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test N.V. 
Het kwam de redactie "''""""'ufA. 
de uitkomsten en de 
taalschrift op te nemen. 

""""""""" die een overzicht biedt van 
Marktonderzoek kwar-

De de beide onderzoekbureaus voor het ter beschik-
stellen van de tabellenboeken van het onderzoek. 

A. van der Zwan 
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Het milieu.perspectief van de consument 

A. van der Zwan 
J. Verhulp 

1. Milieubeheer als konsumenten vraags1tllk 

1.1. Inleiding 

Op een konferentie over het van de 
konsument niet ontbreken, zo menen de van de La11ae:1111<~e 
Ekonomenkonferentie 1973. Ze konformeren zich aan een ""'·'"o'""''I-'~", ....... .., ..... 
van pluriformiteit, waarin veelsoortige uit het ma:ats:cru1ot:~elijke 
krachtenveld welkom 

De vraag is wat er met die 
de beslissingen tot stand komen en wat 
van de konsument is of kan 

met andere woorden hoe 
ons de -01 

Lambooy* heeft voor deze konferentie een heldere uiteer1zettu1g 
van het vraagstuk. Wij willen aan zijn een aantal 
ontlenen walU'in wij onze aan deze konferentie een van een 
empirisch onderzoek kunnen plaatsen. Wij daarbij niet alleen onze 
resultaten beter te maar ook te dat het 
konsumenten op de konferentie zou worden 
ingebracht. Het ter onderzoek ons 
uiteraard wel niet meer dan één vu•~'";''"'" 
onderzoek: ''n 'n Levend Probleem?', onderzoek 11.r"'"""'"''n 
ten behoeve van 1972' door de onderzoekbureaus 
Interact N.V. en Makrotest N.V. 

Nu eerst de kaders die ons met tot de rol van de konsument 
passend voorkomen. 

* J.G. Lambooy, Milieubeheer als All!Dka:tie'vrai1gstuk. 
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1111;•n","""". de keuze tussen -~•,•-·"·" 
fosfäatarme ''"'''"rn' ... ""'"·"• w·asrnac;ru:nes 
electrische 

2. rro1e1cr-ni1v~ru 

3 . .)}'j1ree·mo•el1l.uer111 

7"'""h"'·•n van de individuele en 
is. De indivi-

brengen en 
is op dit niveau als een sociaal-economisch ""'""'"l''" gro€rperm1g 
Meer Het de konsumenten die de aoeIS·ceum~ten 
beleid en over de instrumenten beschikken om de doels1tellin~~en 
realiseren. Het en de overheid op dit niveau als de 
konditionerende te beschouwen. 

De individuele konsument beschikt niet over. effektieve instrumenten op dit 
de Konsumentenbond zich met op dit niveau 

rn;;•cil'.1~"'"'v"""'"' at:gez:ien van het feit of dit ""''""'"'"'' 
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Ad 3. het derde niveau verlaten we v>jl;,vUJl>fA de konsument sec. Het konsument-
is een rol in het van mensen. Op dit 

niveau is dan ook niet zozeer maar van 
waarin het waarde

macm:11?:e sociaal
operationaJlisering van de doeleinden tot 

van hun instrumenten niet te ver kunnen van het 
waarde- en normenstelsel van de Laten we daar onffilc1oe:m1K 
dat er niet één maar meerdere waarde- en normenstelsels 

Na deze wat haasten ons te keren naar het uit:~arigs-
het milieu en de konsument. 

Vanuit het gegeven kader kunnen nu de volgende vragen worden 
Ll. In welke mate laat de konsument zich op het uitvoerende niveau van de 

1.2. 
2.1. 

2.2. 

Av:mw•u11,"" leiden door miue110-..reni'1eJunl'1;en 

menten van auto's in de bintnejnstaà) 
3.1. de mens het milieu in verband met waarden en normen, hoe 

deze nc.ntrngl>estenrim.enicte !l'.€Wo1e1ei1s in te zien 

3.2. Van welke instantie verwacht daartoe een beleid. 
In het licht van deze van het theoretisch kader hebben het ter 

"""'"""'"'5 staande Nu eerst 

u-prot11ernat1eK door de konsument is aan de hand 
in kaart ""'t"'"''ht 

11e11a1:1wi me ik er aan denk hoe de mensen 
'Ouders zouden niet meer dan twee kinderen mogen 
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meer', daartoe 

beli~virrn: van de zo breed 
uit:spr:1ak werden twee elkaar uitsluitende 

po;-sttü~s die zij ten aanzien 
aer·scr1e1<1en asiiekten innemen op ml'\l'\th"r" wijze tot 11Hnrr1t<ki11a 

hier hii1rnnrh~·"ltl 
"''""""'""'"is het binnen 20 jaar met de mensheid afgelopen'; 

l'"'""'uu.uio1u van de mensen gaat steeds meer achteruit als gevolg van de 

'De randstad wordt onleefbaar als er niet gauw wordt ingegrepen'. 

zouden niet meer twee 
'De overheid moet middelen hebben om de be1;oIJIOOgstoe1tan1e in de hand te 
kunnen houden'; 

is een vorm van miltie11ve1rvumn 

moet verboden worden'; 
de overheid verboden worden'; 

kan de huisvrouw het milieu beschermen'. 



N.B. Wij wijzen erop dat schaalanalyse een statistische bewerking is. In bijlage 1. 
wordt een beknopte uiteenzetting gegeven van de toegepaste statistische tech
niek. De interpretatie van de geëxtraheerde belevingsaspekten is in eerste aanleg 
gebaseerd op de inhoud van de uitspraken die eraan ten grondslag liggen. 
Onze eerste zorg bij de analyse van het materiaal betrof dan ook de verifikatie 
van deze interpretatie. Een gebruikelijke procedure daarbij is het leggen van 
kruisverbanden tussen de verkregen schaalposities van de individuen en hun 
antwoorden op andere vragen waarbij op voorhand een uitspraak over de 
richtirig van de relatie mogelijk is (verwachting). 

