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Voorwoord  

“An essential aspect of creativity is not being afraid to fail.” – Edwin Land 

Deze quote van Edwin Land illustreert de belangrijkste les die ik heb geleerd tijdens het schrijven van 

dit onderzoek. Creativiteit vereist durf en een flinke dosis doorzettingsvermogen. Ik ben als een 

haperende stoptrein aan dit onderzoek begonnen, omdat ik gedurende een bepaalde periode te veel 

twijfelde over wat ik op papier zette. Het laatste half jaar ging ik echter als een raket: ik werd gegrepen 

door mijn vraagstuk en was ontzettend gemotiveerd om mijn masteropleiding aan de Universiteit 

Utrecht op een waardige manier af te ronden. Ondanks mijn drukke baan bij een 

communicatieadviesbureau en een liefdesrelatie die strandde, wist ik mezelf op mijn vrije dagen naar 

de ICT&MEDIA afdeling (KNG80) van de Universiteit Utrecht te bewegen. Daar waar ik ooit mijn 

studententijd begon met de statistiekvakken van de opleiding Communicatie- en 

informatiewetenschappen (CIW), kon ik me in alle rust concentreren op het schrijven van dit onderzoek. 

Met een schatkist aan kennis en ervaringen ga ik op weg naar nieuwe uitdagingen in het 

communicatieveld en bovenal in het leven. 

 

Mijn begeleider, dr. Madelinde Winnubst, wil ik graag bedanken voor al haar feedback en het 

meedenken tijdens dit scriptietraject. Ik heb haar begeleiding als zeer prettig ervaren. Haar snelle reacties 

op mijn e-mails, enthousiasme over mijn onderwerp, de altijd aanwezige mogelijkheid om een afspraak 

te maken en de ontspannen manier waarop zij met mijn flexibele deadlines omging; ik heb het allemaal 

erg gewaardeerd. Ook mijn tweede lezer, dr. Pauline Hörmann, wil ik bedanken voor de tijd die zij in 

het lezen van deze scriptie heeft gestoken. 

 

Daarnaast wil ik ook graag mijn lieve vriendinnen, inspirerende collega’s, enthousiaste huisgenoten en 

mijn liefste (groot)ouders en zusjes bedanken. Zij hebben er altijd in geloofd dat ik het punt zou bereiken 

waar ik nu ben aanbeland. Ik beloof jullie dat ik vanaf nu weer vaker op bezoek kom in Zuid-Limburg.  

 

Veel leesplezier! 

 

Iris Heugen 
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Samenvatting 
 

Het verminderen van de uitgifte van plastic tassen staat hoog op de internationale politieke agenda 

vanwege de verstrekkende negatieve gevolgen van plastic op het milieu. De Europese Unie dwingt 

lidstaten om het verbruik van plastic tassen te verminderen tot 40 plastic tassen per persoon per jaar in 

2025 met de nieuwe Europese richtlijn (15/720). De Nederlandse overheid heeft er voor gekozen om 

een verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen in te voeren vanaf 1 januari 2016. Hiermee hoopt 

de Nederlandse overheid het strenge doel van de nieuwe Europese richtlijn (15/720) te behalen en 

bewustzijn te creëren onder burgers wat betreft duurzaam leven (ministerie I&M, 2015).  

 Het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen is een voorbeeld van een upstream 

intervention. Alle Upstream interventions hebben met elkaar gemeen dat ze interveniëren in 

maatschappelijke structuren die een bepaalde gewoonte (habit) in stand houden en promoten. Het 

meenemen van een gratis plastic tas is wereldwijd sinds 1970 een gewoonte van consumenten. Hierdoor 

is de plastic tas een belangrijk symbool voor de huidige throwaway consumentencultuur.  

 Uit verschillende (inter)nationale onderzoeken blijkt dat het verbod op het verstrekken van 

gratis plastic tassen een zeer effectieve manier is om het verbruik van plastic tassen op korte termijn 

terug te dringen. Zowel internationaal als nationaal leidt het verbod tot dalingen tot 90% in het verbruik 

van plastic tassen (KIDV, 2015; Ritch, Brennan & MacLeod, 2009).  

 Ik richt me in dit exploratieve onderzoek niet op kwantitatieve resultaten in de afname van het 

verbruik van het aantal plastic tassen, maar op de gedragspatronen en besluitvormingsprocessen van 

consumenten die hierachter schuilen. Vanuit dit gedragswetenschappelijke perspectief zal er onderzocht 

worden welke attitudes er ten grondslag liggen aan de keuze om al dan niet in plastic tas aan te schaffen. 

