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1. Inleiding 
 

 
Nieuwe Beurs logistiek ongeëvenaard 
Kringloop is geen modewoord meer uit het geitenwollensokken circuit. Het recyclen van afvalproducten is 
gemeengoed geworden. ‘Maar’, kennen directeur Harry Slotema en zijn ‘rechterhand’ Gerrit Scharenborg 
hun Pappenheimers, ‘je moet het de mensen wel zo gemakkelijk mogelijk maken, anders dumpen ze de 
mooiste spullen zo bij het grofvuil. Dat is de keerzijde van onze welvaart.’ Het kringloopbedrijf verwacht 
met de nieuwe Oldenzaalse vestiging zijn bedrijfsvoering verder te kunnen professionaliseren. Het bedrijf 
heeft nu 12 mensen in vaste dienst en mag rekenen op de inzet van 60 enthousiaste vrijwilligers. ‘Daar 
komt bij’, benadrukt Scharenborg, ‘dat we ons nog meer gaan profileren als trainingsbedrijf. Een leer-
/werkbedrijf dat mensen klaar stoomt voor een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Verder krijgen we 
steeds meer te maken met taakstraffers die via justitie bij ons komen werken. Deze nieuwe ruimte geeft 
ons ook de mogelijkheid om genoemde trajecten goed te begeleiden. Ik zie dan ook veel mogelijkheden 
voor de toekomst op die terreinen.’(TC Tubantia, 22 juli 2006) 
 
 

In dit artikel spreken de voormalige directeur Harry Slotema en Gerrit Scharenborg over het 
nieuwe gebouw van kringloopbedrijf De Beurs in Oldenzaal. De Beurs is een groeiende 
organisatie met vier vestigingen in noordoost Twente. Het nieuwe gebouw in Oldenzaal barst na 
drie jaar alweer bijna uit haar voegen, in Tubbergen en in Denekamp is De Beurs net verhuisd 
naar een grotere locatie en er zijn plannen voor een gespecialiseerde vestiging voor recycling 
en hergebruik van bouwmaterialen.         
 In deze ontwikkelingen wil De Beurs trouw blijven aan de drie pijlers waar de organisatie 
op gebaseerd is:  

1. Hergebruik van goederen, recycling en bewustwording van de kringloopgedachte. 
2. Het creëren van werkgelegenheid voor mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) 

niet aan het arbeidsproces hebben kunnen deelnemen. 
3. Een prettige winkel zijn voor mensen met een krappe beurs, verzamelaars en andere 

geïnteresseerden. 

In dit onderzoek komen deze drie pijlers aan bod. Het onderzoek richt zich op de 
klanttevredenheid bij de inbreng van goederen. Deze mensen zijn zich bewust van de 
hergebruik- en recyclingmogelijkheden van De Beurs. Wat zijn echter hun belangrijkste 
motieven om goederen te brengen naar De Beurs? Veel klanten zijn zich er niet bewust van dat 
een groot deel van de medewerkers van De Beurs werkloos is geweest en bij De Beurs 
werkervaring opdoet. Hoe ervaren de klanten het contact met de medewerkers en wat is het 
effect hiervan op hun klanttevredenheid? Is De Beurs ook bij de inbreng van goederen de 
prettige organisatie die zij willen zijn voor de klant? 
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1.1 Kringloopbedrijf De Beurs  
In 2007 vierde kringloopbedrijf De Beurs haar vijfde lustrum. In 25 jaar is De Beurs uitgegroeid 
van een tweedehands winkeltje tot een professionele onderneming met 120 medewerkers en 
vrijwilligers. Opgezet door een kleine groep idealisten werden er in de eerste jaren in een oude 
schuur in Oldenzaal goederen verzameld die na een flinke poetsbeurt of wat reparatiewerk weer 
verkocht konden worden. De winst die hiermee gemaakt werd was bestemd voor projecten in 
Afrika. Zo hielpen de oprichters Tukkers met een ‘kleine beurs’ aan een goedkope inrichting 
voor hun huis en kansarme Afrikanen aan een nieuwe waterput of dorsmachine.  
 Naast deze sociale motieven heeft het kringloopbedrijf ook ecologische motieven. Al in 
de eerste jaren werd er een voorstel gedaan om huis-aan-huis aardappelschillen op te gaan 
halen om daar compost van te maken. En door goederen te repareren of op te knappen wordt 
de levensduur van deze goederen verlengd. Hierdoor neemt de afvalstroom af en hoeven er 
minder schaarse grondstoffen gebruikt te worden voor het produceren van nieuwe goederen.
 Deze ecologische motieven hebben ertoe geleid dat er een hechte samenwerking 
ontstond tussen kringloopbedrijf De Beurs en de gemeente Oldenzaal. Het kringloopbedrijf is 
een belangrijke partner van de gemeente op het gebeid van afvalinzameling. Sinds 2002 zit De 
Beurs in een modern complex op het industrieterrein van Oldenzaal, naast het gemeentelijke 
afvalbrengpunt. Recyclebare materialen zoals papier, oud ijzer en lompen, maar ook 
huishoudelijk apparatuur die niet meer gerepareerd kan worden, worden apart bij De Beurs 
ingezameld. Deze materialen en goederen worden naar gespecialiseerde bedrijven 
doorgestuurd die de materialen recyclen tot herbruikbare grondstoffen. Dit scheelt de gemeente 
veel afval.            
 De positie van het kringloopbedrijf naast het afvalbrengpunt leidt ook tot minder grof 
afval bij het afvalbrengpunt, doordat mensen met oude meubels eerst langs het kringloopbedrijf 
rijden om te kijken of ze het daar kwijt kunnen. Dit kost de mensen weinig moeite, omdat ze 
geen omweg hoeven te maken, en ze besparen geld bij het afvalbrengpunt, omdat ze daar 
minder afval komen brengen. 

1.2 Aanleiding 
De Beurs is actief bezig met haar toekomst. In de afgelopen paar jaren heeft er een 
professionalisering van de organisatie plaatsgevonden waarbij het imago van het 
kringloopbedrijf een belangrijke plaats innam. Een ontwerpbureau heeft een nieuwe huisstijl 
ontworpen, waaronder een strakkere versie van het logo en een uitgebreide website.   
 Door de groei die De Beurs heeft meegemaakt heeft de organisatie ook meer klanten 
gekregen. Daardoor hebben de medewerkers het drukker gekregen en is er minder tijd voor het 
gezellige, uitgebreide klantcontact waar De Beurs bekend om stond in haar beginjaren. Dit kan 
ervoor hebben gezorgd dat de vaste klanten van vroeger zich minder thuis voelen bij De Beurs. 
Maar veel nieuwe klanten kennen De Beurs als een moderne organisatie en verwachten 
professionaliteit, ook in de omgang met de klant.       
 Om de mening van de klant te peilen heeft De Beurs twee onderzoeken laten uitvoeren 
door studenten van de Universiteit Twente. Het eerste onderzoek heeft zich gericht op de 
klanttevredenheid in de winkel van de vestiging van De Beurs in Oldenzaal. In dit verslag wordt 
het tweede onderzoek, naar de klanttevredenheid onder de klanten van de inbreng van 
goederen in Oldenzaal, besproken. 
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1.3 Probleemstelling 
De inbreng van goederen is essentieel voor de handel bij De Beurs. De klanten bij deze afdeling 
zijn eigenlijk leveranciers. Zij leveren de goederen die in de winkel verkocht worden. Wanneer 
er te weinig goederen worden ingebracht door klanten kunnen er ook minder goederen verkocht 
worden in de winkel. Hierdoor kan De Beurs in financiële problemen raken. De Beurs wil 
voorkomen dat mensen hun goederen elders brengen en wil daarom weten wat hun 
leveranciers vinden van de dienstverlening en klantvriendelijkheid van de medewerkers bij de 
inbreng van goederen.          
 Door te onderzoeken waarom deze klanten hun goederen naar De Beurs brengen 
kunnen de sterke punten van De Beurs in beeld worden gebracht. Hiermee kan De Beurs zich 
positief onderscheiden van de alternatieve mogelijkheden die mensen hebben om van hun 
overbodige spullen af te komen. Hiervoor worden de gedragsdeterminanten onderzocht. Met 
gedragsdeterminanten worden factoren bedoeld die invloed hebben op het inlevergedrag. 
 In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de mogelijke problemen in de 
klanttevredenheid. Met klanttevredenheid wordt het gevoel van de klanten bedoeld dat ontstaat 
na het bezoek aan de inbreng van goederen. Door de klanttevredenheid te onderzoeken 
kunnen er maatregelen genomen worden om de klanttevredenheid te verbeteren. Het 
onderzoek richt zich dus op de motieven voor het inleveren van goederen en de 
klanttevredenheid. Hiervoor zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

1a.  Wat zijn de gedragsdeterminanten die invloed hebben op het inleveren van 
goederen bij kringloopbedrijf De Beurs?  

1b.  Welke gedragsdeterminanten wegen het zwaarst mee in het inlevergedrag? 

2a. Hoe is de klanttevredenheid onder de klanten van de inbreng van goederen van 
kringloopbedrijf De Beurs? 

2b.  Welke onderdelen van de klanttevredenheid zijn het laagst en moeten dus 
verbeterd worden? 

1.4 Opbouw rapport 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is er eerst een literatuurstudie gedaan. Dit 
theoretisch kader wordt in het volgende hoofdstuk besproken. Er is hiervoor meer informatie 
verzameld over hergebruik en recycling, over gedrag en over klanttevredenheid. Vervolgens is 
er een vooronderzoek gehouden om de gevonden theoretische informatie aan te vullen. Het 
vooronderzoek bestaat uit interviews met klanten en medewerkers van kringloopbedrijf De 
Beurs. Vanuit de gevonden gedragsdeterminanten en klanttevredenheidsfactoren uit de 
literatuur en de interviews is een enquête samengesteld. In het methodedeel van het 
hoofdonderzoek wordt deze enquête besproken. De enquête is afgenomen onder klanten van 
de inbreng van goederen van De Beurs. De resultaten van dit onderzoek worden in het 
resultatendeel besproken. Vervolgens zijn hieruit de conclusies en aanbevelingen voor De 
Beurs gevormd. In de discussie zal tenslotte het gehele onderzoek en de resultaten nogmaals 
beoordeeld worden. 
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt de bestaande literatuur besproken die van toepassing is op de 
probleemstelling. In paragraaf 2.1 zal er meer informatie gegeven worden over recycling en 
hergebruik. Hierbij worden ook de demografische factoren die invloed hebben op dit 
ecologische gedrag besproken. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen over 
het inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf wordt in het paragraaf 2.2 gedrag uitgelegd 
aan de hand van de theory of planned behavior. De invloeden op het inlevergedrag worden 
vervolgens omgezet in motivatiefactoren. Paragraaf 2.3 gaat over klanttevredenheid. Hierin 
wordt uitgelegd wat tevredenheid is en hoe de klanttevredenheid gemeten kan worden. 

2.1 Recycling en hergebruik 
Hergebruik is het product een tweede leven geven en recycling is hergebruik van de 
grondstoffen waarvan het product gemaakt is. In de komende paragraaf worden deze begrippen 
verder uitgewerkt. In paragraaf 2.1.1 wordt de betekenis van recycling en hergebruik in de 
consumptiecyclus uitgelegd. Vervolgens zal in paragraaf 2.1.2 de huidige weggooicultuur verder 
worden uitgewerkt. Een oplossing hiervoor is duurzame consumptie (paragraaf 2.1.3), waardoor 
ook het hergebruik van goederen zal toenemen (paragraaf 2.1.4). Ten slotte zullen de 
demografische factoren die een rol spelen bij recycling en hergebruik besproken worden in 
paragraaf 2.1.5. 

2.1.1 Consumptiecyclus 
De consumptiecyclus betreft de consumptie van een product in een huishouden, vanaf het 
moment dat het product verkregen wordt, tot het moment dat het product weggedaan wordt. De 
fases van de consumptie levenscyclus zijn: activiteiten voor de aankoop, aankoop, gebruik en 
het wegdoen van het product. Een kringloopbedrijf is een belangrijke spil in de 
consumptiecyclus. Hier eindigt voor een consument de consumptiecyclus. Het product wordt 
gerecycled tot een nieuw product of hergebruikt door een nieuwe consument. Wanneer het 
product op de tweedehandsmarkt wordt verkocht, begint er een tweede consumptiecyclus met 
een nieuwe gebruiker (Antonides & Van Raaij, 1998). Het inleveren van goederen bij een 
kringloopbedrijf is dus een belangrijk moment in de consumptiecyclus. De consument verlengt 
hiermee het productleven door het product een tweede consumptiecyclus te geven.  
 Volgens Antonides & Van Raaij (1998) zijn er drie redenen waarom consumenten een 
product wegdoen. 1) Technische veroudering: het product is versleten en werkt niet meer goed. 
2) Economische veroudering: er zijn producten op de markt gekomen die de taak van het 
product efficiënter en effectiever uitvoeren. 3) Psychologische veroudering: er zijn beter 
ontworpen producten of een nieuwe stijl of mode op de markt gekomen. De invloed van de 
consument op de consumptiecyclus en op de productlevensduur wordt geassocieerd met een 
symbolische waarde. Vroeger was de functionaliteit van een product de belangrijkste waarde en 
producten werden gebruikt totdat ze versleten waren. Door economische en sociale 
ontwikkelingen hebben producten een andere betekenis gekregen. Hierdoor is psychologische 
veroudering een veel belangrijkere reden om goederen weg te doen. Psychologische 
veroudering houdt in dat consumenten na verloop van tijd de producten niet meer leuk vinden 
en ze willen vervangen met een meer modieuze soort. Dit gebeurt vooral bij kleding die ‘uit de 
mode’ is geraakt.            
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 Wanneer het besluit is genomen om goederen weg te doen moet nog het besluit 
genomen worden hoe de goederen weg gedaan worden. De opties bij het wegdoen van het 
product zijn: verkopen, weggeven, weggooien, ruilen of het product ergens opslaan (Jacoby, 
Berning & Dietforst. 1977). Hierbij wordt vooral gekeken naar de restwaarde van het product en 
of het mogelijk is om deze op de tweedehandsmarkt te verkopen. Wanneer een product wordt 
weggegooid kunnen de materialen van het product worden gescheiden om te worden gebruikt 
voor recycling. De meest bekende materialen die apart ingezameld worden zijn papier, glas, 
metaal, organisch afval en chemisch afval (Antonides & Van Raaij, 1998).   
 Net zoals aankoop in de consumptiecyclus twee fases heeft, namelijk de activiteiten voor 
de aankoop en de aankoop, bestaat het wegdoen van het product dus eigenlijk ook uit twee 
fases. De eerste fase is het besluit om goederen weg te doen. Hierbij worden de drie 
productverouderingsmogelijkheden afgewogen om te zien of de veroudering zwaar genoeg is 
om het product weg te doen. In de tweede fase van het wegdoen van het product wordt de 
manier van wegdoen afgewogen. 