2. Tot de vragen waarbij een verwachting over de kruisrelatie vooraf kan worden 
gesteld, behoren: 
- Mate van bedreiging van het milieu die men toekent aan een breed skala van 

produkten; 
- Mate van verontrusting over de milieubedreiging in de eigen woonplaats; 

Effekt dat men verwacht van een aantal uiteenlopende overheidsmaatregelen, 
akties en zelfbeperkingen in de konsumptie. 

3. De enquête een groot aantal zgn. achtergrondvariabelen die als volgt 
gerubriceerd kunnen worden: 
al. Woonomgeving/ woonsituatie; 
a2. Socio-culturele achtergronden; 

bl. Interessen; 
b2. Tevredenheid met het bestaan. 

1.5. Analyse-schema 

Het analyse-schema dat wij gehanteerd hebben kan goeddeels uit de boven
gegeven rubricering van de in de enquête betrokken onderwerpen worden 
afgeleid. 

Als eerste stap hebben wij de beleving door de bevolking van de milieu
problematiek, zoals die in de vier schalen tot uitdrukking komt, a",."1~1 t"'''rr1 
aan de uitkomsten van de vragen die onder 2. in de vorige paragraaf werden 
vermeld. Deze stap is erop gericht de van de schaal-inhouden te 
toetsen resp. aan te vullen. 
Als tweede stap hebben de schaalposities van de individuen ge1re1~1re1~ro 
aan de direkte en het socio-culturele milieu (a2), waarvan 
individuen de invloeden ondervinden. 
Als derde stap hebben we de samenhang tussen de beleving van de milieu-
problematiek en de faktoren interessen (bl) en tevredenheid 
met het bestaan 
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in te bouwen. 

men moeten worden. 

materiaal. 
UI: waarin de onderzoekresultaten in het worden !';v~,,_.,.."," 

wordt antwoorden te vinden op de in par. 1.3. 1'"'"'""'" 
1. De konstruktie der schalen. 
2. Verschillen m.b.v. de k. 
3. Verwachte waarden k*. 

II. Onden:oeksuitkomsten: van de 

Ten behoeve van een nadere hebben kruistabellen "'"'''"Q'"' 
door het inzicht in het verband tussen schaalscores en scores op 

tot de mate van de mate van m>rnn1!rm,tin 

teit van socio-culturele etc., kan worden """"""'rnT 
In de cellen van deze kruistabellen vinden 

1 

..,,",.,,,.,,"",5 van 
aantallen die men 

Naar onze 
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prc>ce·ntutele verschillen als 
pe1·ce11ta1~e riispiJnclenten in oet>aa111e ""t"'"'""'"' op hO!)i,tS1te 

minus 

"'""""tr".n·~·n verschillen em252:ms ve1·geJl111<::ba:u 
deze door ze uit te drukken als ..,",..,", ..... ,rl-," 
waar P =fractie van het totaal '"'"""'"'"""''" 
De aldus ontstane coëfficiënt k, mits Siglli:tllcai11t 
een indikatie van de omvang en 

2.2. van de schaal-interpretaties 

Wij geven nu eerst een overzicht van de vra,agl;tellin1~n 
het worden en de .... ,.,"""''""' em:iu<::te-uitk01rns1ten 

Hh1<ttT·"tt,?v" betekenis 

Plastic vleeswaren 
- Bier in blik 

Plastic afvalzakken 

- Inweek- en voorwasmiddelen 

Wasautomaten 

e.d.) Percentage antwoorden 
'sterke mate bedreiging' 

47 
33 
50 
52 
24 

32 
42 
32 
31 
13 
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58 
50 

51 

41 

ertmtru.1:tzn'vover verontreiniging van het milieu in de .eigen woonplaats 
(Keuze uit antwoord zeer groot probleem, 
geen 

treililig;ing van bodem 
lucht 
water 

Percentage antwoorden 
'zeer groot probleem' 

28 
25 
30 

verwacht van mogelijke bestrijdingen van de veront
reiniging 

Aktie en -""'''··"'~·•+ 
- Meedoen met een 

Veel aandacht in en televisie 
~ Kinderen op school voorlichten 
- Politieke inschakelen 

- Controle op uitl.aatgassen 
Boetes voor vervuilende industrieën 
Auto's verbieden in stadscentra 

Soberder leven 1a11~en1en:e ... ,""1"",..,,.., 

He1ooriruii~nindekor1surnptw 

10 

zak 

helpt niets). 

Percentage antwoorden 
veel' 

9 
48 
65 
20 

8 

30 

72 
74 
54 

22 

43 
37 
40 
36 



De uitkomsten zoals die ons in rubrieken weergegeven geven 
het berekenen van gemiddelde indices over gegroepeerde items met de 
posities. 

Relatie tussen schaalposities en bedreigings- en aktievariabelen 
(in de cellen de berekende k-waarden) 

Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 Schaal 4 
Toekomst- Openstaan Geboorte be- Bestrijding 
perspektief voorlichting perking op conm-
(hogere sco- (hogere sco- (hogere sco- menten ni-
re =somber- re=meer re=meer veau (hogere 
der) openstaan voorstander) score= 

Mate van bedreiging van meer voor-
produkten. stander) 
(Hogere score = ernstiger 
bedreiging) 

Verpakkingsafval .31 .15 .14 .56 
Chemische middelen 
in huishoudelijke 
toepassing .35 .19 .13 .47 
Chemische middelen 
grootschaliggebruik .59 .19 .13 .08 
Auto's .66 .34 .32 .06 
Sigaretten .31 .01 .26 .06 

Verontrusting over 
milieu bedreiging. 
(Hogere score = 
groter probleem) 

Bodem .54 .17 .34 .23 
Lucht .39 .18 .25 .31 
Water .46 .18 .30 .34 

Effekt van maatregelen. 
(Hogere score = helpt 
meer) 

Aktie/publiciteit .45 .38* .40** .30 
Geboortebeperking .50 .17 1.22 .28 
Overheidsmaatrege-
len tegen luchtver-
ontreiniging .33 .23 .35 .35 
Soberder leven .17 .20 .23 .32 