Deze attitudes, de hieruit voortvloeiende intenties tot gedrag en de besluitvormingsprocessen die 

hiermee gepaard gaan, wil ik achterhalen met behulp van literatuur over besluitvormingsprocessen, 

zoals de Theory of Reasoned Action (Fishbein, & Ajzen, 1967), de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 

1991), het Elaboration likelihood model (Petty & Cacioppo, 1986)  en het Heuristic Systematic Model 

(Chaiken, 1980). 

 In dit onderzoek is de bovenstaande literatuur over besluitvormingsprocessen gekoppeld aan 

literatuur over de persuasieve kracht van een economische prikkel in de literatuurstudie. Daarna zijn er 

49 observaties en acht interviews afgenomen onder consumenten van een cosmeticawinkel in de 

gemeente Utrecht, waar ik zelf werkzaam ben geweest als shopmedewerker. Vervolgens zijn deze 

empirische data uitgewerkt en gecodeerd, waarna de kennis uit de literatuurstudie over de bevindingen 

heen is gelegd om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden:  

 

“Hoe beïnvloedt het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen de intentie tot (duurzaam) gedrag 

van consumenten die aankopen doen bij een cosmeticawinkel in Utrecht?” 

 

Uit zowel de observaties als de interviews komt naar voren dat de positieve impact op het milieu de 

belangrijkste reden is om minder plastic tassen aan te schaffen en dat het efficiënt meenemen van 

aankopen de belangrijkste reden is om wel nog plastic tassen aan te schaffen. De eerste reden geeft blijk 

van een weloverwogen afweging van argumenten en de tweede reden geeft blijk van een spontane en 

oppervlakkige verwerking op basis van onvolledige informatie en vuistregels.  

De respondenten van de observaties uiten naast de bovenstaande twee redenen maar liefst vier 

andere vuistregels om hun gedragsattitude tegenover het verbod op het verstrekken van plastic tassen te 

verklaren. Dit zijn twee redenen om wel nog plastic tassen aan te schaffen: het op de juiste manier 

afdanken van de plastic tassen en het feit dat de aankopen er mooier uitzien in een draagtas. En twee 
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redenen om minder plastic tassen aan te schaffen: de kosten van de plastic tassen en de troep die de 

plastic tassen in huis veroorzaken.  

De bevindingen van dit onderzoek illustreren dat het verbod op het verstrekken van gratis plastic 

tassen een positieve invloed heeft op (duurzaam) gedrag voor een groot deel van de 37 respondenten 

van wie de gedragsattitude is genoteerd: 

1. Achttien respondenten geven aan dat zij waarde hechten aan het milieu en de helft  hiervan 

is hier bewuster van dankzij het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen.  

2. Zeventien respondenten die uit overmacht een plastic tas kopen, nemen het milieu wel mee 

in hun overweging. Wanneer zij wel een eigen tas bij zich hebben met daarin voldoende 

ruimte, zullen zij hoogstwaarschijnlijk geen plastic tas aanschaffen. 

3. Een klein aantal respondenten (vijf) maakt de keuze om geen plastic tassen meer aan te 

schaffen, omdat dit financieel aantrekkelijker is.   

  

Voor de overige twaalf respondenten (allen observaties) geldt dat zij zich voorlopig nog vasthouden aan 

vuistregels die los staan van de bedoeling van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen, 

zoals het feit dat een tas om de aankopen er leuk uitziet, ze goed recyclebaar zijn en de plastic tasjes 

voor troep zorgen in hun huis. Het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen heeft geen 

positieve persuasieve invloed gehad op deze twaalf respondenten.  

Uit deze conclusie komt naar voren dat het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

een positieve persuasieve invloed heeft op duurzaam gedrag van de meerderheid van de respondenten. 

Door het toestaan van gratis draagtassen van andere materialen geeft de overheid het signaal dat deze 

tassen minder of geen impact op het milieu hebben. Ook zorgt het ervoor dat winkeliers massaal 

papieren tassen inkopen en meegeven aan consumenten, waardoor de vraag ‘gaat het zo mee?’ wellicht 

weer verdwijnt en zowel consumenten als winkeliers hetzelfde gedrag gaan vertonen als voor het verbod 

op het verstrekken van gratis plastic tassen – alleen dan met tassen van andere materialen. Om de intentie 

tot duurzaam gedrag uit te breiden, zou de overheid er goed aan doen om alle soorten draagtassen te 

verbieden. Kortom, het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen blijkt wederom effectief, 

maar de milieuwinst hiervan wordt deels teniet gedaan door de toename van papieren tassen.  
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1. Inleiding 

1.1 Gratis plastic tassen in de ban 

De plastic tas is een commercieel product voor consumenten en staat centraal in het wereldwijde debat 

over duurzaam verpakken en het verminderen van het gebruik van plastic. Dit debat legt de vinger op 

de throwaway consumentencultuur die wereldwijd zichtbaar is. Verpakkingen, zo ook plastic tassen, 

vormen samen een groot deel van de verbruikte hulpbronnen en het afval op aarde (Ritch, Brennan & 