2.1.2 Weggooicultuur  
Van Hinte (1997) bespreekt in zijn artikel de trend dat producten steeds vaker worden 
weggegooid omdat mensen ze niet meer mooi vinden, terwijl de producten nog niet versleten 
zijn. Deze weggooicultuur is wellicht ontstaan doordat toenemende consumptie leidt tot 
tevreden mensen (Donovan & Halpern, 2002). Hoe meer keuze mensen hebben in 
consumptiegoederen, des te meer zij zullen consumeren. En de consumenten kunnen deze 
producten relatief goedkoop kopen en weggooien omdat ze daar zelden voor hoeven bij te 
betalen. De kosten van het afvalverwerkingsysteem worden namelijk gespreid onder de 
belastingbetalers. Een systeem waarin mensen die veel consumeren en dus meer afval hebben 
meer moeten betalen zou hierbij eerlijker zijn (Cooper, 2005). In Nederland betaalt men 
tegenwoordig een verwijderingsbijdrage bij het aankopen van huishoudelijke apparatuur, zodat 
de kosten voor de afvalverwerking betaald worden door de consument die de producten koopt.
 In Groot Brittannië is een groot onderzoeksproject naar huishoudapparaten gehouden 
waaruit blijkt dat een derde van de weggegooide apparaten nog werkte en een derde nog 
gerepareerd kon worden. Dit wijst er op dat mensen liever nieuwe apparaten kopen dan ze te 
repareren, omdat ze mee willen met de technologische ontwikkelingen (Cooper & Mayers, 
2000). Uit dit onderzoek bleek ook dat vier op de tien respondenten (38%) aangaven dat zij 
zelden tot nooit apparaten lieten repareren. Twee derde van de respondenten (68%) gaf aan 
dat de kosten van reparatie daar een belangrijke factor in zijn. Dit onderzoek komt overeen met 
de bevindingen uit een ander onderzoek, dat stelt dat, van het grof vuil op dat naar de 
gemeentelijke stortplaats wordt gebracht, 77% van de beklede meubelen en 60% van de 
huishoudelijke apparaten theoretisch gezien opnieuw gestoffeerd of gerepareerd kan worden 
(Anderson, 1999).           
 Voor veel mensen zijn de kosten of de moeite voor het opknappen of repareren van de 
goederen dus te hoog en kopen zij liever of makkelijker nieuwe goederen. De kosten voor 
nieuwe goederen wegen blijkbaar niet op tegen de kosten van het repareren, de kosten voor het 
storten van het afval en de emotionele binding die de mensen kunnen hebben met de 
verouderde goederen. 
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2.1.3 Duurzame consumptie  
Duurzame consumptie is door de Organisation for Economic Coorperation and Development 
(OECD 2002) gedefinieerd als: “De consumptie van producten en diensten die voldoen aan de 
basisbehoeften en kwaliteit van het leven van de huidige generatie, zonder de behoeften van 
komende generaties in gevaar te brengen.” Dit houdt in dat er minder grondstoffen verbruikt 
moeten worden, zodat de komende generaties niet zonder grondstoffen komen te zitten. 
Hoewel overeenstemming is bereikt dat gebrek aan grondstoffen geen serieuze bedreiging is op 
de korte tot middellange termijn, is wel duidelijk dat het milieu een beperkte mogelijkheid heeft 
om de stroom van materiaal te absorberen zonder schade op te lopen en dat de voorraden van 
fossiele brandstoffen beperkt zijn (Frosch and Gallopoulos 1989; Westkamper, Alting & Arndt. 
2000).           
 Hergebruik van grondstoffen is een manier om minder grondstoffen te gebruiken. Maar 
deze recycling van grondstoffen kost veel energie. Een minder vaak genoemde oplossing is 
‘product levensverlenging’, door de duurzaamheid van het product te vergroten en het 
onderhoud van het product te verbeteren door zorgvuldig gebruik, reparaties, verbeteringen en 
hergebruik (Cooper, 2005). Zo gaat het product langer mee en dat maakt het product meer 
geschikt voor hergebruik door andere consumenten. Dit is voor sommige mensen een 
bedreiging voor de economie, omdat door betere duurzaamheid de vraag naar nieuwe 
producten afneemt. Reisch (2001) zegt hierover: “De tijdschalen van consumptie worden steeds 
korter door kortere productlevens en een toenemende snelheid van productinnovaties door een 
versnelling in de R&D processen.” Er wordt dus steeds meer geproduceerd en dit gaat ten koste 
van de beperkte voorraad grondstoffen.        
 Duurzame consumptie is dus het produceren van goederen die langer meegaan of 
gebruik maken van grondstoffen die makkelijk te hergebruiken zijn. Hierdoor neemt de productie 
van nieuwe goederen het gebruik van nieuwe grondstoffen af. Omdat het doel is dat er minder 
producten geproduceerd hoeven worden zien veel mensen duurzame consumptie als een 
bedreiging van de economie. 

2.1.4 Hergebruik 
Uit het onderzoek van Cooper en Mayers (2000) kwam ook naar voren dat de meeste 
respondenten, wanneer zij hun nog werkende huishoudelijke apparaten vervangen, liever zien 
dat deze apparaten door anderen worden gebruikt dan dat ze als afval worden gezien. Daaruit 
blijkt dat veel huishoudelijke apparaten meer dan een eigenaar hebben tijdens hun levensloop. 
Bijna een kwart van alle apparaten die waren weggedaan (24%) werd gedoneerd of verkocht 
voor hergebruik. Het hergebruik van computers (67%), hifi- en stereo-installaties (44%), 
videoapparatuur, magnetrons en speelgoed (allen 35%) was vooral hoog. In dit onderzoek werd 
aan een focusgroep gevraagd wat zij vonden van het gebruik van tweedehands apparaten. De 
attitude was over het algemeen negatief, hoewel sommige mensen aangaven dat ze wel 
tweedehands apparaten zouden kopen als de prijs goed was en de apparaten werden verkocht 
met voldoende garanties.          
 Mensen leveren dus graag apparaten in voor hergebruik, maar kopen liever geen 
tweedehands apparatuur. In Nederland worden daarom veel apparaten die worden ingezameld 
niet voor hergebruik verkocht, maar worden de onderdelen en grondstoffen gerecycled voor 
nieuwe apparatuur. 
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2.1.5 Demografische factoren 
Arcury, Scollay en Johnson (1987) concludeerden dat vrouwen meestal geassocieerd worden 
met recyclingtaken, omdat deze activiteit onderdeel is van de huishoudelijke taken waar 
vrouwen traditioneel meer in uitvoeren en meer beslissingen in maken. Dit wordt door Diaz en 
Beerli (2005) bevestigd.          
 Leeftijd is een andere sociodemografische variabele in de literatuur die als factor 
meegenomen moet worden in relatie tot milieu-vriendelijk gedrag. Jongere mensen worden 
meer geassocieerd met ecologisch gedrag (Folz & Hazlett, 1991; Derksen & Gartrell, 1993; Van 
Liere & Dunlap, 1980). Maar doordat recycling een norm is geworden heeft de leeftijdsvariabele 
aan kracht verloren (Katzev, Blake & Messer, 1993; Mainieri, Barnett, Trisha, Oskamp & 
Unipan, 1997; Oskamp et al., 1991). Bovendien hebben jonge mensen weinig invloed op 
activiteiten die het hele gezin beïnvloeden (Filiatrault & Ritchie, 1980; Foxman, Tansuhaj & 
Ekstrom, 1989). Diaz en Beerli (2005) concluderen in hun onderzoek dat de leeftijd van het 
gezinslid bepaalt in hoeverre zij zich met de recycling bezig houden, omdat mensen wiens 
leeftijd het verst ligt van de gemiddelde leeftijd van de werkende populatie, een kleinere rol 
spelen in huishoudelijke recycling dan mensen waarvan de leeftijd ongeveer overeenkomt met 
dat gemiddelde.          
 Een hoger opleidingsniveau zorgt ervoor dat een persoon een beter begrip van 
ecologische problemen heeft (Bigne, 1997; McCarty & Shrum, 2001). Hoewel Diaz en Beerli 
(2005) concluderen dat een hoger opleidingsniveau niet automatisch een grotere rol in recycling 
binnen het huishouden oplevert. In een veel voorkomende rolverdeling waarin de persoon met 
het hoogste opleidingsniveau voor het inkomen zorgt, zal de partner verantwoordelijk zijn voor 
het huishouden en dus voor de recycling van het afval. De kennis van hoe en waar te recyclen 
vergroot de frequentie en hoeveelheid van het afval-hergebruik door burgers (Hornik et al., 
1995; Howenstine, 1993; Luyben & Bailey; 1979). Het kan dus gezegd worden dat de motivatie 
om te recyclen geassocieerd kan worden met de vaardigheden en mogelijkheden van de 
individu (Pieters, 1991). Een van die mogelijkheden is het in staat zijn om de goederen naar het 
kringloopbedrijf te brengen. Wanneer mensen geen auto hebben of de huur voor een 
aanhangwagen of de kosten van de benzine te hoog zijn voor iemand om goederen te brengen 
is dit een reden om goederen niet in te brengen, maar gewoon bij het oud-vuil te zetten. Het 
gezinsinkomen is een factor die hierop invloed heeft.     
 Een conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat recycling een huishoudelijke taak 
is en dus de verantwoordelijkheid is van het gezinslid die het meest in het huishouden doet. 
Vrouwen recyclen daardoor meer dan mannen. Binnen het gezin hebben personen met de 
leeftijd van de werkende populatie meer invloed op de recycling. Hoewel jongeren meer 
ecologisch gedrag vertonen dan ouderen en mensen met een hogere opleiding meer kennis 
hebben over recycling, zijn zij niet degenen binnen het gezin die over het huishouden gaan en 
hebben hier dus minder invloed op. Ecologisch gedrag wordt voornamelijk bepaald door de 
vaardigheden en mogelijkheden die een persoon heeft. Een hoger gezinsinkomen geeft meer 
mogelijkheden om goederen naar een kringloopbedrijf te brengen. 
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2.2 Gedrag  
Aan de hand van de theory of planned behavior zal worden uitgelegd wat gedrag is en 
waardoor het beïnvloed wordt. Deze theorie zal worden toegepast op het inleveren van 
goederen bij een kringloopbedrijf. De zaken die van invloed zijn op het inlevergedrag zullen 
worden omgezet in motivatiefactoren. Deze motivatiefactoren zullen in het vooronderzoek 
verder worden uitgewerkt. 

2.2.1 Theory of planned behavior 
Volgens de theory of planned behavior van Ajzen (1985) is de intentie tot gedrag van directe 
invloed op het gedrag. De intentie wordt beïnvloed door drie zaken, namelijk door de attitude 
naar dat gedrag, subjectieve normen en door invloed op het gedrag buiten de eigen macht. De 
attitude naar het uitvoeren van een bepaalde gedraging wordt gevormd door de meningen over 
de mogelijke gevolgen van dat gedrag en de waardebepaling van deze gevolgen. Meningen 
over de normatieve verwachtingen van anderen en de motivatie om aan deze verwachtingen te 
voldoen beïnvloeden de subjectieve norm. Invloed op het gedrag buiten de eigen macht wordt 
beïnvloed door de mening over de aanwezigheid van factoren die de uitvoering van het gedrag 
kunnen ondersteunen en waargenomen kracht van deze factoren. Als regel geldt: Hoe 
positiever de attitude en de subjectieve norm en hoe groter de waargenomen controle, des te 
sterker zal de intentie zijn voor een persoon om het bepaalde gedrag te vertonen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Model van de theory of planned behavior  

 

Een mogelijke attitude zoals ‘bezorgdheid over het milieu’ kan leiden tot milieuvriendelijk 
gedrag, afhankelijk van een aantal  voorwaarden, zoals de kosten, sociale normen, kennis over 
het milieu, etc. (Antonides & Van Raaij, 1998). Volgens een onderzoek, gehouden onder 
Europeanen en Amerikanen (International Social Servey Program, 1993, in Antonides & Van 
Raaij, 1998) is het makkelijkste milieuvriendelijke gedrag het scheiden van afval. Zich 
onthouden van vlees consumptie en autorijden lijkt consumenten het meeste moeite te kosten. 
 De subjectieve norm geeft aan in hoeverre de sociale omgeving het eens is met het 
gedrag van de individu. De subjectieve norm is een systeem van gewogen meningen van 
verschillende groepen in de sociale omgeving, zoals de normen van familieleden, gewogen 
naar in hoeverre iemand zich schikt naar deze normen (Antonides & Van Raaij, 1998). Daarom 
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wordt de subjectieve norm ook wel sociale norm genoemd. Je schikken naar de normen van 
anderen, de sociale norm, is een vorm van conformisme. Het zijn niet de eigenlijke normen van 
deze sociale groepen waar de subjectieve norm op gebaseerd wordt, maar de normen die aan 
deze groepen worden toegeschreven. Naast familieleden spelen ook de normen van vrienden, 
kennissen en collega’s een rol. Wanneer deze groepen ecologisch of sociaal gedrag belangrijk 
vinden, heeft dit invloed op je eigen ecologische of sociale gedrag. Je past je gedrag aan om 
een goed indruk te maken op een bepaalde sociale groep.    
 Ecologisch gedrag van een persoon wordt door zeer veel verschillend factoren 
beïnvloed die buiten zijn/haar macht liggen. De temperatuur heeft bijvoorbeeld invloed op de 
energieconsumptie en de kosten van water op de waterconsumptie. Politieke maatregelen 
maken recycling mogelijk of dwingen mensen om te betalen voor het storten van afval (Kaiser, 
Wolfing & Fuhrer, 1999). Voorbeelden zulke maatregelen zijn het gescheiden ophalen van afval 
of het gratis ophalen van grof vuil. 

2.2.2 Motivatiefactoren 
Attitude, subjectieve normen en invloed buiten eigen macht vormen samen de motivatie om 
bepaald gedrag te vertonen. Betrokkenheid bij een bepaalde organisatie zoals een 
kringloopbedrijf zorgt voor een positieve attitude naar die organisatie en daardoor voor een 
positieve motivatie om met die organisatie samen te werken, bijvoorbeeld door bij dat 
kringloopbedrijf producten te kopen of goederen in te brengen. De argumenten om bepaald 
gedrag te vertonen vormen samen de motivatie voor dat gedrag.    
 De motivatie bestaat uit interne en externe motivatiefactoren. Externe motivatiefactoren 
bepalen meestal de mogelijkheden om het gewenste gedrag uit te voeren. Interne 
motivatiefactoren verwijzen naar de mogelijkheden en motivatie van consumenten. Externe 
motiverende factoren zijn volgens Antonides & Van Raaij (1998) vaak economisch, zoals de 
kosten bij het storten van afval. Ook de nabijheid van het inzamelingspunt wordt hierbij 
genoemd. In de theory of planned behavior worden deze externe motivatiefactoren de ‘invloed 
buiten de eigen macht’ genoemd.         
 Interne motiverende factoren zijn vaak psychologisch en hebben meer effect op de lange 
termijn. Zorg voor anderen, de maatschappij en de natuur staat hier op het spel in plaats van 
persoonlijke voordelen. Bezorgdheid over het milieu, betrokkenheid bij het milieu en kennis over 
de milieuproblematiek zijn belangrijke factoren die milieuvriendelijk gedrag beïnvloeden 
(Antonides & Van Raaij, 1998). Deze motivatiefactoren worden binnen de theory of planned 
behavior ‘attitude naar het gedrag’ genoemd. Ook druk vanuit de sociale omgeving is een 
belangrijke factor in het stimuleren van milieuvriendelijk en gedrag. Buren, vrienden en familie 
beïnvloeden het gedrag en de mening van consumenten. In de theory of planned behavior heet 
dit de subjectieve norm. 

De invloeden op de intentie tot gedrag uit de theory of planned behavior zijn in deze paragraaf 
omgezet in motivatiefactoren.  Deze motieven om bepaald gedrag uit te voeren zijn 
vergelijkbaar met gedragsdeterminanten. In de gedragsdeterminanten zal in dit verslag een 
onderscheid worden gemaakt in motivatiefactoren en demografische factoren. 
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2.3 Klanttevredenheid 
In deze paragraaf wordt eerst uitgelegd wat verstaan wordt onder klanttevredenheid. Hierbij 
wordt ook besproken waarom dit voor de inbreng van goederen van belang is. Vervolgens wordt 
er een bestaand meetinstrument voor de klanttevredenheid besproken. Dit meetinstrument is 
een aangepaste versie van de SERVQUAL vragenlijst en zal ook gebruikt worden in dit 
onderzoek. 

2.3.1 Tevredenheid 
‘Tevredenheid is een psychologische staat die ontstaat wanneer de emotie over de weerlegde 
verwachting gecombineerd wordt met de eerdere gevoelens van de consument over de 
consumptie ervaring’ (Oliver, 1981). Howard en Seth (1969) pleitten dat tevredenheid de 
cognitieve staat van de consument is, die veroorzaakt is door de adequate of inadequate 
beloning voor het offer wat hij heeft gebracht. Hunt (1977) concludeerde dat tevredenheid een 
evaluatie was die er van uit ging dat de (product)ervaring minstens even goed was als hij hoort 
te zijn. Tevredenheid is dus een evaluatie van een emotie die het gevolg is van het verschil 
tussen de verwachting of de kosten en de uiteindelijke ervaring.    
 ‘Hoewel de relatie tussen tevredenheid en winkeltrouw complex lijkt, mogen we toch 
veronderstellen dat tevredenheid een positieve invloed zal hebben op winkeltrouw’ (Oliver, 
1999; Singh, 1991). Volgens Lindquist (1974) worden belangrijke criteria van consumenten over 
winkels gevormd door het verkoopassortiment, service (inclusief personeel), clientèle, 
faciliteiten, gemak, sfeer en de effecten van promotiecampagnes. De klanttevredenheid in dit 
onderzoek is beperkt tot de service en het gedrag van de medewerkers van de inbreng van 
goederen van De Beurs, omdat dit deel van de klanttevredenheid goed beïnvloedbaar is door 
het management van kringloopbedrijf De Beurs. Het is voor De Beurs belangrijk om de 
klanttevredenheid over de medewerkers te meten, omdat deze medewerkers vaak weinig 
ervaring hebben met het omgaan van klanten en dat juist een belangrijk onderdeel is van de 
werkervaring die de medewerkers opdoen bij De Beurs.     
 De attitude over een organisatie wordt beïnvloed door de tevredenheid. “Attitude is de 
relatief voortdurende affectieve gerichtheid van een consument voor een product, winkel of 
proces (b.v. klantenservice). Tevredenheid is echter de emotionele reactie die volgt op een 
weerleggingsbeleving die het attitudeniveau beïnvloed en consumptiespecifiek is. Attitude wordt 
daarom in termen gemeten die meer gericht zijn op het product of de winkel en is minder 
situationeel georiënteerd” (Olivier, 1981). Dit wordt bevestigd door het onderzoek van 
Parasuraman et al. (1988). “De ervaren service kwaliteit is een globaal oordeel, of attitude, die 
verband houdt met de superioriteit van de service, terwijl tevredenheid gerelateerd is aan een 
specifieke transactie. De twee constructen zijn met elkaar verbonden omdat incidenten van 
tevredenheid uiteindelijk leiden tot een perceptie van service kwaliteit.” Omdat in dit onderzoek 
alleen gekeken wordt naar het gedrag en de service van de medewerkers van de inbreng van 
goederen meten we dus de tevredenheid en niet de attitude van de klant.  