- Beperkingen van de 
consumptie .50 .35 .50 

* Alleen publiciteits-item. 
** Alleen items publiciteit en voorlichting aan kinderen. 
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van rug•em~me 
de te zien 
vier schalen reiires1en:tee.rt 
van men de re11e.li:ue 

ruimere 1ntPrr•rP1t<>t11,,. 

in eerste instantie toelaat. 
menen dat het niet te ver 

voorzover deze in onze aan de 
is er een met de op deze en die 

sarne1lhamg is meestal sterker dan met de andere schalen. Zelfs ten aanzien 
van de auto de een 

Schaal he.11tri•idi11v 11'.lllurn-1ver.om':rezm2m2 op het niveau 
hPT,,,.r!rfP:rP •H·AYnoc,.m,_, dan de eerste en is 

Schaal 2; openstaan voor vnrw111•n 

In de bleek al dat de differentiatie van deze schaal 
onderscheidend is. Dit kan er de oorzaak van 
dat de met deze schaal Toch laat het 
materiaal nog een andere konklusie toe. 
in onze aan aktie en is er wel een 

12 



2.3. 

l.L 
1.2. 
2.1. 
2.2. 

neiem1aaJ. niet tevreden. 
Daaruit is door ons een door de eerste twee 
an1tw<)OI'Clkate:i:;onei~n resp. de laatste drie samen te nemen; 
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waarbij de bewoners van hoogbouw-woningen 
laa.g1>1ou1w-vvo1un.gen worden geplaatst; 

wc>nn12~'de mate waarin men tevreden is over zijn woning. De 
"'""'"" ... "'"'"' .u1u.cw.1!f. is analoog aan die bij satisfaktie woonplaats. 

Nu kan men juist wat deze verdere typering en subjektieve beleving van de 
direkte betreft, een mate van samenhang verwachten met de 

Vlaardingen Voorburg 

Hoogbouw 51 55 
- Satisfaktie woon-

plaats (Proc. aan-
deel 'niet zonder 
meer tevreden') 40 17 

- Satisfäktie woning 
(Proc. aandeel 
'niet zonder ' 
meer tevreden') 33 30 

Bij de interpretatie van de gevonden verbanden 
tussen de positie op de milieuschalen en de 
direkte omgevingsvariabelen zullen we met deze 
afhankelijkheid expliciet rekening houden. 

Westland Boskoop Totaal 

16 21 35 

23 21 27 

17 29 26 

Relatie tussen de posities op de milieu-schalen en de direkte omgevingsvariabe
len. (in de cellen de berekende k-waarden) 

Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 Schaal 4 
Toekomst Openstaan Geboortebe- Bestrijding 

voorlichting perking (ho- opcons. 
(hogere sco- (hogere sco- gere score= niv. (hoge-
re=som- re=meer meer re score= 
herder) openstaan) voorstander) meer voor-

stander) 

Woonplaats 
- Vlaardingen vs Rest .29 .33 .14 

Voorburg vs Rest -.09 .14 .15 
- Westland vs Rest -.07 -.10 -.21 
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- Boskoop vs Rest -.12 -.25 -.19 
Satisfaktie Woonplaats 
(Niet geheel tevreden vs 
Rest) .58 .17 .13 
Type woning 
(Hoogbouw vs Rest) .36 .42 
Satisfäktie woning 
(Niet geheel tevreden vs 
Rest) .38 

N.B.: een - in de tabel betekent - .10 ~ k ~ .10. 

Direkte omgevingsvariabelen in belan~~njlce mate te differentiëren naar 
de positie op de milieu-schalen 1 en 3. 

1. De toekomstvisie die men 
de woonplaats. Zoals te verwachten 
hierin een belangrijke rol. 

in sterke mate afhankelijk te zijn van 
speelt de vervuiling van de omgeving 

De belevingsvariabele differentiëert daarbij sterker dan het objektieve gegeven. 
In bijlage 3 geven wij een theoretische berekening van de uitkomsten op de 
milieu-schalen indien de satisfaktie woonplaats de differentiërende 
faktor in deze zou zijn en het effekt van de variabele woonplaats uitsluitend zou 
zijn toe te schrijven aan met de satisfaktie woonplaats. 
Het blijkt dat een effekt van de woonplaats dan 
verklaard zou 
Satisfaktie woonplaats vervult de rol van interveniërende faktor in de 
relatie: Toekomstvisie en vervuiling van de omgeving. Voor de woonsituatie en 
de beleving daarvan geldt dit niet. Beide hebben een additioneel effekt op het 
Toekomstperspektief. 

2. De houding ten aanzien van de geboortebeperking in sterke mate samen 
te hangen met de urbanisatie van de en de woonsituatie. Het is 
niet al te spekulatief om met betreklting tot beide faktor 'Kc~rkger1001tscha1p' 
als interveniërend te veronderstellen. ook par. 

2.3.2. Socio-cultureel milieu 

Relaties tussen de op de milieu-schalen en de socio-culturele 
achtergronden. (in de cellen de berekende 
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Gezinsgr. (l,2/3+; 
~5/<5; 

(LO/rest; 
(MO/rest; 
(HO/rest; 

Welstand 
(HV+LW/rest; 
(Mo+KB/rest; 

Bezit kleuren T. V. 
(wel/niet; 

Schaol J 
Toekomst-
perspektief 

SCO· 

re=som-

-.11 

-.12 

-.15 

.24 
-.34 

-.10 

Schaol 2 

voorlichting 
(hogere sco-
re::: meer 
openstaan} 

.13 

-.20 

-.20 

.17 
-.29 

-.34 
.11 

-.10 

Schaal 3 
Geboortebe-

(hogere sco-
re =meer 
voorstander) 

-.67 
-.10 

.11 
-.41 

.34 

-.12 

.24 

Schaal 4 
Bestrijding 
op cons. ni-
veau (hoge-
re score= 
meer voor-
stander} 

.16 
-.16 

-.21 

.21 
-.21 

-.12 

N.B.: een - in de tabel betekent -.10 ~~.10. 