MacLeod, 2009, p. 168). Het minimaliseren van het verbruik van plastic tassen is daarom een belangrijk 

doel op nationaal en internationaal niveau. De nieuwe Europese richtlijn (15/720) schrijft voor dat 

lidstaten het verbruik van plastic tassen moeten verminderen tot 40 plastic tassen per persoon per jaar 

in 2025. In Nederland gebruiken we gemiddeld 3 miljard plastic tassen per jaar. Dit zijn ongeveer 170 

tassen per persoon per jaar (ministerie I&M, 2015). Iedere Nederlander moet dus 130 plastic tassen per 

jaar minder krijgen om het target van de nieuwe Europese richtlijn te behalen.  

 Nederland heeft voor een verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen gekozen om het 

strenge doel van de Europese Unie te behalen. Op 17 december 2015 stemde de Tweede Kamer in met 

een verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen in alle winkels per 1 januari 2016. Dit is een 

preventieve aanpak waarbij er naast het verbod nadruk ligt op het hergebruiken en op de juiste manier 

afdanken van de plastic tassen (Mansveld, 2015). Het verbod verplicht winkeliers om geld te vragen 

voor plastic tasjes met een adviesprijs van €0,10, geadviseerd vanuit het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu (I&M) (Mansveld, 2015). Ook mogen winkeliers ervoor kiezen om draagtassen van andere 

materialen, zoals jute en papier, gratis te verstrekken.  

 In dit onderzoek ligt de focus op de resultaten van het verbod op het verstrekken van gratis 

plastic tassen. Er is gekozen om het concept ‘duurzaam consumentengedrag’ als mogelijk gevolg van 

het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen te bestuderen binnen de context van een 

cosmeticawinkel in de gemeente Utrecht1. Duurzaam consumentengedrag gaat over de mate waarin 

consumenten specifieke gedragingen vertonen die bijdragen aan duurzame consumptie, zoals het 

verstandige gebruik van energie en water, duurzaam reizen (zoals carpoolen), recyclen van afval en het 

aanschaffen van ecologische producten (DEFRA, 2008, p. 5).  

Het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen is een economische prikkel om 

consumentengedrag te verduurzamen (Bolderdijk & Steg, 2014, p. 328). Bolderdijk en Steg (2014, p. 

328) stellen dat een economische prikkel duurzame consumptie vanuit een individueel consumenten 

perspectief aantrekkelijker maakt. Met een economische prikkel worden de kosten van een niet-

duurzame keuze namelijk hoger, waardoor het financieel minder aantrekkelijk is om niet-duurzaam 

gedrag te vertonen (Bolderdijk et al., 2014, p. 106).  

In zowel binnen- als buitenland is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de resultaten 

van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen en hieruit blijkt dat het een zeer effectieve 

manier is - in combinatie met de juiste voorlichting aan bedrijven en consumenten - om het verbruik van 

plastic tassen op korte termijn terug te dringen. In Ierland werd er een jaar na de invoering van het 

verbod zelfs eens daling van 90 procent in de uitgifte van plastic tassen vastgesteld (Convery, McDonnel 

& Ferreire, 2007). Tijdens een pilot in Nederland, uitgevoerd door het Kennisinstituut Duurzaam 

Verpakken, zijn er dalingen gerapporteerd uiteenlopend van 48 tot 77 procent (N = 1820) (KIDV, 2015, 

p. 18). Uit peilingen van Trouw (2016) en de Nederlandse Omroep Stichting (NOS)(2016) komt naar 

voren dat het verbruik van plastic tassen sinds de invoering van het verbod drastisch is afgenomen met 

gerapporteerde dalingen van 50-95 procent. Daarnaast blijkt uit onderzoeksresultaten van Markteffect 

                                                           
1 De cosmeticawinkel in Utrecht is een vestiging van een groot internationaal cosmeticabedrijf 
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(2016), SAMR (2016) en SAMR (2017) dat Nederlanders die bekend zijn met het verbod, vaak een 

eigen tas meenemen en over het algemeen positief tegenover het verbod staan (N=1000). 

De onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd richten zich met name op de procentuele dalingen 

in de uitgifte van plastic tassen, de bekendheid met het verbod en de houding van consumenten 

tegenover het verbod. Ik ben echter benieuwd of de positieve effecten voortkomend uit eerder onderzoek 

ook gelden voor consumenten van een cosmeticawinkel in Utrecht. In dit exploratieve onderzoek wordt 

daarom ook onderzocht hoe de implementatie van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

bij een cosmeticawinkel in Utrecht heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de 

invloed van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen en de implementatie van dit verbod 

in de winkel op de gedragsintenties van consumenten. 