2.3.2 Personal interaction 
De bekendste manier om de kwaliteit van dienstverlening te meten is door middel van 
SERVQUAL. SERVQUAL is een afkorting voor Service Quality en meet het verschil tussen de 
verwachting van de klant en de perceptie van de dienstverlening. Het SERVQUAL-model is in 
1988 ontwikkeld door Parasuraman, Zeithaml en Berry. Het model is gericht op vijf dimensies, 
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namelijk betrouwbaarheid, zekerheid, tastbare zaken, empathie en responsiviteit (Parasuraman 
et al., 1988).            
 In het onderzoek van Dabholkar, Thorpe en Renz (1996) wordt de SERVQUAL 
vragenlijst aangepast voor klanttevredenheid in de detailhandel. In de detailhandel zijn twee 
categorieën in de winkelbeleving belangrijk voor de klant: 1) belevingen in de winkel en 2) 
belevingen die te maken hebben met de producten. Belevingen in de winkel bevatten het 
contact met het personeel en het gemak waarmee in de winkel rondgelopen kan worden 
(Westbrook, 1981). Het onderzoek van Dabholkar et al. (1996) richt zich op hoe de klant deze 
zaken ervaart en niet hoe de onderzoeker dit ziet. Zij onderzochten onder andere hoe de klant 
behandeld wordt door service-medewerkers op het gebied van hulpvaardigheid en of de klant 
zich op zijn gemak voelt in contact met het personeel. Zij noemen dit onderdeel van hun 
onderzoek personal interaction en delen het onder in twee subdimensies: 1) in hoeverre het 
service-medewerkers vertrouwen opwekken en 2) de hulpvaardigheid en beleefdheid van de 
service-medewerkers. In het theoretische deel van hun onderzoek zagen zij een verband tussen 
de SERVQUAL dimensies responsiviteit en zekerheid en een zekere overlap met de dimensie 
empathie. Een tweede reden voor het vormen van de personal interaction dimensie is de 
conclusie die uit de vooronderzoeken door Dabholkar et al. (1996) zijn gedaan. De antwoorden 
van de respondenten in een vraaggesprek lijken veelal in de SERVQUAL dimensie van 
zekerheid te vallen, maar waren verstrengeld met antwoorden over behulpzaamheid en beide 
aspecten of subdimensies leken deel uit te maken van een groter geheel, wat zij personal 
interaction noemden. 

In dit onderzoek zal de klanttevredenheid gericht zijn op het gedrag van de medewerkers. De 
service kwaliteit van de inbreng van goederen van De Beurs wordt voornamelijk door het 
gedrag van de medewerkers bepaald. Hiervoor is het SERVQUAL meetinstrument voor de 
personal interaction de meeste geschikte methode. 
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3. Methode vooronderzoek 
In de literatuurstudie is er gezocht naar informatie over recycling en hergebruik. Om antwoord te 
kunnen geven op de onderzoeksvragen over de gedragsdeterminanten voor het inleveren van 
goederen bij een kringloopbedrijf moet er onderzocht worden welke motivatiefactoren uit de 
brede literatuurstudie nuttig zijn voor een exacter vervolgonderzoek. Daarvoor is er een 
vooronderzoek gedaan onder klanten en medewerkers van kringloopbedrijf De Beurs. Aan de 
hand van een persoonlijk interview met open vragen is onderzocht wat de betrokkenen zien als 
factoren voor het inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf.     
 In de eerste paragraaf worden de respondenten besproken. Het gebruikte 
interviewschema en de interviewprocedure worden besproken in paragraaf 2 en 3. Ten slotte 
zal in paragraaf 4 de analyse van de interviews besproken worden. 

3.1 Respondenten 
In het vooronderzoek hebben zes respondenten meegewerkt. Drie interviews zijn gehouden met 
medewerkers van De Beurs. Zij komen elke dag in aanraking met veel verschillende klanten en 
hebben vaak gesprekken met deze klanten. Zo zien zij wat er zoal voor goederen naar De 
Beurs gebracht worden en horen zij wat de reden is dat deze goederen naar De Beurs gebracht 
worden. De antwoorden van de medewerkers geven een goed beeld van de redenen waarom 
een gemiddelde klant goederen naar De Beurs brengt.      
 Er zijn twee interviews gehouden met klanten van De Beurs. De antwoorden die de 
klanten geven zijn veel persoonlijker. Zij kunnen immers alleen informatie geven over hun eigen 
redenen om goederen naar De Beurs te brengen. De interviews zijn afgenomen bij een man en 
een vrouw, omdat vermoed werd dat mannen en vrouwen verschillende redenen hebben om 
goederen in te leveren bij een kringloopbedrijf.      
 Het laatste interview is afgenomen bij een respondent die nooit goederen heeft 
ingeleverd bij het kringloopbedrijf. In dit vraaggesprek was vooral de reden waarom hij geen 
goederen naar een kringloopbedrijf brengt belangrijk. Uit dit interview konden wellicht factoren 
worden gehaald die een belemmering waren bij het inbrengen van goederen bij een 
kringloopbedrijf. 

3.2 Meetinstrument 
Het doel van het vooronderzoek was het verkrijgen van constructen die in het hoofdonderzoek 
onderzocht konden worden. Deze constructen werden verzameld door open vragen te stellen 
aan de respondenten. De open vragen gingen over de redenen die mensen kunnen hebben om 
goederen wel of juist niet naar een kringloopbedrijf te brengen. Om de situatie wat 
herkenbaarder te maken en als voorbereiding op het klanttevredenheidsonderzoek is er ook 
gevraagd naar redenen om goederen wel of juist niet naar De Beurs te brengen. Bij alle open 
vragen was het belangrijk om na het eerste antwoord van de respondent door te vragen naar 
meer mogelijke antwoorden. Hierdoor werd een zo compleet mogelijke lijst aan constructen 
verkregen. De vragen die gesteld zijn in de interviews zijn terug te vinden in het 
interviewschema dat als Bijlage 1 aan dit verslag is toegevoegd.     
 In het interview zaten twee gesloten vragen. (“Heeft u wel eens goederen ingeleverd bij 
een kringloopbedrijf?” en “ Heeft u wel eens goederen ingeleverd bij De Beurs?”) Deze vragen 
werden gesteld om te kunnen bepalen in welke categorie de respondent viel. Of een respondent 
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wel of geen goederen heeft ingeleverd bij een kringloopbedrijf beïnvloedt zijn of haar 
antwoorden op de vraag welke redenen zij zouden kunnen bedenken om goederen wel of juist 
niet naar een kringloopbedrijf te brengen. Iemand zonder die ervaring heeft immers een ander 
beeld van het inbrengen van goederen dan iemand die deze ervaring wel heeft. Of een 
respondent wel of geen goederen heeft ingebracht bij De Beurs heeft invloed op het antwoord 
op de vraag of de respondent redenen kan noemen om goederen wel of niet specifiek naar De 
Beurs zou brengen.            
 De antwoorden op beide gesloten vragen hebben ook invloed op de laatste vraag. (“Wat 
zijn volgens u kenmerken van mensen die goederen inleveren bij kringloopbedrijf De Beurs?”) 
Wanneer de respondent nog nooit bij De Beurs of bij een ander kringloopbedrijf goederen heeft 
ingeleverd heeft de respondent hier wellicht een bepaald beeld van die verschilt van het beeld 
van de respondenten met ervaring.      

3.3 Procedure 
De klanten zijn op een doordeweekse dag in de winkel van De Beurs benaderd met de vraag of 
zij zouden willen meewerken aan een onderzoek van De Beurs. Nadat was uitgelegd dat het om 
een interview ging van ongeveer tien minuten zeiden alle benaderde klanten dat ze wel wilden 
meewerken. De medewerkers die voor dit onderzoek geïnterviewd zijn, zijn door een 
leidinggevende benaderd met de vraag of ze wilden meewerken aan een onderzoek. De 
leidinggevende heeft hiervoor medewerkers uitgezocht die de tijd hadden om aan een interview 
mee te werken en die zich goed konden uitdrukken. De verwachting was namelijk dat niet alle 
medewerkers geschikt zouden zijn om een interview mee te houden omdat niet iedereen 
zijn/haar gedachten even makkelijk onder woorden brengt.    
 De geplande interviewprocedure is terug te vinden in het interviewschema dat als Bijlage 
1 aan dit verslag is toegevoegd. De interviews werden afgenomen in de vergaderruimte boven 
de winkel. Er waren geen andere mensen aanwezig dan de interviewer en de geïnterviewde. In 
de vergaderruimte aangekomen vond eerst de gespreksintroductie plaats. Hierin stelde de 
interviewer zich voor, legde uit wat het doel van het onderzoek is en hoe het interview 
opgebouwd was. Vervolgens werd uitgelegd dat het interview anoniem werd verwerkt en dat het 
interview werd opgenomen om uitgetypt te kunnen worden. Nadat de geïnterviewde zijn of haar 
akkoord had gegeven werd de opnameapparatuur aangezet en begon het interview.  
 Na het interview werd de geïnterviewde bedankt voor zijn of haar medewerking en er 
werd nogmaals uitgelegd wat er met de antwoorden gedaan werd. Tot slot werd er gevraagd of 
de geïnterviewde nog vragen had over het onderzoek. Mogelijke onduidelijkheden werden 
vervolgens uitgelegd.         

3.4 Analyse van de gegevens 
De interviews zijn uitgetypt in Word. Hierbij werd vermeld of de respondent een klant of een 
medewerker was, het geslacht van de respondent en wanneer het interview werd afgenomen. 
In de interviews is gezocht naar motivatiefactoren die van invloed zijn op het inleveren van 
goederen bij een kringloopbedrijf. In de Word documenten zijn de motivatiefactoren en 
demografische kenmerken van mensen die goederen inleveren bij De Beurs gelabeld. Hiervoor 
zijn er opmerkingen (comments) geplaatst naast de tekst met daarin de motivatiefactor waar die 
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opmerking bij past. Vervolgens zijn deze labels verzameld en per gedragsdeterminant onder 
elkaar gezet om de resultaten van het vooronderzoek overzichtelijk te maken.   

De uitgetypte interviews met labels zijn te vinden in Bijlage 2 van dit verslag. Van de gemaakte 
opmerkingen is vervolgens een overzichtelijke lijst gemaakt waarin de opmerkingen per 
gedragsdeterminant zijn gegroepeerd. Deze lijst is als Bijlage 3 aan dit onderzoek toegevoegd.
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4. Resultaten vooronderzoek  
In het vooronderzoek is gezocht naar gedragsdeterminanten die in het hoofdonderzoek als 
concept gemeten konden worden. Aan de hand van de informatie die gevonden is in de 
literatuur zijn er interviews gehouden met klanten en medewerkers van kringloopbedrijf De 
Beurs. In de interviews die zijn gehouden als vooronderzoek zijn twaalf gedragsdeterminanten 
gevonden die van invloed kunnen zijn op het inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf. 
Deze determinanten zijn: het ecologische motief, het sociale motief, het financiële motief, de 
emotionele binding met de goederen, de kennis over het kringloopbedrijf, de klantrelatie, de 
klanttevredenheid, de staat van de goederen, de mate van inlevergemak en de leeftijd, het 
geslacht en het inkomensniveau van de klant. De gevonden gedragsdeterminanten zullen in dit 
hoofdstuk behandeld worden. De gedragsdeterminanten zijn onder gedeeld in motivatiefactoren 
(paragraaf 4.1) en demografische factoren (paragraaf 4.2). 

4.1 Motivatiefactoren  
Het ecologische motief houdt in dat het milieu een reden kan zijn om goederen in te leveren bij 
een kringloopbedrijf. Bijvoorbeeld recyclebare materialen zoals oud papier, glas of oud ijzer. 
Ook komen veel mensen hun oude huishoudelijke apparatuur en computers inleveren om de 
onderdelen te kunnen laten recyclen.         
 Een heel andere reden om goederen bij een kringloopbedrijf in te leveren is het sociale 
motief. Dit houdt in dat veel mensen goederen inleveren om andere mensen hiermee te helpen. 
Goederen die nog geschikt zijn voor hergebruik worden in de winkel van het kringloopbedrijf 
voor een lage prijs aangeboden. Mensen die het financieel niet breed hebben worden hiermee 
geholpen.            
 Het financiële motief betekent kort gezegd dat mensen liever geld verdienen en zo min 
mogelijk uitgeven. Veel mensen verkopen liever hun goederen zelf, zodat ze er wat mee 
verdienen. Wanneer men goederen bij een kringloopbedrijf aanbiedt krijgt men daar immers 
geen geld voor terug. Maar wanneer men goederen naar het afvalbrengpunt brengt kost het 
juist geld. Het levert dus wel een besparing op door zo veel mogelijk spullen die men weg wilt 
doen bij het kringloopbedrijf aan te bieden, want die hoeven niet meer gestort te worden bij het 
afvalbrengpunt.          
 Emotionele binding met de goederen zorgt er voor dat mensen moeilijk goederen weg 
kunnen doen. Veel mensen vinden het zonde om goederen die nog goed zijn bij het afval te 
doen en brengen ze daarom naar een kringloopbedrijf. Ook kan het zijn dat ze bepaalde 
herinneringen hebben aan de goederen (kleding van overleden vrouw) en daarom liever niet 
willen dat deze goederen hergebruikt worden.      
 De staat van de goederen speelt hierin ook mee. De goederen moeten nog bruikbaar 
zijn om aangeboden te kunnen worden in de winkel, maar mensen leveren de goederen vaak in 
omdat ze voor hen zelf niet meer bruikbaar zijn. Kleren die te klein zijn geworden, speelgoed 
waar niet meer mee gespeeld wordt of goederen die teveel zijn veel voorkomende voorbeelden. 
De staat van de goederen kan ook een reden zijn om goederen juist niet naar een 
kringloopbedrijf te brengen. Spullen die te veel beschadigd of versleten zijn worden makkelijker 
gewoon weggegooid.          
 Gebrek aan kennis over het kringloopbedrijf is vaak een reden om goederen niet naar 
een kringloopbedrijf te brengen. Wanneer iemand niet weet dat er een kringloopbedrijf bij hem 
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in de buurt is zal hij er ook geen goederen naartoe brengen. Sommige mensen zijn niet op de 
hoogte van wat een kringloopbedrijf doet en zien daarom de meerwaarde van het inleveren van 
goederen niet in.         
 Klanttevredenheid ontstaat na positieve ervaringen bij het inleveren van goederen. Dit 
kan er dus alleen zijn als de klant al ervaring heeft bij het kringloopbedrijf. Tevredenheid leidt 
weer tot een positieve klantrelatie. Maar een positieve klantrelatie kan ook ontstaan doordat de 
medewerkers van het bedrijf bekenden zijn of wanneer men zelf een medewerker van het 
kringloopbedrijf is.           
 Ook de mate van inlevergemak is een motivatiefactor voor een hoop mensen. Mensen 
willen best goederen voor hergebruik of recycling inleveren, maar het mag ze niet te veel moeite 
kosten. De bereikbaarheid, openingstijden en de ligging naast het afvalbrengpunt van de 
gemeente spelen een rol in het gemak. Maar vooral voor kleine zaken is het weggooien in de 
afvalbak nog makkelijker.  

4.2 Demografische factoren 
De antwoorden die werden gegeven over leeftijd, geslacht en inkomensniveau verschilden 
sterk. Jong en oud, man en vrouw, hoge en lagere inkomens, deze factoren werden allemaal 
genoemd als kenmerken van mensen die goederen inleveren bij kringloopbedrijf De Beurs. De 
enige conclusie die hieruit te trekken is, is dat het beeld over de leveranciers van De Beurs niet 
eenduidig is. Elke respondent had hier zo zijn eigen mening over. 
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5. Methode hoofdonderzoek 
Het hoofdonderzoek bestond uit een enquête die onder de klanten van de inbreng van 
goederen van De Beurs is afgenomen. In de eerste paragraaf zal meer over de doelgroep van 
dit onderzoek verteld worden. Paragraaf 5.2 gaat over de opbouw van de enquête. Hierbij wordt 
per onderzoeksonderwerp aangegeven welke vragen zijn gebruikt en waarom. De enquête zelf 
is als Bijlage 4 aan dit onderzoek toegevoegd. In de paragraaf 5.3 wordt de 
onderzoeksprocedure uitgelegd. 

