruik veel helpen. (Meerdere antwoorden mogelijk).
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Gebruik van app of website om te registreren
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Ja, als ik weet dat dit helpt Ja, maar alleen als ik daar iets
voor terug krijg

Ja, anders Nee, dat vind ik teveel moeite Nee, anders

Zou jij bereid zijn online (bijvoorbeeld in een app of op een website) te registreren wat er precies in de doos zit? 
(Meerdere antwoorden mogelijk).
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Mogelijke plek van de verzamelbox

8

10%

22%

19%

38%

8%

22%

12%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Anders

Waar zie jij deze doos bij jouw thuis staan? 
Meerdere antwoorden mogelijk.) Waar/anders  genoemd (#)

- Nergens, ik wil geen doos 92

- Gang, hal 32

- Kelder 28

- Geen ruimte voor 21

- Garage 15

- Onder de trap 11

- Bijkeuken 9

- Balkon 7

- Buiten 5

- Meterkast 4
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Praktische voorkeuren
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Ik wil van te voren kunnen
aangeven, nog voordat

mijn doos vol is,  wanneer
ik er vanaf wil zijn

Ik wil er meteen op
dezelfde dag vanaf zijn.

Als ik één keer per week
kans heb om ervan af te

komen is dat snel genoeg

Ik weet het niet Anders

Als de doos vol is, hoe wil jij er het liefst van af?
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Praktische voorkeuren (2)
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Een forum Whatsapp Via facebook E-mail Een eigen account op
een app/website

Anders

Hoe zou jij willen communiceren met de organisatie over vragen, ophaalfrequentie en status en 
beloningen? Welke twee manieren spreken je het meeste aan? (max. 2 antwoorden mogelijk) 
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Overige informatie
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Jazeker Ja, misschien Nee, zeker niet

Zou jij je buren, kennissen en familie 
enthousiasmeren om dit ook te gaan doen? 

In de vragenlijst konden panelleden op enkele 

plekken een toelichting geven of een tip/suggestie 

aanreiken. Deze antwoorden zijn niet in deze 

rapport verwerkt, maar als aparte bijlage aan de 

opdrachtgever verstrekt.   
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Stadspanel Den Haag contactinformatie
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Meer informatie? 
Wat zijn de mogelijkheden van Stadspanel Den Haag voor uw onderzoeksvraag? 

Neem dan contact op met de coördinator of kijk op www.stadspaneldenhaag.nl

De coördinatie van Stadspanel Den Haag gebeurt 

door de afdeling Communicatie & Citybranding. De 

algemene contactpersoon omtrent het panel is:

Dhr. A. Guns (Arnout)

E-mail: arnout.guns@denhaag.nl