Onder elke achtergrond variabele staat de gemaakte categorisering aangegeven. Deze 
hebben steeds op twee-delingen. Het vermelde percentage geeft de omvang 
van de eerstgenoemde categorie aan. 

L 

2. 
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1) en de bereidheid om de milieuoverlast te 

Upens:taan voor voc>rli1chting over het 

blijken in veel mindere mate 
dient evenwel bedacht te 

andere ge2:ms:hootclen 

merkten dat reeds 



eerder op, vertoont een socio-culturele die zodanig beantwoordt aan 
het beeld dat men m.b.t. voorlichting in algemeen aantreft, dat wij deze 
schaal mede op grond hiervan minder specifiek voor de milieu-problematiek 
achten. 

3. De houding ten aanzien van de geboortebeperking blijkt - uiteraard -
in sterke mate afhankelijk van Kerkgenootschap, gezinsgrootte en 
leeftijd (die onderling gekorreleerd zijn). Wel opvallend is de richting van de 
afhankelijkheid naar opleidingsniveau; die is namelijk negatief'(laag 
opleidingsniveau = meer voorstander) en o.i. zou dit een kentering zijn ten 
opzichte van het verleden. 

2.4. Persoonsgebonden invloeden 

2.4.1. Interessen 
De enquête bevatte een vraagstelling waarin een veertien-tal onderwerpen 
werd voorgelegd met als antwoordkategorieën: veel belangstelling voor, vrij 
veel belangstelling voor resp. weinig belangstelling voor. Negen van deze onder
werpen kunnen o.i. in twee homogene groepen worden ingedeeld. 

Interesse-gebieden 

Politiek-maatschappeliike onderwerpen. 
Komende verkiezingen 
Protesten tegen collegegeldverhoging 
Strijd in het midden-oosten 
Protesten tegen aanleg tweede Nationale luchthaven 
Apartheidspolitiek in Zuid-Afrika 

Milieu-onderwerpen. 
Verdwijnende 
of Waddenzee) 
Vervuiling van de zee en de rivieren 
Proeven met schonere uitlaatgassen 
Meten van luchtverontreiniging 

Over elk van beide groepen 
schaalposities voor de kategorie 

Percentage 
'veel belangstelling' 

17 
13 
25 
11 
18 

28 
45 
36 
29 
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Relatie tussen de positie op de milieu-schalen en de interessen. 
(in de cellen de berekende 

Schaál 1 Schaal 2 Schaal 3 Schaal 4 
Toekomst- Openstaan Geboorte/Je- Bestrijding 
perspektief voorlichting perking opcons. ni-
(hogere sco- (hogere sco- (hogere sco- veau (hoge-
re =som- re =meer re=meer re score= 
berder) openstaan} voorstander) meer voor-

Politiek maatschappe-
stander) 

-
lijke interesse (index over 
5 items; veel belangstelling 
vs overigen) .24 .17 .12 .42 
- Milieu-interesse (in-
dex over 4 items; veel 
belangstelling vs overigen) .56 .32 .30 .35 

In hoeverre deze interessen korreleren met socio-culturele achtergronden kunnen 
wij niet op direkte wijze nagaan. 
Ook al zou die korrelatie aanwezig zijn, dan kan gelet op de omvang van de 
verschillen in deze tabel, de konklusie getrokken worden dat Politiek-maat
schappelijke en Milieu-interesse additionele verklaringsgronden voor de 
milieu-betrokkenheid. Met andere woorden de stellingname van personen ten 
aanzien van het milieu-vraagstuk maakt deel uit van een breder geheel van 
opvattingen, namelijk hun maatschappelijke georiënteerdheid. Met name 
geldt dit voor de posities op de schalen 1 en 4. 

2.4.2. Tevredenheid met het bestaan 
Onder dit gezichtspunt hebben wij de volgende vraagstellingen uit de enquête 
geselekteerd. 

Tevredenheid met het bestaan 

- Plezier in het leven antwoordkategorleën) 

18 

Tweedeling: erg plezierig, tamelijk vs niet plezierig 
en niet onplezierig, helemaal niet plezierig 

Ergernis (drie antwoordkategorieën) 
Tweedeling: erger me verschrikkelijk vs tamelijk veel, wel 

een beetje, helemaal niet 
items: 

- demonstraties van studenten 
- T.V.-shows met veel sex 
- Langharige militairen 

Procentueel aandeel 
'niet plezierig' 

16% 

Procentueel aandeel 
'verschrikkelijk 

ergeren' 

19 
25 
25 



Relaties tussen de posities op de milieu-schalen en de tevredenheid met het 
bestaan. (in de cellen de berekende 

- Plezier in het leven 
(niet zonder meer 
plezierig) vs overi
gen 
Satisfaktie woon
plaats* 
(Niet geheel te
vreden vs Rest) 

- Satisfaktie woning* 
(Niet geheel te
vreden vs Rest) 

- Ergernis 
(Index over 3 
items; verschrik
kelijke ergernis 
overigen) 

Schaal 1 

.30 

.58 

.38 

Schaal 2 Schaal 3 Schaal 4 

.32 .12 

.17 .13 

-.20 

* De resultaten hebben wij in par. 2.3.l. al gegeven, maar zij hebben ook in dit verband 
een betekenis. 

N.B. een in de tabel betekent-.10.,;;;k.;;;;;.10. 