5.1 Respondenten 
De doelgroep van de vragenlijst was mensen die goederen inbrengen bij kringloopbedrijf De 
Beurs. Omdat De Beurs geen duidelijk beeld heeft over hun ‘leveranciers’ en niet over een 
adressenlijst of mailinglist beschikt zijn alle respondenten persoonlijk benaderd bij de inbreng 
van goederen. Per week komen er ongeveer 150 mensen goederen brengen. Dit hangt af van 
het weer en de tijd van het jaar. Het globale inzicht bij De Beurs is het volgende: Bij erg slecht 
weer of erg hoge of lage temperatuur komen er veel minder mensen langs. Aan het begin van 
de vakantieperiodes en in het voorjaar komen meer mensen goederen brengen, omdat dit 
periodes zijn waar in veel mensen hun schuur of zolder opruimen en veel goederen wegdoen. 
Aan het eind van het kalenderjaar is het drukker omdat veel mensen dan ook langs de stort 
gaan. Een afvalpas van de gemeente Oldenzaal geeft je namelijk de mogelijkheid om per 
kalenderjaar 300 kilo gratis te mogen storten. Wanneer deze limiet nog niet bereikt is gaan 
mensen liever aan het eind van het jaar goederen storten, dan aan het begin van het nieuwe 
jaar, wanneer dit van het nieuwe tegoed afgaat. Verder is het op zaterdagen drukker dan door 
de week, omdat meer mensen tijd hebben om goederen naar De Beurs te brengen. Opvallend 
is ook dat sommige mensen ‘vaste klant’ zijn bij de inbreng van goederen. Deze klanten komen 
elke week hun recyclebare afval, zoals oud papier en lege flessen, brengen. 

5.2 Meetinstrument 
Uit het vooronderzoek zijn twaalf factoren gekomen die van invloed kunnen zijn op het inleveren 
van goederen bij een kringloopbedrijf. Het hoofdonderzoek is gehouden onder mensen die 
goederen inleveren bij kringloopbedrijf De Beurs. Er is in het hoofdonderzoek gemeten in 
hoeverre bepaalde factoren van invloed zijn geweest bij de beslissing om goederen in te 
leveren bij kringloopbedrijf. In het vooronderzoek werd geconcludeerd dat kennis over het 
kringloopbedrijf een bepalende factor was om goederen in te leveren bij een kringloopbedrijf. 
Zonder de kennis over het bestaan van het kringloopbedrijf en wat een kringloopbedrijf inhoudt 
zullen mensen geen goederen inleveren bij een kringloopbedrijf. Deze kennis was dus zeker 
aanwezig onder de respondenten van het hoofdonderzoek. Deze factor is daarom niet gemeten 
in het hoofdonderzoek.         
 Een andere factor die niet in het hoofdonderzoek is meegenomen is de staat van de 
goederen. Wanneer de goederen niet herbruikbaar of recyclebaar zijn worden zij niet 
aangenomen bij De Beurs. Een herbruikbare of recyclebare staat van de goederen is dus ook 
een bepalende factor of de goederen ingeleverd worden bij een kringloopbedrijf. In het 
hoofdonderzoek zijn de respondenten mensen die goederen inleveren bij De Beurs. De staat 
van de in te leveren goederen van de respondenten is dus recyclebaar of herbruikbaar, dat 
staat vast. De staat van de goederen is daarom dus niet gemeten in het hoofdonderzoek. 
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Er zijn echter ook twee factoren van invloed op het inlevergedrag die niet in het vooronderzoek 
zijn genoemd. In de literatuur wordt naast geslacht, leeftijd en inkomensniveau ook het 
opleidingsniveau van de respondent genoemd als invloedrijke factor. Het opleidingsniveau is 
daarom toegevoegd als concept bij de demografische factoren.     
 De tweede factor die niet uit het vooronderzoek maar uit de literatuur is gehaald is de 
subjectieve norm. Bij milieuvriendelijk en sociaal gedrag speelt de omgeving ook een rol. 
Wanneer familie, vrienden of kennissen kleding inzamelen voor hergebruik en afval scheiden 
voor recycling, dan kan je dat als een sociale norm zien. Dit gedrag wordt dan overgenomen om 
aan de verwachtingen van de omgeving te voldoen. Om te bepalen in hoeverre de subjectieve 
norm een rol speelt in het inlevergedrag is deze factor meegenomen in het hoofdonderzoek. 

Met het weglaten van de factor ‘kennis over het kringloopbedrijf’ en de factor ‘staat van de 
goederen’ en met het toevoegen van de factor ‘opleidingsniveau’ en de factor ‘subjectieve norm’ 
zijn er elf te onderzoeken gedragsdeterminanten die invloed kunnen hebben op het inleveren 
van goederen bij een kringloopbedrijf: het ecologische motief, het sociale motief, de emotionele 
binding met de goederen, de klantrelatie, de klanttevredenheid, de subjectieve norm, de mate 
van inlevergemak, het financiële motief, de leeftijd, het geslacht, het inkomensniveau en het 
opleidingsniveau van de klant. 

5.2.2 Motivatiefactoren inlevergedrag 
Met het eerste deel van de enquête zijn de acht motivatiefactoren die invloed hebben op het 
inlevergedrag gemeten. Deze factoren werden gemeten met stellingen waarop de respondent in 
een vijfpunts-Likertschaal kon aangeven in hoeverre hij of zij het met deze stelling eens is. Elk 
construct bestond uit minstens drie items. In dit deel van de enquête zijn per vraag de items van 
twee of drie constructen door elkaar gezet. Op deze manier was er meer afwisseling in de 
stellingen, waardoor de respondenten minder snel de interesse zouden verliezen. Bij het 
combineren van de constructen is rekening gehouden met de stijl van de stellingen.   
 De eerste vraag bestond uit elf items. De stellingen begonnen allemaal met “ik breng 
goederen bij De Beurs, omdat...”. Het vervolg op deze zin is afwisselend een ecologische of een 
sociale reden om goederen naar De Beurs te brengen. Dit zijn geen bestaande constructen. De 
items zijn gebaseerd op de antwoorden uit het interviews in het vooronderzoek en op de 
literatuur.           
 De tweede vraag bestond uit twaalf items die de constructen klantrelatie, 
klanttevredenheid en de mate van inlevergemak meten. Deze constructen komen uit een 
bestaand meetinstrument van Seiders, Voss, Godfrey & Grewal (2007). Zij stellen dat gemak 
gebaseerd is op de tijd en moeite die bepaald gedrag kost. De gebruikte items worden in hun 
onderzoek onder het construct access convenience geplaatst. Het item over 
parkeergelegenheid is in dit onderzoek vervangen door de stelling: De inbreng van goederen 
van De Beurs is goed bereikbaar. Bij de inbreng van goederen kunnen de klanten namelijk 
gewoon naar binnenrijden en is parkeerruimte dus niet van belang. De bereikbaarheid van de 
locatie van de inbreng van goederen, naast de winkel, is echter wel een onderdeel dat van 
invloed kan zijn op de mate van gemak bij het inleveren.    
 Klanttevredenheid wordt in deze vraag met drie items gemeten. In het tweede deel van 
de enquête is er dieper op de klanttevredenheid in gegaan. Deze eerste drie items gingen 
echter over algemene service en klantervaring bij de inbreng van goederen van De Beurs, 
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terwijl de latere items meer op het gedrag van de medewerkers gericht zijn.   
 Vijf van de items uit de tweede vraag gingen over de klantrelatie. Klanten die een grote 
binding met een winkel hebben besteden volgens Seiders et al. (2007) meer tijd en moeite aan 
het winkelen. Zij zouden meer kennis hebben over de mogelijkheden die deze organisatie biedt 
en efficiënter zijn in hun keuzes wat betreft servicealternatieven. Dit kan inhouden dat mensen 
die een band voelen met De Beurs vaker en meer goederen komen brengen en beter weten 
welke goederen wel en niet aangenomen worden, dan mensen die geen band hebben met De 
Beurs. De items die de relatie van de klant met De Beurs meten zijn deels gevormd vanuit 
antwoorden uit de interviews in het vooronderzoek.     
 De derde vraag in de enquête bestond uit dertien items die de financiële factor, de 
subjectieve norm en de emotionele binding met de goederen meet. Deze items zijn gevormd 
naar aanleiding van de antwoorden in de interviews in het vooronderzoek en de literatuur. De 
subjectieve norm werd gemeten door te vragen in hoeverre vrienden, familie en kennissen 
inlevergedrag vertonen. Dit construct bestond maar uit drie items, omdat deze drie items het 
onderwerp al geheel omspannen. Beide andere constructen waren in vijf items gevat. 

5.2.3 Klanttevredenheid 
Het tweede deel van de enquête was gericht op de klantvriendelijkheid. In de eerste vraag werd 
er op een directe manier naar de klanttevredenheid gevraagd, door een rapportcijfer te geven 
voor de inbreng van goederen van De Beurs. De rapportcijfers staan van laag naar hoog voor 
zeer slecht (1), slecht (2), zeer onvoldoende (3), onvoldoende (4), bijna voldoende (5), 
voldoende (6), ruim voldoende (7), goed (8), zeer goed (9) en uitmuntend (10). Door deze vraag 
te stellen voor de andere vragen over klanttevredenheid zullen de antwoorden van de 
respondenten eerlijker zijn. Wanneer de respondenten eerste de andere vragen over de inbreng 
van goederen gelezen hadden, zouden zij hun primaire mening kunnen aanpassen aan de 
stemming van die vragen.         
 De tweede vraag over de klanttevredenheid meet de gedragsintentie. Volgens het 
onderzoek van Seiders et al. (2007) houdt de gedragsintentie direct verband met de 
tevredenheid. Wanneer een klant tevreden is over zijn of haar opgedane klantervaringen, zal 
het gedrag van de respondent dit weerspiegelen door in de toekomst weer goederen te brengen 
naar De Beurs en door anderen te vertellen over de goede ervaringen die bij de inbreng van 
goederen van De Beurs zijn opgedaan. Hierover zijn vier stellingen opgesteld door Seiders et 
al. (2007) waarbij de respondent met een vijfpunts-Likertschaal kunnen aangeven in hoeverre 
zij het met deze stellingen eens zijn.         
 De derde vraag van het tweede deel gaat over het gedrag van de medewerkers van de 
inbreng van goederen. Deze vraag bestond uit zeven items uit het SERVQUAL meetinstrument 
van Dabholkar, Thorpe en Renz (1996). In dat onderzoek passen zij de oorspronkelijke 
SERVQUAL vragenlijst aan aan de visie van de klant op servicekwaliteit. Een belangrijk concept 
in dat onderzoek is personal interaction, de omgang van het bedrijf en de medewerkers met de 
klanten. Twee items uit het instrument van Dabholkar et al. (1996) zijn niet overgenomen. Deze 
items gingen over taken van medewerkers die niet uitgevoerd worden door medewerkers van 
de inbreng van goederen.         
 De volgende vraag sluit aan op de vraag over het gedrag van de medewerkers. De 
opdrachtgever wilde graag weten of het gedrag van de medewerkers die bij de inbreng van 
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goederen werkt erg verschilt. Door middel van vier items die meten of het gedrag van de 
medewerkers even netjes en behulpzaam is werd onderzocht of er wellicht enkele medewerkers 
zijn die beter of slechter gedrag vertonen tegen klanten, of dat alle medewerkers even 
klantvriendelijk zijn. Ook bij deze vraag is gewerkt met een vijfpunts-Likertschaal. Maar hier is 
ook de optie geen mening toegevoegd. Wanneer respondenten voor het eerst goederen 
inleverden bij De Beurs konden ze op deze vraag immers geen antwoord geven. 

Onder de demografische vragen stonden nog twee gesloten vragen die te maken hebben met 
de klanttevredenheid. De eerste vraag onder de demografische vragen luidde: ‘Heeft u wel eens 
een aankoop gedaan in de winkel van De Beurs?’ Met deze vraag werd gemeten hoeveel van 
de ‘leveranciers’ van De Beurs ook klant zijn. Wanneer respondenten ook klanten zijn van de 
winkel is meestal de band met De Beurs hechter en dat zal een effect hebben op de 
klanttevredenheid.          
 De tweede extra vraag was een vraag die ook in het onderzoek van Parasuraman, 
Zeithaml en Berry (1988) zit. ‘Heeft u wel eens problemen gehad bij de inbreng van goederen 
van De Beurs?’ Wanneer respondenten eerder problemen hebben gehad bij de inbreng van 
goederen zal dat hun antwoorden op de vragen over klanttevredenheid beïnvloeden. Met deze 
vraag werd gemeten of voorgaande ervaring van invloed is op huidige tevredenheid.  
 De enquête werd afgesloten met een open vraag of de respondent nog verdere 
opmerkingen heeft over de inbreng van goederen van De Beurs. Dit gaf de respondent de 
mogelijkheid te reageren op bepaalde stellingen of meer informatie te geven bij de vraag of zij 
wel eens problemen hebben gehad bij de inbreng van goederen. Tevens gaf deze open vraag 
informatie over aspecten van de inbreng van goederen van De Beurs die niet in de enquête zijn 
behandeld. 

5.2.3 Demografische factoren 
In het laatste gedeelte van de enquête zaten vier demografische vragen. Om na te kunnen gaan 
welke mensen goederen komen brengen bij een kringloopbedrijf werd hier gevraagd naar het 
geboortejaar, het geslacht, het inkomensniveau en het opleidingsniveau. Dit zijn de 
demografische variabelen die ook in de literatuur en het vooronderzoek werden genoemd als 
factoren die van invloed zijn op het inleveren van goederen. 

5.3 Procedure 
De respondenten zijn op twee verschillende manieren benaderd. De grootste groep 
respondenten zijn benaderd terwijl zij goederen kwamen inleveren bij De Beurs. Aan hen is 
gevraagd of zij een enquête wilden invullen voor een onderzoek onder klanten van de inbreng 
van goederen. Er waren een aantal statafels klaargezet waar de respondenten de enquête 
konden invullen. Na het invullen van de enquête werden de papieren weer opgehaald en 
werden de respondenten bedankt voor hun medewerking.     
 Een kleinere groep respondenten is benaderd in de winkel van De Beurs. Bij de kassa 
werd hen gevraagd of zij wel eens goederen hadden ingebracht bij De Beurs en of ze daarover 
een enquête wilden invullen. Van deze mensen zijn de e-mailadressen verzameld. Er zijn twee 
e-mails met een uitleg over het onderzoek en een link naar de online-versie van de enquête 
verstuurd. De tweede e-mail was een herinneringsmail die een week na de eerste e-mail 
verstuurd is.  
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6. Resultaten hoofdonderzoek 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het hoofdonderzoek besproken. De data die 
verzameld is met enquêtes is in SPSS geanalyseerd. De resultaten per item zijn te vinden in 
Bijlage 5. In paragraaf 6.1 worden de respondenten van het hoofdonderzoek besproken. Om de 
kwaliteit van het meetinstrument te bepalen is er een factoranalyse en een 
betrouwbaarheidsanalyse gedaan (paragraaf 6.2). De scores op de gedragsdeterminanten en 
de klanttevredenheid worden besproken in paragraaf 6.3. In paragraaf 6.4 worden de scores op 
de gedragsdeterminanten en de klanttevredenheid per groep geanalyseerd om te zien of er 
significante verschillen zijn. In paragraaf 6.4 wordt de correlatieanalyse van de 
gedragsdeterminanten besproken. 

6.1 Beschrijving respondenten 
Er hebben in totaal 185 klanten van de inbreng van goederen van De Beurs meegedaan aan 
het onderzoek. Twaalf respondenten hebben een online enquête ingevuld. De overige 173 
respondenten zijn benaderd terwijl zij goederen kwamen afleveren bij De Beurs. Bij de inbreng 
van goederen zijn in totaal 195 klanten benaderd. Hiervan heeft dus 89% meegewerkt aan het 
onderzoek. Voor de online versie zijn 45 uitnodigingen verstuurd per e-mail. Aan de online 
enquête heeft dus 33% van de benaderde klanten meegewerkt. Aan het gehele onderzoek 
hebben 185 van de 240 klanten meegewerkt. Dit onderzoek heeft dus een responspercentage 
van 77% en is daarmee een representatief onderzoek.     
 De meeste respondenten waren mannen. Van de respondenten was 69% man en 31% 
vrouw. Het gemiddelde geboortejaar van de respondenten is 1959. Gemiddeld zijn de klanten 
van de inbreng van goederen van De Beurs 50 jaar oud. De standaardafwijking is 12 jaar . Het 
merendeel van de respondenten was dus tussen de 38 en 62 jaar oud. De oudste respondent 
was 73 jaar oud en de jongste respondent was 22 jaar oud.     
 De opleiding die het meest is genoten door de respondenten was HBO. De meeste 
respondenten (62%) waren hoger opgeleid (HBO of WO). Bij het gezinsinkomen was modaal 
het meest gegeven antwoord (34%). Wanneer het inkomensniveau in twee groepen wordt 
ingedeeld hebben de meeste respondenten een inkomen hoger dan modaal (54%).  
 De laatste twee vragen deelden de respondenten in naar gedrag en ervaring. Van alle 
respondenten had 72% wel eens een aankoop gedaan in de winkel van De Beurs. Hierdoor 
kennen zij De Beurs ook op een andere manier. Bij de vraag over ervaring gaf 92% aan nog 
nooit problemen te hebben gehad bij de inbreng van goederen van De Beurs. 

6.2 Schaalconstructie 
De data die verzameld is met de enquête is geanalyseerd in SPSS. Als eerste is er een 
factoranalyse en een betrouwbaarheidsanalyse gedaan. Hiermee werd gekeken of de 
verschillende items de gewenste constructen maten die waren vastgesteld in het vooronderzoek 
en de literatuurstudie. Voor de analyses zijn de enquêtevragen in twee delen opgedeeld. In 
paragraaf 6.2.1 zal de analyse van de antwoorden op de vragen over de 
gedragsdeterminantenanalyse besproken worden. Vervolgens zal in paragraaf 6.2.2 de analyse 
van de antwoorden op de vragen over klanttevredenheid besproken worden. 
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6.2.1 Gedragsdeterminanten 

Factoranalyse  
Als eerst is er een factoranalyse uitgevoerd op de vragen over de factoren die van invloed zijn 
op het inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf. De Kaiser-Mayer-Olkin steekproef 
geschiktheid was 0,831. Deze score is hoog genoeg om een factoranalyse uit te kunnen voeren 
op de verzamelde data. In Tabel 1 zijn de factoren met een eigenwaarde hoger dan 1,00 
weergegeven. Een factor met een eigenwaarde onder 1,00 wordt als niet significant gezien. 

Opvallend in deze factoranalyse is dat er negen factoren gevonden werden in het eerste deel 
van de enquête. Er waren acht constructen in dit deel van de enquête verwerkt, die de acht 
eerder gevonden motieven voor het inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf moesten 
meten. Het construct klantrelatie werd in de factoranalyse niet als een factor herkend. Het item 
klantrelatie1, dat meet in hoeverre de respondenten De Beurs een belangrijke organisatie is in 
de gemeenschap, werd bij geen enkele factor ingedeeld en de overige klantrelatie-items werden 
bij andere factoren ingedeeld. Verder is door de factoranalyse te zien dat er zeven items bij 
twee factoren werden ingedeeld, omdat ze vrijwel even goed bij beide factoren pasten.   

Tabel 1.  

Eigenvalue en variantie per gevonden factor. 

Factor Eigenvalue Variantie 
Ecologisch motief 9,418 26,162 
Social motief 3,205 8,902 
Tevredenheid 2,101 5,836 
Gemak 1,926 5,351 
Sociale norm  1,660 4,611 
Financieel motief (4 +3 + 1) 1,333 3,702 
Financieel motief (5 + 2)  1,241 3,446 
Binding A (3 + 1) 1,150 3,194 
Binding B (4 + 2) 1,078 2,994 

Betrouwbaarheidsanalyse 
Omdat de factoranalyse een andere itemverdeling gaf dan de bedoelde itemverdeling is er naar 
de betrouwbaarheid per construct gekeken. De items die in de factoranalyse dubbel werden 
ingedeeld en de concepten die twee factoren vormden zijn nauwkeurig geanalyseerd. Sommige 
items zijn in de factoranalyse bij elkaar geplaatst, die inhoudelijk niet bij elkaar geplaatst kunnen 
worden. Sommige oorspronkelijke constructen bleken toch een hogere betrouwbaarheid op te 
leveren wanneer zij gesplitst werden gemeten.       
 Om de betrouwbaarheid van een construct te verhogen zijn er uit drie constructen items 
verwijderd. Bij het construct dat het sociale motief meet om goederen in te leveren is het derde 
item verwijderd. Waarschijnlijk werd er door de respondenten niet goed begrepen wat er met de 
begrippen ‘gemeenschap’ en ‘leefomgeving’ bedoeld werd.     
 Bij het construct dat het gemak om goederen in te leveren meet is het derde item 
verwijderd. De stelling over de openingstijden leverde andere resultaten op dan de andere drie 
stellingen. De mening van de respondenten over de openingstijden van de inbreng van 
goederen zal apart meegenomen worden in de resultaten.      
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Onderin Tabel 2 is te zien dat het construct emotionele binding gesplitst is in twee aparte 
constructen. De factoranalyse wees uit dat het eerste en derde item een construct vormden en 
het tweede en vierde item ook. Uit de betrouwbaarheidsanalyse bleek dat de items die het 
bewaargedrag meten (items 2 en 4) samen een hogere betrouwbaarheid hebben (alpha = 
0,590) dan wanneer alle bindingsitems samen worden geanalyseerd (alpha = 0,449). Deze 
factor meet in hoeverre mensen dingen makkelijk weggooien, waarbij 1 betekend dat ze niet 
snel dingen weggooien en 5 betekend dat ze juist makkelijk dingen weggooien. De overige drie 
bindingsitems (items 1, 3 en 5) meten het of de respondenten moeilijk goederen 
weggooigedrag. Zij hadden samen een lagere betrouwbaarheid (alpha = 0,347), maar passen 
inhoudelijk wel goed bij elkaar        
 Het construct dat de financiële redenen meet om goederen in te leveren bij een 
kringloopbedrijf is juist niet gesplitst. Uit de factoranalyse kwam dat de items in twee aparte 
factoren ingedeeld werden. Uit de betrouwbaarheidsanalyse bleek echter dat deze aparte 
factoren een lagere betrouwbaarheid hadden (alpha = 0,480 en alpha = 0,418) dan wanneer de 
vijf items samen een construct vormen (alpha = 0,502) 

Wanneer gekeken werd naar de uiteindelijke constructen viel op dat er maar vijf van de 
oorspronkelijke acht constructen een betrouwbaarheid boven de 0,7 hebben. De overige 
constructen waren dus minder geschikt om de gewenste gedragsdeterminant mee te meten. De 
conclusies zijn dus gemaakt zonder het financiële motief, de sociale norm, het weggooigedrag 
en het bewaargedrag mee te nemen in de analyse. 

Tabel 2.  

Betrouwbaarheid en opbouw constructen gedragsdeterminanten 

Construct Crombach’s 
Alpha 

N Verwijderde Items 

Sociaal motief 0,851 5 Goederen inleveren voor een betere 
leefomgeving 

Ecologisch motief 0,849 5 - 
Klanttevredenheid 0,828 3 - 
Klantrelatie 0,842 5 - 
Gemak 0,787 3 Openingstijden  
Financieel motief 0,502 5 - 
Sociale norm 0,518 3 - 
Binding A (weggooigedrag) 0,347 3 - 
Binding B (bewaargedrag) 0,590 2 - 

6.2.2 Klanttevredenheid 

Factoranalyse 
De Kaiser-Mayer-Olkin steekproef geschiktheid van de vragen over klanttevredenheid was 
0,831. Deze score was hoog genoeg om een factoranalyse uit te kunnen voeren op de 
verzamelde data. In Tabel 3 zijn de factoren met een eigenwaarde hoger dan 1,00 
weergegeven. Een factor met een eigenwaarde onder 1,00 wordt als niet significant gezien. 
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De gevonden factoren komen vrijwel overeen met de oorspronkelijke constructen. Het enige 
verschil is dat het laatste construct, het verschil in het gedrag van de medewerkers, volgens de 
factoranalyse uit twee verschillende factoren bestond. 

Tabel 3.  

Eigenvalue en variantie per gevonden factor. 

Factor Eigenvalue Variantie 
Gedragsintentie 6,685 44,567 
Personal Interaction Quality 1,686 11,240 
Verschil gedrag medewerkers A 
(1 + 3) 

1,532 10,214 

Verschil gedrag medewerkers B 
(2 + 4) 

1,054 7,030 

Betrouwbaarheidsanalyse 
De betrouwbaarheid van de constructen die klanttevredenheid meten zijn te vinden in Tabel 4. 
Naar aanleiding van de betrouwbaarheidsanalyse van het tweede gedeelte van de enquête zijn 
er twee aanpassingen gemaakt in de oorspronkelijke constructen. In het construct dat de 
gedragsintentie van de klant meet is het derde item verwijderd. Waarschijnlijk hadden veel 
respondenten moeite met het begrip ‘regelmatiger’.      
 Verder is er in dit deel van de enquête het construct gesplitst dat het verschil in het 
gedrag van de medewerkers meet. Beide constructen hadden apart een hogere 
betrouwbaarheid dan wanneer de vier items samen werden geanalyseerd. ‘Verschil gedrag 
medewerkers A’ meet in hoeverre medewerkers hetzelfde gedrag vertonen naar de klanten en 
‘verschil gedrag medewerkers B’ meet in hoeverre medewerkers verschillend gedrag vertonen 
naar de klanten. 

Tabel 4.  

Betrouwbaarheid en opbouw constructen klanttevredenheid. 

Construct Crombach’s 
Alpha 

N Verwijderde Items 

Gedragsintentie 0,848 3 Regelmatiger goederen brengen 
Personal Interaction Quality 0,918 7 - 
Verschil gedrag medewerkers A 
(1+3) 

0,812 2 - 

Verschil gedrag medewerkers B 
(2 +4) 

0,784 2 - 

6.3 Beschrijvende resultaten 

6.3.1 Gedragsdeterminanten 
De constructen uit het eerste deel van de enquête vormden de gedragsdeterminanten voor het 
inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf. Om een beter beeld te krijgen van de scores op 
de gedragsdeterminanten zijn de gemiddelde scores per construct berekend. De scores lopen 
van 1 (helemaal mee eens) tot 5 (helemaal niet mee eens). De standaardafwijking toont aan 
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hoe groot de spreiding is per construct. De gemiddelde scores en de standaardafwijking van de 
gedragsdeterminanten is te vinden in Tabel 5. 

De respondenten hebben aangegeven dat ze gemiddeld genomen goederen inleveren uit 
ecologisch motief (1, 58) en sociaal motief (1,66). De respondenten waren tevreden over het 
gemak van De Beurs (1,80) en waren tevreden over de inbreng van goederen (1,99). De 
respondenten gaven verder aan een meer dan neutrale klantrelatie met De Beurs te hebben 
(2,10). Ook de sociale norm heeft enigszins invloed op het inlevergedrag van de respondenten. 
De respondenten gooien niet snel goederen weg. Hierbij scoren ze iets boven neutraal (2,23). 
Het bewaargedrag had de grootste spreiding. Gemiddeld gaven de respondenten aan neutraal 
te zijn in hun bewaargedrag (3,03). Met een grote spreiding betekent dit dat sommige mensen 
hun goederen bewaren als ze deze niet meer nodig hebben en andere mensen juist hun 
goederen wegdoen als ze deze niet meer nodig hebben. 

Tabel 5.  

Gemiddelde en standaardafwijking gedragsdeterminanten 

Construct Gemiddelde score Standaardafwijking 
Ecologische motief 1,58 0,57 
Sociale motief 1,66 0,57 
Gemak 1,80 0,59 
Klanttevredenheid 1,99 0,66 
Klantrelatie 2,10 0,57 
Binding (weggooigedrag) 2,23 0,55 
Sociale norm 2,40 0,54 
Financieel motief 2,81 0,54 
Binding (bewaargedrag) 3,03 0,83 

6.3.2 Klanttevredenheid 
In het tweede deel van de enquête werd de klanttevredenheid gemeten over de inbreng van 
goederen van De Beurs. Om een beter beeld te krijgen van de scores op de klanttevredenheid 
zijn de gemiddelde scores per construct berekend. De gegeven rapportcijfers varieerden van 5 
tot 10. De scores van de overige klanttevredenheidsconstructen liepen van 1 (helemaal mee 
eens) tot 5 (helemaal niet mee eens). De standaardafwijking toont aan hoe groot de spreiding 
was per construct. De gemiddelde scores en de standaardafwijking van de 
klanttevredenheidsconstructen is te vinden in Tabel 6 (op blz. 26). 

Het gemiddelde rapportcijfer voor de inbreng van goederen was een 7,66. Dit is een ruime 
voldoende. Ook de gemiddelde gedragsintentie (1,81) wees er op dat de respondenten van plan 
zijn in de toekomst ook nog goederen in te brengen bij De Beurs. De respondenten waren 
gemiddeld tevreden over de personal interaction quality van de medewerkers (2,25), maar ze 
zijn het er mee eens dat er verschil is in het gedrag van de verschillende medewerkers van de 
inbreng van goederen (2,35 en 2,96)  
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Tabel 6.  

Gemiddelde score en standaardafwijking per klanttevredenheidsconstruct 

Construct Gemiddelde score Standaardafwijking 
Rapportcijfer 7,66 0,89 
Gedragsintentie 1,81 0,57 
Pers. Interaction Quality 2,25 0,58 
Verschilgedrag A 2,35 0,78 
Verschilgedrag B 2,96 0,88 

Openingstijden 
De vraag over de openingstijden is niet gebruikt om het concept inlevergemak te meten. Tijdens 
de betrouwbaarheidsanalyse bleek dat dit item de betrouwbaarheid van het concept naar 
beneden haalde. Omdat uit de opmerkingen bleek dat de openingstijden wel een belangrijke 
factor zijn in de klanttevredenheid is er een aparte analyse over deze vraag gedaan.  

Op een schaal van 1 (helemaal mee eens) tot 5 (helemaal niet mee eens) scoorde het item over 
de openingstijden een 2,30 met een standaardafwijking van 0.86. De respondenten waren het 
dus gemiddeld eens met de stelling of de inbreng van goederen handige openingstijden heeft. 
Dit was een hogere score dan de andere gemaksitems, waar gemiddeld een 1,80 op gescoord 
werd. Er waren geen significante verschillen tussen de verschillende demografische groepen 
gevonden. De respondenten dachten dus gemiddeld hetzelfde over de openingstijden van de 
inbreng van goederen. 

Opmerkingen 
De opmerkingen die aan het eind van de enquête gemaakt konden worden waren voornamelijk 
opmerkingen over de klanttevredenheid. Er zijn 37 opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen 
zijn te vinden in Bijlage 6. Achttien opmerkingen gingen over de inbreng van goederen. De 
meeste opmerkingen werden gemaakt over het wel of niet aannemen van goederen. Deze 
mensen hadden allemaal het gevoel dat er te veel goederen geweigerd werden bij de inbreng 
van goederen. Over de medewerkers van de inbreng werden vijf opmerkingen gemaakt. Twee 
van respondenten gaven aan dat men niet altijd werd geholpen met het uitladen van de 
goederen. Drie van de opmerkingen gingen over bot, onbeleefd gedrag.    
 De verder opmerkingen over de inbreng van goederen gingen over de openingstijden. 
Hierover werd door zes respondenten geklaagd. Ze wilden dat de inbreng ’s morgens eerder 
open gaat, dezelfde openingstijden krijgt als de winkel of ’s avonds geopend moet zijn. Eerder 
in de enquête was er ook een vraag over de openingstijden. Dit item wordt in paragraaf 6.3.3 
besproken. 

6.4 Vergelijking groepen 
In de literatuur over recycling en hergebruik is een aantal demografische factoren gevonden die 
van invloed zijn op dit gedrag. Geslacht, leeftijd, inkomensniveau en opleidingsniveau kunnen 
ook van invloed zijn op het inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf. Dit wordt in 
paragraaf 6.4.1 bekeken. Ook is hier gekeken of klanten van de inbreng van goederen die ook 
goederen kopen bij De Beurs andere motieven hebben voor het inleveren van goederen. 
Dezelfde vraag werd ook voor klanten die wel eens problemen hebben gehad geanalyseerd. In 
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paragraaf 6.4.2 wordt gekeken naar de verschillen tussen de demografische groepen op het 
gebied van klanttevredenheid. Ook hier is gekeken naar de verschillen tussen klanten die ook 
goederen kopen en de verschillen van klanten die wel eens problemen hebben gehad bij de 
inbreng van goederen. De meningen van de verschillende groepen over de openingstijden 
wordt in paragraaf 6.4.3 apart besproken. 

6.4.1 Gedragsdeterminanten 
Om een beter beeld te krijgen in de verschillen in de gedragsdeterminanten tussen de 
demografische groepen is er in SPSS een t-toets voor onafhankelijke groepen gedaan. Elke 
demografische factor is in twee groepen opgedeeld. Vervolgens is bij beide groepen berekend 
wat de gemiddelde score is geweest op elke gedragsdeterminant. De scores lopen van  1 
(helemaal mee eens) tot 5 (helemaal niet mee eens). Deze scores zijn terug te vinden in Tabel 
7. De overschrijdingskans toont aan of de scores tussen de twee groepen significant van elkaar 
verschillen. Hiervoor is een tweezijdige toets uitgevoerd. Bij een overschrijdingskans kleiner dan 
0,05 wordt aangenomen aan dat er een significant verschil is. 