Het materiaal dat met tot dit zeer be1an~!f1JJlee nntu•rwPrn 

enquête is verzameld is te summier om definitieve aan 
uitkomsten te verbinden, maar ze wettigen op zijn minst het stellen van deze 
hypothese: 

De tevredenheid met het bestaan en de toekomstvisie die men 
maatschappelijke heeft nauw aan elkaar 
Een pessimistische toekomstvisie gaat samen met onvrede over het bestaan. 
Die onvrede met het bestaan kan niet worden 
van een mentale daarvoor te 
veel aanwijzingen over aantal waarop deze 
onvrede (mede) is terug te voeren: 

Leven in een vervuilde nrr111P.vi11"' 

Minder ",..,,"",""'" 
Behoren tot een 

tot op zekere samen met een bereidheid 
met het oog op het milieu te 

19 



m. Konklusies 

vinden deze drie 

""''""''""''P"''J wordt 
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omdat een "v"·'""''" 
wordt aangetroffen personen met een brede ""''"'"'""'w~.".",_ 

minst kan men stellen dat de beleidsmakers op dit niveau 
opc~ra·uo111attse11llg van de doeleinden tot en de keuze van de 
instrumenten een kloof met de 11evoe1enl! 

lagen van de Beleid verwacht men 
overheid. af uit de effektiviteit men 

3. Ook binnen het ~u~t""1m doen zich voor waarin het milîeu-
gei~icl11ts1pm1t sterker tot kan komen dan tot nu toe 

groepen van de 
Voorstanders van get>0c1rte:be1perkintg 
de individuele oei;11si;m1~srr1acJnt 
Ten aanzien van het """·1r,.,," 

groepen 
men niet 

4. De bereidheid om in de 
aan de van de 
Naarmate men zich meer betrokken voelt 

nivea"U is die bereidheid 

bereidheid in de 

waarneemt van """'"""''"""'° h1~tl'.lrnni<;: 
Indien het milieu··Vra,ae:stu 
de individuele akties l'>"'''"""'u 

zullen 
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1. De Konstmktie der schalen 

deel van het onderzoek ' 'n Leefbaar Milieu ... ' was de 
die elk een homogeen 

beperkingen in de 
van de van de milieuproblematiek representeren. 

Daartoe werden 809 huisvrouwen en 382 in de woongebieden 
Westland en ondervraagd, in de periode 

Ten behoeve van de schaalkonstruktie werd gemaakt van bevestigende 
of ontkennende ('niet mee antwoorden op 37 uitspraken 

u••'"H''-'"''"I"' 22 in de schalen worden opgenomen. De 
"'""'""'''" v:rocec111ue is van R.J. Mokken: 'A Theory and Procedure 

, i.h.b. hoofdstuk 5. 

De aldus ontwikkelde schalen van het type 'weak scale', die echter: 
structure to be used in research with profit for the 

dimension' (Mokken). 

staat voor de 'coëfficient of ""a"'"""''Y m.b.t. item i, die volgens Mokken 
;;;;;;, dient te H is de 'overall ""''"fl"'"'"t' voor de schaal (zie onder-
staande waar er is van: 
'a scale' , als 0,50 :<; H 
'a mediumscale',als 0,40 <0,50 
'a weak scale' 0,30 < 0,40 
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tekst gegeven; voor de andere 
oo:rsvrm1ke:liilce onderzoek. Men vindt daar 8 items 

3 voor schaal 3, en 4 voor schaal 4. 



Samenvatting 

Schaal Aantal uitspraken Positie Procentuele verdeling H 
waarmee 'eens' ondervraagden 
(1,3,4) c.q. 'niet 
eens' (2) 

0 3 1 27 38.3 
4 6 2 52 
7 8 3 21 

2 0 6 4 62 35.8 
7 5 38 

3 0 6 22 43.9 
1 7 31 
2 8 25 
3 9 22 

4 0-2 10 345 36A 
3 11 26 5 

4 12 39 

Bijlage 2. De toetsingsgrootheid k 

De onder 2.1. genoemde kruistabel is een r x 2-tabel. Het aantal rijen geeft het 
aantal mogelijke schaalposities weer (waarbij geïnteresseerd zijn in de 
laagste en hoogste van de kontrasten), terwijl het aantal 
antwoordkategorieën beperkt is tot twee; bijvoorbeeld de kategorie 'helpt 
veel' versus de rest. Per schaal met horizontaal r (voor schaal 1, 
r = 3; schaal 2, r = 2; schaal 3, r = 4; schaal 4, r = is dus steeds een kruistabel 
met vertikaal 2 antwoordkategorieën opgesteld. 
Het algemene 
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Antwoordkategorie 

Schaalpositie 1 2 Totaal aantal 
respondenten 

1 (Laag) nu n12 n1. 
2 n21 n22 nz. 

r (Hoog) 

Totaal aantal 
respondenten n. 1 n. 2 n] 

Definiëren nu: n11/n1. = PL(aag) 

nu /nr.= PH(oog) 

n. 1 /n =P 

Dan is k gedefiniëerd als: 

(1-P) 
PL kan worden getoetst onder de nulhypothese: géén 

is N(O,l) dan geldt: 

, waar 

apH-PL =.JP(l-P) 
waar 
î>= nu+ nu 

nr.+ ni. 

Combinatie met (l ): 

z 
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In het onderzoek troffen wij de volgende waarden: 

schaal 1, 
schaal 2, 
schaal 3, 
schaal 4, 

Dus: 

Nt Nr. 
324 252 
738 453 
267 260 
411 466 

1 
Z1 =kx ~12k v 1/324+ 1/252 

1 
Z2 =kx ~17k v 1/738+ 1/453 

1 
Z3 = k x ~ 11.5 k v l/267+ 1/260 

Ingeval van tweezijdige toetsing bij een betrouwbaarheid van 95% is de eis: 

z ~ 1.96 

Vinden wij nu op schaal 1 bijvoorbeeld, k = 0.36, dan is deze signifikant, d.w.z. 
de nulhypothese wordt verworpen, omdat 112 X 0.36 = 4.32> 1.96. 

Bijlage 3. Verwachte waarden k* 

Indien een signifikant verschil in scores op de uiterste schaalposities wordt 
aangetroffen, dan zal er in veel gevallen sprake zijn van een relatie voor de 
aard:X1 """Y. Soms echter dienen veranderingen in Y niet te worden verklaard 
uit veranderingen in X1 , maar uit veranderingen in een zogenaamde 
interveniërende variabele . Nemen wij als voorbeeld de relatie tussen de 
scores op schaal 1 en de woonplaats: k = +0.29 (Vlaardingen). Konklusie op het 
eerste gezicht: inwoners van Vlaardingen hebben een relatief somber 
toekomstperspektief, m.a.w. een effekt van de woonplaats (X1). 
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Nadere analyse leert echter dat ook 'satisfaktie met de WOüffDlaats 
no:s1tt,eve relatie met schaal l toont: k = +0.58. 