Tabel 7.  

Verschil scores gedragsdeterminanten en significantie   

Geslacht Man  Vrouw Significantie 
Sociale motief 1,72 1,48 0,006* 
Ecologische motief 1,62 1,46 0,070 
Klantrelatie 2,16 1,95 0,017* 
Klanttevredenheid 2,02 1,90 0,254 
Gemak 1,81 1,75 0,532 
Financieel motief 2,81 2,80 0,848 
Sociale norm 2,43 2,33 0,243 
Binding (bewaargedrag) 2,99 3,13 0,309 
Binding (weggooigedrag) 2,27 2,13 0,124 
Leeftijd <50 >=50 Significantie 
Sociale motief 1,56 1,74 0,040* 
Ecologische motief 1,43 1,72 0,000** 
Klantrelatie 1,92 2,26 0,000** 
Klanttevredenheid 1,96 2,00 0,681 
Gemak 1,76 1,82 0,467 
Financieel motief 2,83 2,79 0,638 
Sociale norm 2,26 2,54 0,000** 
Binding (bewaargedrag) 3,08 2,98 0,395 
Binding (weggooigedrag) 2,15 2,31 0,046* 
Opleidingsniveau Lager opgeleid  Hoger opgeleid 

(HBO/WO)  
Significantie 

Sociale motief 1,59 1,67 0,344 
Ecologische motief 1,51 1,60 0,304 
Klantrelatie 2,12 2,07 0,623 
Klanttevredenheid 1,95 1,98 0,767 
Gemak 1,78 1,80 0,880 
Financieel motief 2,61 2,90 0,001* 
Sociale norm 2,32 2,43 0,184 
Binding (bewaargedrag) 3,19 2,95 0,075 
Binding (weggooigedrag) 2,19 2,25 0,537 
…(Tabel vervolgt op blz. 28)    
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Vervolg Tabel 7.    
Gezinsinkomen <=Modaal >Modaal Significantie 
Sociale motief 1,61 1,66 0,597 
Ecologische motief 1,54 1,60 0,484 
Klantrelatie 2,03 2,14 0,235 
Klanttevredenheid 1,93 1,98 0,592 
Gemak 1,76 1,80 0,720 
Financieel motief 2,66 2,92 0,003* 
Sociale norm 2,37 2,41 0,647 
Binding (bewaargedrag) 3,08 3,00 0,537 
Binding (weggooigedrag) 2,11 2,32 0,015* 
Winkelbezoek Ja Nee Significantie 
Sociale motief 1,60 1,78 0,049* 
Ecologische motief 1,50 1,76 0,004* 
Klantrelatie 2,00 2,34 0,297 
Klanttevredenheid 1,95 2,07 0,000** 
Gemak 1,78 1,82 0,643 
Financieel motief 2,80 2,84 0,660 
Sociale norm 2,33 2,58 0,005* 
Binding (bewaargedrag) 2,94 3,27 0,019* 
Binding (weggooigedrag) 2,14 2,45 0,001* 
Problemen Ja Nee Significantie 
Sociale motief 1,83 1,63 0,198 
Ecologische motief 1,63 1,57 0,679 
Klantrelatie 2,38 2,07 0,050* 
Klanttevredenheid 2,80 1,91 0,000** 
Gemak 2,09 1,76 0,034* 
Financieel motief 2,57 2,83 0,080 
Sociale norm 2,38 2,40 0,881 
Binding (bewaargedrag) 2,97 3,03 0,755 
Binding (weggooigedrag) 2,09 2,24 0,306 
**=correlatie is significant op 0,00 niveau.   
*= correlatie is significant op 0,05 niveau (2-tailed)  
 

Tussen de mannen en vrouwen bestonden twee significante verschillen. Het sociale motief 
(p=0,006) woog bij de vrouwen zwaarder mee als motief om goederen in te leveren dan bij de 
mannen. Ook de klantrelatie (p=0,017) was bij de vrouwen beter dan bij mannen.   
 De respondenten zijn in twee leeftijdscategorieën opgedeeld. Omdat vijftig de 
gemiddelde leeftijd van de respondenten was is daar de grens getrokken. Tussen de oudere en 
jongere respondenten waren vier significante verschillen aan te wijzen. Mensen van vijftig jaar 
en ouder lieten de sociale factor (p=0,40) en de ecologische factor (p=0,000) een minder zware 
rol spelen in hun inlevergedrag dan mensen jonger dan vijftig. Zij hadden ook een mindere 
klantrelatie (p=0,000) en voelden minder effect van de sociale norm (p=0,000). De oudere 
klantengroep had minder binding met de goederen, ze gooiden makkelijker dingen weg 
(p=0,046).           
 Het opleidingsniveau is in twee categorieën opgedeeld door HBO en WO ‘hoger 
opgeleid’ te noemen en basisschool, VMBO/MAVO, HAVO/VWO, beroepsopleiding en MBO 
‘lager opgeleid’ te noemen. Wanneer deze opdeling van de respondenten werd gemaakt was er 
maar één significant verschil, namelijk het financiële motief. Hoger opgeleidde mensen lieten 
het financiële motief minder zwaar meewegen in hun inlevergedrag (p=0,001)   
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 Het gezinsinkomen is opgedeeld in hoger dan modaal (32.000 euro) en lager of gelijk 
aan modaal. Het financiële motief woog voor mensen met een gezinsinkomen van modaal of 
lager zwaarder mee in het inlevergedrag dan voor mensen met een gezinsinkomen hoger dan 
modaal. Mensen die meer dan modaal verdienen, gooiden makkelijker dingen weg (p=0,015). 
 Er is ook gekeken naar de vraag of mensen die wel eens iets gekocht hebben in de 
winkel van De Beurs bepaalde determinanten zwaarder laten meewegen in hun inlevergedrag 
dan mensen die nog nooit iets in de winkel van De beurs hebben gekocht. Uit deze vergelijking 
bleek dat mensen die de Beurs ook van hun winkel kennen het sociale motief (p=0,049) en het 
ecologische motief (p=0,004) zwaarder lieten meespelen in hun inlevergedrag. Ook hadden zij 
een grotere klanttevredenheid (p=0,000), voelden meer de sociale norm (p=0,005) en bewaren 
meer (p=0,019) en gooiden minder makkelijker dingen weg (p=0,001).    
 Wanneer ten slotte de respondenten ingedeeld werden in een groep die aangeeft nooit 
problemen te hebben gehad bij de inbreng van goederen en een groep die aangeeft wel 
problemen te hebben gehad bij de inbreng van goederen, dan waren er drie significante 
verschillen. Respondenten zonder problemen hadden een betere klantrelatie met De Beurs 
(p=0,050), een hogere klanttevredenheid (p=0,000) en ondervonden meer gemak bij het 
inleveren (p=0,034) dan respondenten die wel eens problemen hebben gehad bij de inbreng 
van goederen. 

6.4.2 Klanttevredenheid 
Wanneer de antwoorden op de vragen over klanttevredenheid werden opgedeeld in 
verschillende demografische groepen ontstonden er enkele significante verschillen. In Tabel 8 
(op blz. 30) zijn de gemiddelde scores per demografische groep overzichtelijk gemaakt. 
Wanneer de verschillende scores een significantie hadden die lager is dan 0,05 dan zijn de 
verschillen significant.            

Mannen hadden een significant lagere intentie om goederen te blijven brengen naar De Beurs 
dan vrouwen (p=0,014). Respondenten die jonger dan vijftig jaar waren, gaven een hoger cijfer 
voor de inbreng van goederen dan oudere respondenten (p=0,006). Ook was bij jongere 
mensen de intentie om goederen te blijven brengen naar De Beurs hoger (=0,003). 
Respondenten die ook de winkel van De Beurs bezochten hadden een hogere intentie om in de 
toekomst goederen te blijven brengen naar De Beurs (p=0,026).Tussen de respondenten die 
wel eens een probleem hebben gehad bij de inbrengen van goederen van De Beurs en de 
respondenten zonder klachten waren de meeste significante verschillen. Respondenten die wel 
eens problemen hebben gehad bij de inbreng van goederen gaven een lager rapportcijfer aan 
de inbreng van goederen (p=0,003). Toch is het rapportcijfer dat zij geven gemiddeld een 7, en 
dus ruim voldoende. Ook waren respondenten met problemen minder tevreden over de 
personal interaction quality van de medewerkers van De Beurs (p=0,000) en merkten een groter 
verschil in gedrag tussen verschillende werknemers dan respondenten zonder problemen 
(p=0,001 en p=0,000).          
 Op het gebied van klanttevredenheid waren er tussen hoger en lager opgeleidde 
respondenten geen significante verschillen. Ook een opdeling in gezinsinkomens onder en 
boven modaal leverde geen significante verschillen op in klanttevredenheid. 
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Tabel 8.  

Verschil scores constructen klanttevredenheid en significantie  

Geslacht Man Vrouw Significantie 
Rapportcijfer 7,65 7,73 0,553 
Gedragsintentie 1,88 1,66 0,014* 
Pers. Interaction Quality 2,26 2,22 0,673 
Verschilgedrag A 2,34 2,37 0,789 
Verschilgedrag B 3.00 2,88 0,441 
Leeftijd <50 >=50 Significantie 
Rapportcijfer 7,86 7,49 0,006* 
Gedragsintentie 1,68 1,93 0,003* 
Pers. Interaction Quality 2,18 2,32 0,117 
Verschilgedrag A 2,32 2,38 0,616 
Verschilgedrag B 2,99 2,92 0,610 
Opleidingsniveau Lager opgeleid Hoger opgeleid 

(HBO/WO) 
Significantie 

Rapportcijfer 7,54 7,73 0,184 
Gedragsintentie 1,82 1,79 0,706 
Pers. Interaction Quality 2,24 2,23 0,857 
Verschilgedrag A 2,35 2,34 0,893 
Verschilgedrag B 3,08 2,89 0,179 
Gezinsinkomen <=Modaal >Modaal Significantie 
Rapportcijfer 7,58 7,75 0,258 
Gedragsintentie 1,84 1,77 0,399 
Pers. Interaction Quality 2,28 2,19 0,305 
Verschilgedrag A 2,36 2,33 0,823 
Verschilgedrag B 3,01 2,91 0,479 
Winkelbezoek Ja Nee Significantie 
Rapportcijfer 7,70 7,60 0,543 
Gedragsintentie 1,75 1,96 0,026* 
Pers. Interaction Quality 2,23 2,28 0,618 
Verschilgedrag A 2,36 2,31 0,665 
Verschilgedrag B 2,98 2,89 0,569 
Problemen Ja Nee Significantie 
Rapportcijfer 7,00 7,73 0,003* 
Gedragsintentie 2,07 1,78 0,062 
Pers. Interaction Quality 2,75 2,20 0,000* 
Verschilgedrag A 2,94 2,29 0,001* 
Verschilgedrag B 3,73 2,88 0.000* 
**=correlatie is significant op 0,00 niveau.   
*= correlatie is significant op 0,05 niveau (2-tailed)  
  

Openingstijden 
Tot slot is er gekeken naar de verschillen tussen de demografische groepen op de vraag over 
de openingstijden. De respondenten zijn in de zelfde groepen ingedeeld als bij de analyse van 
de gedragsdeterminanten en de klanttevredenheid. In Tabel 9 (op blz. 31) is er een overzicht 
gegeven van de gemiddelde scores per groep. Hier werden geen significante verschillen 
gevonden. 
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Tabel 9.  

Verschil scores openingstijden en significantie 

Factor   Significantie 
Geslacht 2,37  (Man) 2,14  (Vrouw) 0,089 
Leeftijd 2,28  (<50) 2,32  (>=50) 0,729 
Opleidingsniveau 2,33  (Lager opgeleid) 2,30  (Hoger opgeleid) 0,780 
Gezinsinkomen 2,30  (<=Modaal) 2,32  (>Modaal) 0,881 
Winkelbezoek 2,31  (Ja) 2,27  (Nee) 0,803 
Problemen 2,53  (Ja) 2,28  (Nee) 0,273 
 

6.5 Relaties tussen constructen 
Wanneer naar de correlaties tussen de gedragsdeterminanten werd gekeken viel meteen op dat 
bijna alle gedragsdeterminanten een significante correlatie met elkaar hadden (zie Tabel 10 op 
blz 32). Een correlatie is significant wanneer het significantieniveau lager is dan 0,05. Er 
bestond dus een verband tussen het sociale motief, het ecologische motief, de klantrelatie, de 
klanttevredenheid, het inlevergemak en de sociale norm.      
 Het financiële motief had geen significante correlatie met de andere motieven. Hoe een 
klant over de kosten van het inleveren van goederen of de besparingen die daardoor gemaakt 
worden denkt, had dus geen verband met de andere redenen om goederen in te leveren. 
 Het bewaargedrag had negatieve correlatie met alle motieven, behalve met 
weggooigedrag. Dit verband was significant voor gemak en sociale norm. Klanten die goederen 
inleverden omdat hun omgeving dat ook doet of omdat ze het inlevergemak bij het 
kringloopbedrijf als positief ervaren scoorden dus extra laag op bewaargedrag. Zij bewaarden 
dus minder goederen die ze niet meer nodig hebben.     
 Het weggooigedrag is niet significant met de klanttevredenheid, het financiële motief, en 
het bewaargedrag. Het makkelijk weggooien van goederen heeft een positief verband met het 
sociale motief, het ecologische motief, de klantrelatie, het inlevergemak en de sociale norm. 
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Tabel 10.  

Correlatie tussen de gedragsdeterminanten 

 2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  6.  7.  8.  9.  

1. Sociaal  
motief 

0,558** 
 

0,503** 
 

0,354** 
 

0,299** 
 

0,015 
 

0,400** 
 

-0,105 0,288** 

2. Ecologisch 
motief 

_ 0,409** 
 

0,261** 
 

0,271** 
 

0,005 
 

0,375** 
 

-0,027 0,443** 

3. Klant- 
relatie 

 _ 0,638** 
 

0,551** 
 

0,038 
 

0,552** 
 

-0,055 0,368** 

4. Klant- 
tevreden- 
heid 

  _ 0,479** 
 

0,021 
 

0,383** 
 

-0,070 0,229 

5. Gemak    _ 0,122 
 

0,328** 
 

-0,170* 0,221** 

6. Financieel 
motief 

    _ 0,140 
 

-0,054 0,077 

7. Sociale  
norm 

     _ -0,168* 0,234** 

8. Binding 
(bewaar- 
gedrag) 

      _ 0,135 

9. Binding 
(weggooi- 
gedrag) 

       _ 

**=correlatie is significant op 0,00 niveau. *= correlatie is significant op 0,05 niveau (2-tailed) 
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7. Conclusie 
Van de klanten die bij de inbreng van goederen benaderd zijn heeft 77% meegewerkt aan het 
onderzoek. Dit aandeel is groot genoeg om de antwoorden van de respondenten te 
generaliseren naar alle klanten van de inbreng van goederen van De Beurs.  
 Van de gedragsdeterminanten die in het vooronderzoek zijn gevonden konden er maar 
vijf worden meegenomen in de conclusies, omdat de het meetinstrument voor de overige 
constructen niet betrouwbaar genoeg was. De conclusie is dus alleen gebaseerd over de 
gedragsdeterminanten die gemeten konden worden.     
 Het klanttevredenheidsonderzoek heeft zich voornamelijk gericht op het gedrag van de 
medewerkers van de inbreng van goederen van De Beurs. Er kunnen dus geen brede 
conclusies getrokken worden over de tevredenheid van de klanten van de inbreng van 
goederen van De Beurs. 

In de volgende paragraven zal antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen. 
Onderzoeksvraag 1a en 1b over de gedragsdeterminanten worden besproken in paragraaf 7.1. 
In paragraaf 7.2 worden onderzoeksvragen 2a en 2b over de klanttevredenheid besproken. 

De onderzoeksvragen waren: 

1a.  Wat zijn de gedragsdeterminanten die invloed hebben op het inleveren van 
goederen bij kringloopbedrijf De Beurs?  

1b.  Welke gedragsdeterminanten wegen het zwaarst mee in het inlevergedrag? 

2a. Hoe is de klanttevredenheid onder de klanten van de inbreng van goederen van 
kringloopbedrijf De Beurs? 

2b.  Welke onderdelen van de klanttevredenheid zijn het laagst en moeten dus 
verbeterd worden? 