We kunnen nu op 
aantal 'niet 

a = --------------------, en 
totaal aantal 

aantal 'tevreden' 
b =-------------

totaal aantal 'tevreden' 

een maken van de voor de 
waarde voor in verband met de nvu·uu,., 

variabele 'satisfäktie' : 

k* = a x 0.58 - b x 0.58 
= 0.458 x 0.58 0.192 x 0.58:::: + 0.15 

te verwachten 

M.a.w.: Het wordt voor een verklaard door de mate 
van satisfaktie, die men met de woonplaats heeft. 

Hieronder een aanttil schattingen op grond van interveniërende variabelen: 

Woonplaats Schaal 1 k* op grond van: 

k= Satisfaktie Satisfaktie hoogbouw+ 
woonplaats + woning+ 

Vlaardingen +0.29 +0.15 +0.04 +0.07 
Voorburg -0.09 -0.07 +0.02 +0.07 
Westland 0.07 -0.03 -0.05 0.08 
Boskoop 0.12 0.05 -0.06 

Woonplaats Schaal 3 k* op grond van 

k= Hoogbouw 

Vlaardingen + 0.33 + 0.05 + 0.08 
Voorburg + 0.15 + 0.07 + 0.08 
Westland 0.21 -0.09 0.09 
Boskoop -0.25 0.02 0.07 
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Bijlage 4. Tabellen 

Tabel 1 

Schaal I. Toekomstperspectief 

Als het zo doorgaat is het binnen 20 jaar 
met de mensheid afgelopen. 

Zonnig weer is in de randstad geen pretje 
meer. 

Binnenkort wordt drinkwater schaars. 

Kinderen worden de dupe van de ver
vuiling. 

De gezondheid van de mensen gaat 
steeds meer achteruit als gevolg van de 
milieuvervuiling. 

Het benauwt mij als ik er aan denk hoe 
de mensen bezig zijn de aarde te vernielen. 

De randstad wordt onleefbaar als er niet 
gauw wordt ingegrepen. 

Ik vind het erg goed dat de kranten, radio 
en T.V. steeds maar weer opnieuw proberen 
de mensen te doordringen van de ernst van 
het milieuprobleem. 

Schaal-coefficiënt: H = 38,3 

Populariteit Hi: 

21%eens 

32%eens 

52%eens 

63%eens 

66%eens 

74%eens 

75%eens 

52,8 

31,8 

35,8 

43,0 

37,7 

34,0 

37,1 

38,4 
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Tabel 2 

Schaal II. Voorlichting 

Het probleem van de milieuver
vuiling wordt erger voorgesteld 
dan het in werkelijkheid is. 

De milieuvoorlichting op school 
is veel te beangstigend voor 
kinderen, 

Met de milieuvervuiling loopt 
het heus zo'n vaart niet. 

Voorlichting over de milieu
problemen is alleen maar 
angstaanjagerij. 

Al dat gepraat en geschrijf over 
de milieuproblemen maakt de zaak 
alleen maar erger dan hij is. 

Drukte maken over de milieuver
vuiling is echt iets voor jongeren. 

Het milieuprobleem is een onder
werp voor mensen die niet meer 
weten waar zij anders over moeten 
praten. 

Schaal-coefficiënt: H = 35,8 
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Hi: 

71 % niet eens 40,0 

75%niet eens 30,6 

78% niet eens 31,8 

7 8% niet eens 34,6 

8o%niet eens 38,9 

82% niet eens 31,9 

87%niet eens 46,0 



Tabel 3 

Schaal IIL Bevolkingspolitiek 

Populariteit Hi: 

Ouders zouden niet meer dan 
twee kinderen mogen krijgen. 35%eens 48,6 

De overheid moet middelen hebben 
om de bevolkingstoename in de 
hand te kunnen houden. 48%eens 41,8 

Overbevolking is een vorm van 
64%eens 41,7 

Schaal-coefficiënt: H = 43,9 

Tabel4 

Schaal IV. Bestrijding van milieuvervuiling 

Populariteit Hi: 

Het gebruik van gekleurd toilet-
moet verboden worden. 62%eens 32,6 

moeten door 
de overheid verboden worden. 66%eens 37,4 

Het moet verboden worden melk 
in plastic te verpakken. 7o%eens 39,2 

Door op te letten bij haar inkopen 
kan de huisvrouw het milieu be-
schermen. 85%eens 36,4 

Schaal-coefficiënt: H = 36,4 

Deze schalen werden ontwikkeld, en op 10 november 1972 gepubliceerd door T. Corman, 
drs. P.C. de Jong (beiden Makrotest N.V.) en drs . .J.F.J. Dinjens, drs. N. Schelvis (beiden 
Internet N.V.). 



In onderstaande tabellen vindt men steeds de verdeling van de respondenten, 
die het eens met uitspraken als in de kop van de tabel vermeld, over de 
verschillende schaalposities. 

Tabel 5. De atmosfeer; aantallen respondenten die de produkten 'in sterke 
mate' bedreigend voor het milieu achten; tussen haakjes PL.100% en P8 .100 
P8 .100% (bijvoorbeeld 36 resp. 69). 

Schaal positie verdeling verdeling groep 'in sterke mate' 
alle res- produkt 
pondenten auto k= sigaretten k= 

1 324 113 (36 ) 105 (335) 
2 615 320 263 
3 252 170 (69 ) 119 {485) 

.66 .31 
Il 4 738 318 (44) 294 (41) 

5 453 285 (61) 193 (43) 
.34 .04 

UI 6 267 113 (435) 88 (34) 
7 368 177 155 
8 296 161 124 
9 260 152 (595) 120 (47) 

.32 .26 
rv 10 411 173 (57 ) 141 (46) 

11 314 152 120 
12 466 278 (60 ) 226 (49) 

.06 .06 

Totaal 1191 603 487 

~ .50 .49 
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dezelfde als 

Tabel 6. Chemische middelen in huishoudelijke toepassingen; aantallen res-
ponden ten die de produkten 'in sterke mate' bedreigend voor het milieu 
achten. 

Schaal verdeling groep 'in sterke mate' 

produkt 

inweek- gekleurd w.c. reiniger afwasmiddelen 
voorwas- toilet- in in knijpfles 
middelen 

100 (32) 72 (23) 80 (25) 72 (23) 
282 206 201 197 
120 (49) 98 (40) 100 (40) 98 (40) 

II 268 (37) 218 (30) 218 (30) 206 (285) 
234 (52) 158 (37) 163 (36) 161 (36) 

m 104 (40) 56 (215) 70 (27) 72 (28) 
155 107 129 102 
134 117 106 113 
109 (43) 96 76 80 (31) 

IV 124 {41) 55 {18) 86 (28) 66 (22) 
127 80 89 83 
251 (54) 241 (52) 206 (45) 218 (47) 

502 376 381 367 

.48 .47 .47 .47 
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Tabel 7. Chemische middelen, grootschalige flflntallen respon
denten die de produkten 'in sterke mate' bedreigend voor het milieu achten. 

Schaal verdeling groep 'in sterke mate' 

produkt 

insektenverdelgingsmiddelen onkruidbestrijdingsmiddelen 

140 (44) 116 (37) 
374 315 
179 (725) 162 (66) 

II 386 (535) 352 (49) 
307 (68) 241 (53) 

m 143 (55) 109 (42) 
218 183 
181 171 
151 (59) 130 (51) 

IV 189 (62) 167 (58) 
180 157 
324 (70) 269 (58) 

Totaal 693 593 

ViQ .49 .49 
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de 'in 
sterke 

Schaal 'in sterke mate' 

produkt 

in plastic bier in blik afval- weggooiver-
zakken 

vleeswaren 

122 (39) 82 (26) 129 (41) 131 (42) 
301 216 318 347 
139 (56) 96 (39) 145 (59) 146 (59) 

II 326 (45) 233 (32) 342 (48) 348 (48) 
236 (52) 161 (36) (55) 276 (61) 

m 113 (44) 69 (27) 112 (43) 127 (49) 
162 111 181 178 
155 113 164 166 
132 (53) 101 (35) 135 (46) 153 (52) 

IV 99 (33) 80 (26) 106 (35) 134 (44) 
149 102 169 168 
314 (68) 212 (46) 317 (69) 322 (70) 

Totaal 562 394 592 624 

.50 .47 .49 .43 
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Tabel 9. die menen dat 
deze 'veel' zullen 'helpen'. 

verdeling groep 'helpt veel' 

maatregelen 

kontrole boetes voor ver- auto's in stadscentra 
uitlaatgassen vuilende indus- verbieden 

trieën 

199 (625) 218 (68) 138 (43) 
462 463 337 
195 (79) 202 (82) 167 (67) 

II 504 (695) 531 (73) 358 (495) 
352 (81) 352 (81) 284 (63) 

m 167 (64) 179 (685) 113 (43) 
270 275 190 
213 223 166 
206 (80) 206 (80) 173 (67) 

IV 258 (64) 275 (68) 171 (42) 
231 240 170 
367 (80) 368 (80) 301 (65) 

Totaal 856 883 642 

.45 .44 .50 
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10. Akties op het aantallen die menen 
deze 'veel' zullen 

veel' 

akties 

huisvuil in minder roken onbespoten grauw toi· reizen met 
kartonnen groenten openbaar 
dozen eten gebruiken vervoer 

101 (32) 91 (29) 120 (38) 74 (23) 95 (30) 
279 230 294 238 254 
133 (55) 116 (47) 175 (71) 120 (49) 129 (53) 

u 306 (42) 277 (38) 367 (51) 262 (36) 270 (37) 
207 (46) 160 (35) 222 (49) 170 (38) 208 (46) 

87 (33) 74 (28) 106 (41) 67 (26) 83 (32) 
163 122 164 121 140 
138 125 125 130 122 
125 (49) 116 (45) 155 (60) 114 (44) 133 (52) 

94 (23) 123 (31) 155 {41) 54 112 
132 111 150 98 127 
287 (62) 203 (44) 284 (62) 280 (61) 239 (52) 

513 437 589 432 478 

.46 .45 .50 .45 .46 

J.G. Lambooy, Milieubeheer als allokatievraagstuk. 
Hier dient een uitzondering te worden (par. 

de enquête werd met een produkten resp. mvis""J"""""'" gewerkt die in een 
willekeurige volgorde waren Deze rubricering ons gemaakt op à priori 
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Kompetitie 

De "'~'i;"u.''"'"""'• voor een marktonderzoek diverse instituten voorstellen 
steeds uu1uc;11J'""' de uniforme 
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pn)bleernstell:ing uu'''-'"'J'''"- voor ogen 
hebben 

watonder·zoek-de:skumdli1Uw1a 
moet kunnen wisselen met de externe deelnemers. 

koitnt:l'etii:ies de kwaliteitskenmerken 

'""'""''"'"''1"" """"""""IS' aan de deelnemers door 
<>rL·,,.t·ina betroicke:n n·ort1;",.. waaronder ook de beoordelende 

aangeven van de eisen die men aan het onderzoek stelt en hun relatief 

opgave van maximum wat betreft en 

u was erg 
te~~enov1er de deelnemers ook een 

genri.aakte keuze. 
Al'!no1~v@•n van de grenzen in en maakt het voor de 

deehtemende bureau's om te beoordelen of ze aan de voorwaarden kunnen 
voidOEm en een indruk op welk niveau zoekt. 
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!';"''"'"''""11 over het waarom van 
onderzoek. 

Een de idee dat twee of drie of vier meer 
het voorleggen 

utteme1.e111.K de beste te Die beste 
door de kontakten met de kompeterende 

1""''""'"'"" in de eigen Datgene wat 
beoordeeld moet worden dan tot de der onderzoek-
normen. laat zich leiden door het aanbod en dat kan riskant zijn. 

is soms, dat binnen de diverse de .n.,"v.,+••HY 
verschillende voorkeuren voor externe onderzoekers heersen. 