7.1 Gedragsdeterminanten 
In het eerste deel van het onderzoek zijn de gedragsdeterminanten onderzocht die invloed 
hebben op het inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf. De gevonden 
gedragsdeterminanten zijn het sociale motief van de klant, het ecologische motief van de klant, 
de klantrelatie met het kringloopbedrijf, de klanttevredenheid, het gemak waarmee de klant de 
goederen kan inleveren, het financiële motief, de sociale norm en de binding van de klant met 
de goederen. Het sociale motief is de maatschappelijke reden die de klant kan hebben voor het 
inleveren van goederen, zoals het helpen van anderen. Het ecologische motief is het inleveren 
van goederen om het milieu te sparen. De klantrelatie is de relatie die de klant heeft met het 
kringloopbedrijf. Hiermee wordt gekeken in hoeverre de klant betrokken is bij het 
kringloopbedrijf. De klanttevredenheid meet de tevredenheid van de klant over het 
kringloopbedrijf. Het gemak waarmee goederen ingeleverd kunnen worden hangt af van de 
moeite die de klant moet doen om goederen in te leveren. Het financiële motief is de winst of de 
vermindering van kosten die een drijfveer kunnen zijn voor het inleveren van goederen bij een 
kringloopbedrijf. De sociale norm is het inlevergedrag van de directe omgeving van de klant. De 
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binding die de klant heeft met de goederen kan een reden zijn om de goederen niet weg te 
gooien, maar naar een kringloopbedrijf te brengen. 

Het ecologische motief is de sterkste determinant van het inlevergedrag. Mensen laten zich dus 
vooral leiden door hun ecologische gevoel wanneer zij het besluit nemen om goederen naar 
een kringloopbedrijf te brengen. Het sociale motief en het inlevergemak zijn ook sterke 
gedragsdeterminanten. Mensen brengen goederen naar een kringloopbedrijf om het milieu te 
helpen en om andere mensen te helpen. Een voorwaarde hierbij is dat het niet te veel moeite 
mag kosten. Het kringloopbedrijf moet goed en makkelijk bereikbaar zijn. 

Naast motivatiefactoren zijn ook demografische factoren gedragsdeterminanten. De klanten van 
de inbreng van goederen van De Beurs zijn voornamelijk mannen, tussen de 38 en 62 jaar oud. 
De meeste klanten waren hoger opgeleid en hebben boven modaal gezinsinkomen. Deze 
gegevens kunnen gebruikt worden voor een marketingstrategie om het aantal klanten van de 
inbreng van goederen te vergroten.  

7.2 Klanttevredenheid 
De klanten van de inbreng van goederen van De Beurs zijn tevreden over de inbreng van 
goederen. Zij geven deze afdeling gemiddeld een 7,66. Dit is een ruime voldoende. Jongere 
klanten zijn meer tevreden dan oudere klanten, want zij geven een hoger rapportcijfer voor de 
inbreng van goederen.          
 De tevredenheid is ook te zien aan de gedragsintentie. De huidige klanten van de 
inbreng van goederen zijn van plan om goederen te blijven brengen naar De Beurs. De 
gedragsintentie van vrouwen en jongere klanten ligt hoger dan bij mannen en oudere klanten. 
Klanten van de inbreng van goederen die wel eens iets gekocht hebben in de winkel van De 
Beurs hebben ook een hogere intentie om goederen te blijven brengen naar De Beurs. 

Over het gedrag van de medewerkers van de inbreng van goederen zijn de klanten gemiddeld 
gezien tevreden. Uit het onderzoek bleek dat 8,7% van de klanten wel eens problemen heeft 
gehad bij de inbreng van goederen. Klanten die wel eens problemen hebben gehad bij De 
Beurs zijn gemiddeld minder tevreden, maar niet ontevreden. Ook geven klanten die wel eens 
problemen hebben gehad bij De Beurs meer aan dat ze verschil merken tussen de 
medewerkers in hun gedrag naar de klant.         

De opmerkingen aan het eind van het onderzoek brachten nog een aantal andere problemen 
aan het licht. De meeste opmerkingen over de inbreng van goederen werden gemaakt over het 
onduidelijke beleid of het inconsequente gedrag bij het aannemen of weigeren van goederen. 
Het is voor de klant en voor de medewerkers dus nog niet duidelijk wat wel en niet aangenomen 
kan worden.           
 Een ander probleem die in dit onderzoek aan het licht kwam zijn de openingstijden van 
de inbreng van goederen. Over het algemeen zijn de klanten tevreden over de openingstijden. 
In de opmerkingen vroegen de klanten zich echter af of de inbreng van goederen eerder open 
kon, later kon sluiten of dezelfde openingstijden als de winkel van De Beurs aan kon houden. 
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8. Discussie 

8.1 Verhouding met de gevonden literatuur 
In de gevonden literatuur wordt de nadruk vooral gelegd op de ecologische motieven voor 
recycling en hergebruik. Uit het onderzoek blijkt echter dat voor het inleveren van goederen bij 
een kringloopbedrijf de ecologische motieven een minder grote rol spelen dan de sociale 
motieven.            
 Uit de literatuur waar wel over hergebruik wordt gesproken, blijkt dat mensen hun 
overbodige goederen liever voor hergebruik wegdoen dan als afval. Uit de literatuur wordt niet 
duidelijk of dat is vanuit het sociale motief, het ecologische motief of door de binding die ze 
hebben met de goederen. Uit dit onderzoek blijkt dat het inleveren van goederen voor 
hergebruik voornamelijk vanuit het sociale motief gedaan wordt.    
 De kosten voor kopen, repareren en weggooien spelen volgens de gevonden literatuur 
een grote rol in de consumptiecyclus. Voor de klanten van De Beurs speelt het financiële motief 
in de beslissing om goederen zelf te verkopen, bij het afval te doen of naar De Beurs te brengen 
een kleine rol. De kosten zijn niet onbelangrijk in het inlevergedrag, maar bijna alle andere 
gevonden motieven spelen een grotere rol.  

De demografische factoren die volgens de literatuur een rol spelen zijn het geslacht, de leeftijd, 
het inkomensniveau en het opleidingsniveau van de persoon. Recycling wordt in de literatuur 
gezien als een huishoudelijke taak en wordt daardoor meer door vrouwen gedaan. Het 
inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf wordt echter 68,5% door een man gedaan. Het 
kan zijn dat de beslissing om goederen in te leveren door en vrouw is genomen en dat de vrouw 
de man de opdracht heeft gegeven om de goederen naar het kringloopbedrijf te brengen, maar 
dit is niet onderzocht.          
 Ook de leeftijd en het opleidingsniveau hebben een verband met de huishoudelijke aard 
van het recycle-gedrag. Volgens de gevonden literatuur wordt recycling voornamelijk door 
mensen in de gemiddelde leeftijd van de werkende populatie gedaan. In dit onderzoek waren de 
meeste respondenten tussen de 38 en de 62 jaar oud. Dit komt overeen met de leeftijd van de 
werkende populatie.           
 De meeste respondenten hadden een HBO opleiding of hoger genoten. Dit komt niet 
overeen met de gevonden literatuur, waarin wordt gesteld dat recycling meestal door lager 
opgeleidde mensen wordt gedaan. Dit omdat de lagere opgeleidde partner voor het huishouden 
zorgt, terwijl de hoger opgeleidde partner werkt. In de literatuur wordt echter niet gesproken 
over huishoudens waarin beide partners een even hoge opleiding hebben, allebei werken of 
allebei evenveel in het huishouden doen. Ook hierbij kan het zijn dat de partner die 
verantwoordelijk is voor het huishouden de ander partner de taak heft gegeven om de goederen 
naar het kringloopbedrijf te brengen. Mensen met een hoger opleiding hebben volgens de 
literatuur wel meer kennis over de kringloop en zullen daardoor eerder goederen inleveren bij 
een kringloopbedrijf. Dat komt overeen met de conclusies uit dit onderzoek.  
 Mensen met een hoger gezinsinkomen hebben wel meer mogelijkheden om goederen 
naar een kringloopbedrijf te brengen. Voor het vervoeren van deze goederen is meestal een 
auto en soms zelfs een aanhangwagen nodig. Dit kost benzine en soms ook de huur van de 
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aanhangwagen. In dit onderzoek hadden de meer mensen een inkomen boven modaal dan 
modaal of lager. Dit komt dus overeen met de gevonden literatuur. 

8.2 Evaluatie methode en materialen 

8.2.1 Methode 
De doelgroep voor het onderzoek was de klanten van de inbreng van goederen van De Beurs. 
Hierdoor zijn de conclusies gericht op de motieven voor iemand om goederen wel in te leveren 
bij een kringloopbedrijf. Voor het kringloopbedrijf is het wellicht interessanter om te weten 
waarom sommige mensen hun goederen niet bij het kringloopbedrijf inleveren. Deze mensen 
zijn immers potentiële klanten. Door te onderzoeken wat voor hun de barrières zijn waardoor zij 
hun goederen niet bij het kringloopbedrijf inleveren, kan duidelijk worden gemaakt wat er moet 
gebeuren om deze potentiële klanten hun goederen naar een kringloopbedrijf te laten brengen.
 Een ander probleem met de doelgroep was de sociaal wenselijke antwoorden die men 
gaf. Bij beide onderdelen van het onderzoek, de gedragsdeterminanten en de 
klanttevredenheid, gaven veel respondenten de beste antwoorden. Het is logisch dat zij gezien 
willen worden als sociale en milieuvriendelijke mensen. Natuurlijk hebben zijn zij tevreden over 
de inbreng van goederen, hebben zij een goede klantrelatie met De Beurs en is het voor hun 
geen moeite om goederen te komen brengen.  

Ook bij de meting van de klanttevredenheid speelt de sociale wenselijkheid mee. Ze weten 
wellicht dat de medewerkers lang werkloos zijn geweest of andere problemen hebben. Of ze 
vinden het geen probleem dat sommige medewerkers minder beleefd zijn dan anderen. Dit 
zorgt er voor dat de verwachtingen van het gedrag van de medewerkers al lager ligt en de 
ervaringen daardoor minder tegenvallen. Hierdoor komen de ervaringen en de verwachtingen 
met elkaar overeen en is er geen ontevredenheid. De respondenten geven daarom bij de 
klanttevredenheidsvragen aan dat ze tevreden zijn. Dit is het duidelijkst te zien aan de vragen 
over het verschil in gedrag tussen de medewerkers. Mensen zijn het wel eens met de stellingen 
over gelijk gedrag. Dan zouden de respondenten het dus oneens moeten zijn met de stellingen 
over ongelijk gedrag. Maar om geen negatieve antwoorden te geven kruizen ze hier eerder 
neutraal aan dan niet mee eens, waardoor er twee factoren ontstaan voor hetzelfde onderwerp.
 De respondenten zijn allen klanten van de inbreng van goederen en dat is hun eigen 
keuze. Ze hadden de goederen ook bij het afval kunnen doen, naar de stort kunnen brengen of 
zelf verkopen. Dat ze hebben gekozen voor kringloopbedrijf De Beurs betekend dat ze dit de 
beste optie vonden om van hun goederen af te komen. Hun gedrag verraad hun voorkeur. 
Omdat het hun eigen keuze is om goederen naar De Beurs te brengen zullen ze niet makkelijk 
toegeven ontevreden te zijn over de inbreng van goederen van De Beurs. Ze zouden dan 
ontevreden zijn over hun eigen keuze. Klanten die voor het eerst bij de inbreng van goederen 
van De Beurs komen en dus hun keuze niet baseren op eerdere ervaringen kunnen een beter 
beeld geven van hun tevredenheid. 

8.2.2 Materialen 
Hoewel de enquête deels uit bestaande meetinstrumenten bestond, hadden niet alle 
constructen een goede betrouwbaarheid. Vier constructen hadden een betrouwbaarheid onder 
de 0,7 en konden dus niet meegenomen worden in de conclusies. Hierdoor zijn er geen 
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conclusies getrokken over factoren die volgens het vooronderzoek wel invloed hadden op het 
inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf. Door meer items te gebruiken per construct had 
dit probleem voorkomen kunnen worden. De constructen die gebaseerd waren op bestaande 
meetinstrumenten hadden wel voldoende betrouwbaarheid. 

Ook was er een aantal items die onduidelijk waren voor de respondenten. Onduidelijke termen 
zoals ‘betere leefomgeving’ hadden vervangen kunnen worden door duidelijkere termen. 
Andere termen zoals ‘weggooien’ waren wellicht te onduidelijk omdat de respondenten dit 
konden lezen als ‘wegdoen’ (wegbrengen naar een kringloopbedrijf) of als ‘weggooien bij het 
afval’. Met een goede pre-test hadden dit soort problemen voorkomen kunnen worden. 
 Het voorbeeld van de stellingen over het gedrag van de medewerkers, dat hierboven 
wordt genoemd bij de sociale antwoorden van de respondenten kan ook anders opgevat 
worden. Het kan zijn dat veel respondenten de uitleg boven de vraag niet goed gelezen hebben 
en daardoor op deze stellingen ‘neutraal’ geantwoord hebben, terwijl ze beter ‘geen mening’ 
hadden kunnen aankruisen. Ook een onduidelijke uitleg was bij een goede pre-test 
waarschijnlijk naar voren gekomen. 

Het laatste probleem was het analyseren van de verschillen tussen de groepen. Hierbij is het 
wenselijk dat ook Cohens d berekend wordt. Met Cohens d worden de relatie tussen de 
groepen duidelijker gemaakt dan wanneer alleen naar de significante verschillen wordt 
gekeken. Het was echter niet mogelijk om Cohens d te berekenen, omdat het online 
meetinstrument van Cohens d niet werkte. 

8.3 Ethiek 
De drie pijlers waar Kringloopbedrijf De Beurs op is gebaseerd zijn de waarden van De Beurs. 
De eerste pijler, hergebruik, recycling en de kringloopgedachte, staat voor het behoudt van de 
natuur door de besparing op grondstoffen. De tweede waarde, het creëren van 
werkgelegenheid, staat voor het verminderen van werkloosheid door re-integratieprojecten en 
het opdoen van werkervaring. De derde pijler gaat over de winkel, maar er wordt bedoeld dat 
De Beurs een prettige organisatie wil zijn voor al haar klanten, ook bij de inbreng van goederen. 

1. Hergebruik van goederen, recycling en bewustwording van de kringloopgedachte. 
2. Het creëren van werkgelegenheid voor mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) 

niet aan het arbeidsproces hebben kunnen deelnemen. 
3. Een prettige winkel zijn voor mensen met een krappe beurs, verzamelaars en andere 

geïnteresseerden. 

Het bestuur van De Beurs wil de organisatie professionaliseren en laat daarom een onderzoek 
naar de klanttevredenheid doen. Door dit onderzoek hopen zij de problemen bij de 
medewerkers van de inbreng van goederen aan het licht te brengen. Hiermee hebben zij als 
doel alledrie hun pijlers met de eerder genoemde waarden te verbeteren. Ze willen door meer 
tevreden klanten meer goederen binnenhalen voor hergebruik en recycling. Door het gedrag 
van de medewerkers te onderzoeken wil De Beurs er achter komen welke problemen zij beter 
moeten aanpakken in de training van hun medewerkers. En door een prettig bedrijf te zijn voor 
haar klanten wil De Beurs mensen met een krappe beurs helpen.    
 De klanten en de medewerkers van de inbreng van goederen zijn dus ook betrokkenen 
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in dit onderzoeksproject. De klanttevredenheid dient als middel om de waarden van De Beurs te 
verbeteren. De medewerkers van de inbreng van goederen zijn onderdeel van het probleem en 
het doel. Het gedrag van de medewerkers was de aanleiding van het onderzoek en het 
verbeteren van het gedrag is een van de waarden die De Beurs nastreeft.   
 De klanten van de inbreng van goederen zijn de doelgroep. Het zijn hun tevredenheid en 
gedragsdeterminanten die gemeten worden. Als respondent van het onderzoek kostte het hen 
enkel een paar minuten van hun tijd. Er was verder geen belasting of risico voor de deelnemers. 
Zij namen vrijwillig deel aan het onderzoek en waren vooraf goed geïnformeerd.  
 De laatste betrokkenen bij dit onderzoek zijn de onderzoeker en de Universiteit Twente. 
Het doel van de onderzoeker is het halen van het vak ‘bacheloropdracht’ door een zo goed 
mogelijk onderzoek te doen. De waarde die de onderzoeker nastreeft is dus kwaliteit. Dit is ook 
de waarde die de Universiteit Twente nastreeft, omdat zij als opleidingsinstituut hun naam 
verbinden aan het onderzoek.  

Wanneer het onderzoek goed is uitgevoerd zal het tot verbetering leiden voor De Beurs, haar 
medewerkers, haar klanten en de onderzoeker. Wanneer het onderzoek niet was uitgevoerd zal 
het gedrag van de medewerkers niet verbeteren en dat kan tot problemen leidden tussen De 
Beurs en haar klanten. Wanneer het onderzoek slecht was uitgevoerd levert dat problemen op 
voor verschillende partijen. De Beurs krijgt geen verbeteringen in de klanttevredenheid, de 
medewerkers krijgen geen goede training die hun arbeidsperspectieven vergroot en de klanten 
worden niet beter behandeld in de toekomst. Ook kon het zijn dat de onderzoeksprocedure de 
klanten niet beviel, waardoor als gevolg van het onderzoek de klanttevredenheid afneemt. Bij 
een slecht uitgevoerd onderzoek zou ook de reputatie en het vertrouwen in de onderzoeker en 
de Universiteit Twente afnemen. 