,,.,.,., ... a.ti+i" moet dan de beste naar voren brengen. Het gevaar bestaat dat de 
meer te maken heeft met dan met In ieder 

is deze situatie nog delicater dan voorgaande, want de èxterne 
kom:i;1eti.tie komt nu ook de interne. Op die manier verbindt men de kwaliteit 

te houden onderzoek met een interne wat a) niets 
onderzoek is. 

is soms dat men, zoals het dan wel genoemd wordt, wat 
waarmee men voor dat soort problemen tot dan 

toe meestal werkte. wordt dan als middel om het onder-
zoek-aanbod weer eens op te frissen. Ook geen situatie waar duidelijke 

te verwachten De reeds aanwezige relatie en daarmee 
kennis maakt het voor de 'oude' deelnemer makkelijker om 

te en het onderzoek aan te passen aan de 
ma:rK1eturigs:m1:aa.e1e'n die ter staan; anderzijds kan de 
andere met meer naiève te werk gaan, onbelast door 
verleden en toekomst. 

meen ik dat 

de creativiteit en kennis der onderzoekers te 

is gegevens te mn•lrriiitM•fl en 
kosten. Is men in staat om een paar meest geschikte nnr<><>11 '~ 
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kotntM~titie uit te nodigen - en als men het aanbod kent dan die 
elkaar niet veel - dan werkt men als opdrachtgever efficiënter door 

een paar maal met één zo'n bureau te praten dan éénmaal met een paar bureau's. 
nm11mn1e'n kosten de voorstellen der 'verliezers' ook geld). 

Het feit dat er tussen opdrachtgever en bureau een geformaliseerde 
001treJt00n11: bestaat (kompetitie-relatie) kan geen bijdrage zijn voor optimale 
kennisoverdracht en wederzijds begrip voor mogelijkheden en onmogelijk
heden. Vandaar mijn tweede punt: kompetitie is niet de weg tot kwaliteit
verbetering. 

Van de kompetitievoorstellen wint er meestal maar een; de andere zijn over-
geworden. Kreativiteit en kennis zijn dan ten onnutte gebruikt, tenzij de 

externe onderzoeker de ontwikkelde ideeën elders kan toepassen. Opdrachtgever 
mag er in geen geval over beschikken. Vandaar mijn derde punt. (Tenzij men 
1rn.nni>ttt1" ziet als het inkopen van ideeën. Maar tegen dat misbruiken van ander-
mans geestelijke zullen de bureau's zelf moeten waken). 

Vooral als kompetitie voortkomt uit onzekerheid op welk gebied dan ook -
aan de zijde van de opdrachtgever, moet het rendement betwijfeld worden. 
De briefing kan dan niet meer dan algemeen zijn en voor de betrokken 

blijft die ene briefing, hoogstens met later nog wat toelichting, meestal 
het enige direkte kontakt met opdrachtgever vóór het voorstel. Om gelijkheid 
in de kompetitie te handhaven zal van een gezamenlijke gedachtenontwikkeling 
tussen opdrachtgever ên bureau, geen sprake kunnen zijn. Dat zodoende een 
beter voorstel zou kunnen ontstaan dan wanneer de totale tijd besteed werd 
aan gemeenschappelijke idee-vorming tussen opdrachtgever en bureau, lijkt me 
niet aannemelijk. 

Marktonderzoek van externe bureau's is m.i. pas optimaal bruikbaar als er 
continuiteit is in de relatie tussen en bureau; minstens voor 
11:et>iec1en van marketing. Opdrachtgever dan niet altijd alles van de grond 

aan uit te bureau kent. ongeveer de graden van vrijheid die opdracht-
gever heeft in 

Als meest 1crunn.~t111" zie ik vooral: kennis opdoen c.q. 
omcterzmikb1ek'waiunJtlecten om zodoende tot een 

toefating,se.li~an1en voor 
1>uireaup1:eS<:nt1at1e met diskussie 

Niiitt€ige:nstaartde al deze kan toch kompetitie een 
voor wie in de van een belangrijk onderzoek niets 

on1bet>ro1etd wil laten om het beste onderzoek met de kortste en de 
Het van deze met minstens drie 
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onbekenden 
dan niet de 

is 
verliezen. 
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een jl;ee:ns2:ms 2e1·us1tste:lle:nde bel~igl:1e:icl. urt::llli.!1...11..illl is dat 
van de externe onderzoeker. 

een 
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Drs. A.C.H. "'""''''""'·"· 
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J. T. l:iaaJl{eer 
Drs. P.M. uv11"'"""'""• 
Drs. J.D. Nnnr11111ntt 

Dr. J.A. t'ennoc.k:, 

15 mei 1972 werd door Minister Jhr. Mr.M.L. de Brauw een Raad van 
öiîs:tan1d ~c~m:stalllee:rd, bestaande uit: 

Amsterdam 
Mr. M.C.G.M. ten 
Drs. A.C. 
Prof. dr. R.J. MoKKen, uemee111te!1tîke 
Mr. G.J. van Ko,ozem1irn.1, 
Dr. J.G. :sta1,pe111, 
Dr. P.L. van 
J. Lintas 
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Schfütienhelm Ned. Hil-
biii~enkoinst van de Raad werd ir. A.W. van den 

"~·~-': ... ,,~ i.t<t:11..lJz1::n en drs. A.C. Helfrich tot vice-voorzitter. De heer 
is secretaris zowel van het bestuur als van de Raad van Biistand. 

l!;el1ocails~ierc1e acti-

Inventarisatie van de massacommuni-
catie. 
Documentatie van onderzoek en literatuur m.b.t. de massacommunicatie. 

- Media be1·eik:sor1derzc•ek: na11.i::a,1111"1;11.;i,u11::1u 

siteiten met instituten 
Eveneens bestaan contacten met 
hebben het reclame-wezen. 

van 

in voor-

u1i>u:a.1u1",vu, werkzaam op onder
waaronder univer

bedoeld terrein werkzaam 
die direct of indirect oe1an111;en 

De is voor advies benaderd o.m. door het KNMI, het Voorlichtings-
bureau voor de en door Verkeer Nederland. 
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