De conclusie over de ethiek in dit onderzoek is dat het onderzoek alleen goed uitgevoerd mag 
worden, omdat de waarden van De Beurs, haar medewerkers, haar klanten, de onderzoeker en 
de Universiteit Twente er van af hangen. 
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9. Aanbevelingen 

9.1 Betekenis van de conclusie voor kringloopbedrijf De Beurs 
De aanleiding van dit onderzoek was de professionalisering van kringloopbedrijf De Beurs. Door 
de gedragsdeterminanten voor het inleveren van goederen te bepalen, wordt de doelgroep 
duidelijker en kan De Beurs beter rekening houden met de wensen van de klant. Door naar de 
tevredenheid van de klanten van de inbreng van goederen te kijken konden er bepaalde 
problemen naar voren komen die ten koste gaan van de professionaliteit bij de inbreng van 
goederen. 

9.1.1 Gedragsdeterminanten 
De huidige klanten van de inbreng van goederen zijn voornamelijk mannen, tussen de 38 en 62 
jaar oud, hoger opgeleid en met een gezinsinkomen boven modaal. Wanneer je deze doelgroep 
wil bereiken zal er gebruik gemaakt moeten worden van de communicatiemiddelen die deze 
doelgroep aanspreekt. Bijvoorbeeld om de doelgroep beter voor te lichten over welke goederen 
wel ingeleverd kunnen worden en waarom andere goederen niet ingeleverd kunnen worden.  

Een winst kan gemaakt worden in het overtuigen van jongeren, lager opgeleidde mensen en 
mensen met een inkomen van modaal of lager om ook goederen in te komen leveren. Jonge 
mensen vinden het sociale motief, het ecologische motief en de klantrelatie belangrijker dan 
oudere mensen. Mensen met een lagere opleiding dan HBO en met mensen met een inkomen 
van modaal of lager vinden het financiële motief belangrijker. Door gebruik te maken van 
communicatiemiddelen die deze doelgroepen aanspreken kunnen de voordelen van het 
inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf voor de groepen duidelijk gemaakt worden.  

Een algemene conclusie uit het gedragsdeterminantenonderzoek is dat het sociale motief en 
het ecologische motief sterk meespelen in het inleveren van goederen bij een kringloopbedrijf. 
Deze motieven vormen samen ook de eerste van de drie pijlers van kringloopbedrijf De Beurs. 
Door deze motieven te gebruiken in een marketingcampagne voor de inbreng van goederen 
worden de belangrijkste factoren in het inlevergedrag van de doelgroep aangesproken. 

9.1.2 Klanttevredenheid  
Over het algemeen zijn de klanten positief over de inbreng van goederen. De mensen die wel 
eens problemen hebben gehad hebben vooral problemen gehad met inconsequente aanname 
van goederen, onbeleefd gedrag van de medewerkers en de openingstijden van De Beurs.  

Door de klant beter voor te lichten welke goederen wel worden aangenomen bij De Beurs en 
waarom bepaalde goederen niet worden aangenomen kan de verwachting van de klant 
aangepast worden. Een duidelijkere verwachting die beter past bij de ervaring die men opdoet 
zorgt voor een betere tevredenheid. Een manier hiervoor is een voorlichtingscampagne waarbij 
iedere klant van de winkel en van de inbreng van goederen een brief of folder meekrijgt waarop 
duidelijk wordt uitgelegd welke goederen wel en niet worden aangenomen. Hierbij moet ook 
verwezen worden naar de website van De Beurs, waar mensen meer informatie kunnen vinden 
en het e-mailadres en het telefoonnummer, die mensen kunnen gebruiken om vragen te stellen 
over de goederen die ze willen inleveren. 



40 
 

Het probleem met het gedrag van de medewerkers moet binnen het bedrijf worden opgelost. 
Hiervoor moeten de medewerkers zich bewust worden van hun eigen gedrag en van de 
verwachtingen van de klant . Door sociale gedragsregels, oefeningen en beter toezicht op het 
gedrag van de medewerkers zal hun gedrag verbeteren.       

Het probleem met de openingstijden kan op twee manieren worden opgelost. De openingstijden 
moeten worden aangepast aan de wensen van de klant, of de klant moet beter voorgelicht 
worden over de openingstijden. Door betere informatieverstrekking naar de klant verandert de 
klant zijn verwachting en daardoor neemt de tevredenheid toe. Door het aanpassen van de 
openingstijden verandert de ervaring van de klant en neemt de tevredenheid ook toe. 

9.2 Mogelijkheden vervolgonderzoek  
Een aantal aanbevelingen vragen om een vervolgonderzoek. Om op de hoogte te blijven van de 
klanttevredenheid moet een klanttevredenheidsonderzoek op regelmatige basis uitgevoerd 
worden. Het bestaande onderzoek richt zich vooral op het gedrag van de medewerkers van de 
inbreng van goederen. Bij een vervolgonderzoek moeten deze vragen uitgebreid worden met 
vragen over het beleid, de betrouwbaarheid, de locatie en de openingstijden voor een breder 
beeld.  

Omdat tevredenheid het gevolg is van een vergelijking tussen de verwachting van de klant en 
de ervaring die hij opdoet moet ook de verwachting gemeten worden. Elk onderdeel van de 
meting kan daarvoor in twee vragen gemeten worden. In de eerste vraag onderzoek je de 
verwachting naar dat onderdeel (vindt u beleefde medewerkers belangrijk?). In de tweede vraag 
onderzoek je de ervaring met dat onderdeel (vindt u de medewerkers beleefd?). 

Ook moet er een aantal vragen worden toegevoegd om de uitkomsten van het onderzoek 
duidelijker te maken. Mensen die al eerder goederen naar De Beurs hebben gebracht zullen 
een andere verwachting hebben dan mensen die wel ervaring hiermee hebben. Stel daarom de 
vraag of dit het eerste bezoek is aan de inbreng van goederen van De Beurs. Omdat de klanten 
tijdens hun bezoek aan de inbreng van goederen aangesproken worden over het onderzoek en 
ze dus deels de ervaring al hebben opgedaan is het een beter idee om mensen die geen klant 
zijn van de inbreng van goederen te ondervragen naar hun verwachtingen. 

Voor een vervolgonderzoek naar de gedragsdeterminanten om goederen in te leveren bij een 
kringloopbedrijf is het verstandig om de respondenten in te delen in klanten die goederen 
komen brengen voor hergebruik en klanten die goederen komen brengen voor recycling. Het 
vermoeden bestaat dat beide groepen even groot zijn, maar wel andere motieven hebben voor 
het inleveren van goederen. Door de respondenten te vragen of ze komen voor hergebruik of 
recycling kan een interessant onderscheid in de gedragsmotieven gemaakt worden. 

 

 

 

 



41 
 

Literatuurlijst 
Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned behavior. In J. Kuhl &  
 J. Beckman (Eds.) Action –control: From Cognition to behavior (pp. 11-39). Heidelberg, 
 Germany: Springer. 

Anderson, C. (1999). Recycle, reuse, bury or burn? Bristol: The SOFA Project. 

Antonides, G., & Van Raaij, W.F. (1998). Consumer behavior, a European perspective. 
 Chicester: Wiley. 

Arcury, T.,  Scollay, S., & Johnson, T. (1987). Sex differences in environmental concern and 
 knowledge: the case of acid rain. Sex Roles, 16, 463-473. 

Bigne, E. (1997). El Consumidor verde: bases de un modelo de comportamiento [The green 
 consumer: The bases for a model of behavior]. ESIC Market, 97, 237-251. 

Cooper, T. (2005). Slower Consumption. Reflections on Product Life Spans and the ‘Throwaway 
 Society’. Journal of Industrial Ecology, 9, 51-67. 

Cooper, T., & Mayers, K. (2000). Prospects for household appliances. Halifax, Canada: Urban 
 Mines. 

Centraal Plan Bureau. (2009). CPB Nieuwsbrief 2009/2. Verkregen op 20 juni 2009 van 
 www.cpb.nl/prognoses/nlinfo.html. 

Dabholkar, A., Thorpe, D., & Renz, J. (1996). A measure of Service Quality for Retail Stores: 
 Scale Development and Validation. Journal of the Academy of Marketing Science, 24, 
 3-16. 

Derksen, L., & Gartrell, J. (1993). The Social Context of recycling. American Sociological 
 Review, 58. 434-442. 

Diaz, M.G., & Beerli, P. A. (2005). Recycling Behavior: A Multidimensional Approach. 
 Environment and Behavior, 37, 837-860. 

Donovan, N., & Halpern, D. (2002). Life satisfaction; The state of knowledge and implications for 
 government. Verkregen op 18 november 2004 van    
 www.number-10.gov.uk/su/ls/paper.pdf.  

Filiatrault, P., & Ritchie, B. (1980). Joint purchasing decisions: A Comparison of influence 
 structure in family and couple decision making. Journal of Consumer research, 5, 
 131-140. 

Folz, D., & Hazlett, J. (1991). Public participation and recycling performance: Explaining 
 program success. Public Administration Research, 51, 526-532. 

Foxman, E., Tansuhaj, P., & Ekstrom, K. (1989). Family members’ perceptions of adolescents 
 influence in family decision making. Journal of Consumer Research, 15, 482-491. 

http://www.cpb.nl/prognoses/nlinfo.html
http://www.number-10.gov.uk/su/ls/paper.pdf


42 
 

Frosch, R.A., & Gallopoulos, N.E. (1989). Strategies for manufacturing. Scientific American, 
 September, 94-102.  

Hornik, J., & Cherian, J. (1995). Determinants of recycling behavior: A synthesis of research 
 results. The Journal of Socio-Economics, 24, 105. 

Howard, J.,  & Seth, J. (1969). The Theory of Buyer Behavior. New York: John Wiley and Sons. 

Howenstine, E. (1993). Market segmentation for recycling. Environment and Behavior, 25, 
 86-102. 

Hunt, K. (1977). Conceptualization and Measurement of Consumer Satisfaction and 
 Dissatisfaction. Cambridge, Mass.: Marketing Science Institute. 

Jacoby, J., Berning, C., & Dietforst, T.F. (1977). What about disposition? Journal of Marketing, 
 41, 22-28. 

Kaiser, F. G., Wolfing, S., & Fuhrer, U. (1999). Environmental Attitude and Ecological Behavior. 
 Journal of Environmental Psychology, 19, 1-19. 

Katzev, R., Blake, G., & Messer, B. (1993). Determinants of participation in multi-family 
 recycling programs. Journal of Applied Social Psycholog, 23, 374-385. 

Lindquist, J. D. (1974). Meaning of image: survey of empirical and hypothetical evidence. 
 Journal of Retailing, 50, 29-38. 

Luyben, P., & Bailey, J. (1979). Newspapaer recycling: The effects of rewards and proximity of 
 containers. Environment and Behavior, 11, 539-557. 

Mainieri, T., Barnett, E., Trisha, R., Oskamp, S., & Unipan, J. (1997). Green buying: The 
 influence of environmental concern on consumer behavior. Journal of Social psychology, 
 137, 189-205. 

McCarty,  J. A., & Shrum, L.J. (2001). The influence of individualism, collectivism and locus of 
 control on environmental beliefs and behavior. Journal of Public Policy & marketing, 20, 
 93-104. 

Nieuwe Beurs Logistiek Ongeevenaard. (22 juli 2006). De Twentsche Courant Tubantia. 
 Verkregen van www.tctubantia.nl op 31 augustus 2009. 

OECD (2002). Towards sustainable household consumption? Trends and policies in OECD 
 countries. Paris: OECD. 

Oliver, R. L. (1981). Measurement and Evaluation of Satisfaction Process in Retail Settings. 
 Journal of Retailing, 57, 25-48. 

Oliver, R.L. (1999). Whence consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-44. 

http://www.tctubantia.nl


43 
 

Oskamp, S., Harrington, M.J., Edwards, T.C., Sherwood, D.L., Okuda, S.M., &  Swanson, D.C. 
 (1991). Factors influencing household recycling behavior. Environment and Behavior, 
 23, 494-519. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for 
 Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64, 12-40. 

Pieters, R. (1991). Changing garbage disposal patterns of consumers: Motivation, ability and 
 performance. Journal of Public policy and Marketing, 10, 59-77. 

Reisch, L. (2001). Time and wealth: The role of time and temporalities for sustainable patterns 
 of consumption. Time and Society, 10, 367-385. 

Seiders, K., Voss, G.B., Godfrey, A. L., & Grewal, D. (2007). SERVCON: Development and 
 Validation of a Multidimensional Service Convenience Scale. Journal of the Academy of 
 Marketing Science, 35, 144. 

Singh, J. (1991). Understanding the structure of consumer’s satisfaction evaluations of service 
 delivery. Journal of the Academy of marketing Science, 20, 223-244. 

Van Hinte, E. (Ed.). (1997). Eternally Yours; Visions on product endurance. Rotterdam, 
 Nederland: OIO Publishers. 

Van Liere, K., & Dunlap, R. (1980). The social bases of environmentel concern: A review of 
 hypotheses, explanations and empirical evidence. Public opinion Quarterly, 44, 181-197 

Westbrook, R. A. (1981). Sources of Consumer Satisfaction with Retail Outlets. Journal of 
 Retailing, 57, 68-85. 

Westkamper, E., Alting, L., & Arndt, G. (2000). Lyfe cycle management and assessment; 
 approaches and visions towards sustainable manufacturing. Proceedings of the 
 Institution of Mechanical Engineers Part B, 215, 599-626. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Bijlage 1. Interviewschema 

Technische variabelen 
- Respondent 
- Datum, Tijd en plaats interview 
- Duur interview 

Gespreksintroductie 
Goeden middag, voorstellen, student communicatiewetenschap, stage bij De Beurs. 
Ik zal u eerst uitleggen waarom ik dit interview met u wilt houden.  Ik houd dit interview in het 
kader van een onderzoek naar de redenen voor mensen om goederen naar De Beurs te 
brengen. Hiervoor wil ik graag vanuit een aantal verschillende perspectieven een aantal 
antwoordmogelijkheden verzamelen. Aan de hand van deze interviews zal ik een vragenlijst 
opstellen voor de klanten en leveranciers van De Beurs, waarmee we de tevredenheid van de 
klanten kunnen verbeteren. 
Het interview bestaat voornamelijk uit open vragen. Ik wil u vragen om op de open vragen een 
zo volledig mogelijk antwoord te geven. Uw antwoorden kunnen niet fout zijn, het is geen 
kennistest.  
Het interview zal door mij worden opgenomen zodat ik geen delen van het antwoord vergeet. 
Maar de opnamen zullen alleen door mij beluisterd worden. Uw antwoorden zullen niet aan uw 
naam gekoppeld worden. Uw antwoorden blijven anoniem, u kunt dus vrij antwoorden op de 
vragen. 
Dat is wat ik vooraf wilde zeggen. Is het allemaal duidelijk? 
Is het allemaal akkoord wat u betreft? Dan gaan we nu naar de eerste vraag. 

Vragen 
1. Heeft u zelf wel eens goederen ingeleverd bij een kringloopbedrijf? (ja/nee) 
2. Wat zijn volgens u redenen voor een persoon om goederen NIET bij een kringloopbedrijf 

in te leveren? DOORVRAGEN! 
3. Wat zijn volgens u redenen voor een persoon om goederen WEL bij een kringloopbedrijf 

in te leveren? (i.p.v weg te gooien of te verkopen)DOORVRAGEN! 
4. Heeft u zelf wel eens goederen ingeleverd bij De Beurs? (ja/nee) 
5. Wat zijn volgens u redenen voor een persoon om goederen WEL bij een 

kringloopbedrijf, maar niet bij De Beurs in te leveren? DOORVRAGEN! 
6. Wat zijn volgens u redenen voor een persoon om goederen JUIST WEL bij 

kringloopbedrijf De Beurs in te leveren en niet bij een ander kringloopbedrijf? 
DOORVRAGEN! 

7. Wat zijn volgens u kenmerken van mensen die goederen inleveren bij kringloopwinkel 
De Beurs? (Wat voor soort mensen) DOORVRAGEN! Voorbeeld: oude of jonge 
mensen? 
(leeftijd, geslacht, inkomen, sociale status, environmental awareness, sociale mensen) 

 

Afsluiting 
Dat was de laatste vraag. Hartelijk bedankt voor uw antwoorden. Ik zal uw antwoorden en die 
van de andere interviews van vandaag verwerken in de vragenlijst. Deze zal over een paar 
weken in de winkel liggen. Heeft u nog vragen? 
Dan nogmaals bedankt en een prettige dag verder! 
 

 