Een andere verdieping wordt gezocht in het onderzoeken van de mogelijke neveneffecten van 

de economische prikkel. Als consumenten bij hun keuze om al dan niet een plastic tas aan te schaffen 

uitsluitend gemotiveerd worden door het persoonlijke financiële voordeel, zijn ze minder geneigd het 

daaruit voortvloeiende duurzame gedrag toe te schrijven aan zichzelf (Bolderdijk & Steg, 2014, p. 335). 

Dit kan tot gevolg hebben dat het duurzame, veranderde gedrag alleen stand houdt zo lang de 

economische prikkel aanwezig is. Ook kan het betekenen dat er geen sprake is van positieve spillover 

(overloop) effecten  naar andere domeinen van duurzaam gedrag (Bolderdijk & Steg, 2014, p. 339). 

Daarnaast  is  de discussie over de gratis uitgifte van andere draagtassen, met name papieren 

tassen, zeer actueel. De discussie over plastic versus papieren draagtassen werd in oktober 2016 

aangezwengeld door een petitie vanuit de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), 

waarmee de NRK aandacht vraagt voor de milieu impact van papieren tassen (zie paragraaf 2.5).  Het 

is interessant om deze discussie mee te nemen in dit onderzoek. Welke boodschap geeft de overheid aan 

consumenten door het toestaan van gratis tassen van andere materialen? Tassen van andere materialen 

hebben namelijk ook een zekere impact op het milieu. Papieren tassen hebben volgens een aantal 

materiaalstudies zelfs een hogere milieu impact tijdens de productie in vergelijking met plastic tassen 

(TNO, 2014, p. 17).  Het is interessant om te observeren of consumenten van de cosmeticawinkel in 

Utrecht zich hebben verdiept in de milieu impact van verschillende soorten tassen. En wat de mogelijke 

invloed is van het aanbieden van zowel papieren als plastic tassen aan consumenten op 

besluitvormingsprocessen en uiteindelijk gedrag. 

1.2 Aanleiding 

De directe aanleiding voor dit onderzoek is mijn eigen ervaring als shopmedewerker bij een 

cosmeticawinkel in Utrecht. Door mijn baan bij de cosmeticawinkel heb ik aan den lijve ondervonden 

hoe het verbod, te midden van alle kerstdrukte eind 2015, ondergesneeuwd werd. We hebben geen 

vergadering gehad over de reden voor het verbod en op welke manier we dit naar klanten moesten 

communiceren. Er werd ons slechts geadviseerd om vanaf 1 januari 2016 de volgende vraag te stellen 

bij het afrekenen: ‘Gaat het zo mee?’. Indien een consument een grote aankoop doet - die niet in de 

kleine plastic tas past - mogen we een gratis papieren tas meegeven. De aanwezigheid van zowel plastic 

als papieren tassen en de mogelijkheid om als shopmedewerker én onderzoeker consumenten te 

observeren, maakte een case study bij mijn eigen werkgever erg interessant. Dit onderzoek past binnen 

de master Communicatie, Beleid en Management. In het bijzonder bij het thema beleid. 

  De summiere communicatie richting mij als shopmedewerker triggerde mij om onderzoek te 

verrichten naar het ontstaan van het verbod en de resultaten van het verbod in Nederland en andere 

landen. Consumenten gaven gemengde signalen op het verbod op het verstrekken van gratis plastic 

tassen en vonden het soms vreemd dat het aanbod van plastic en papieren tassen achterwege werd 

gelaten door mij als shopmedewerker. Dit zorgde ervoor dat ik nieuwsgierig werd naar de invloed van 

het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen op het (duurzame) gedrag van consumenten die 

aankopen doen bij de cosmeticawinkel in Utrecht. Zoals eerder beschreven ligt de nadruk van  



8 
 

voorgaande onderzoeken vooral op de procentuele dalingen in de uitgifte van plastic tassen, de 

bekendheid met het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen en de houding van consumenten 

tegenover het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. Uit onderzoek naar de houding van 

consumenten tegenover het verbod op het verstrekken van plastic tassen komt echter niet naar voren of 

consumenten de plastic tasjes niet meer kopen vanwege het financiële ongemak, vanwege hun zorgen 

om het milieu of om mogelijke andere redenen. Dit heeft mij ertoe aangezet om het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief te bestuderen.  

1.3 Doel- en vraagstelling 

Het doel van dit exploratieve onderzoek is inzicht krijgen in de attitude die consumenten van de 

cosmeticawinkel in Utrecht hebben tegenover het verbod op het verstrekken van plastic tassen. Ook zal 

geanalyseerd worden op welke manier het verbod op het verstrekken van plastic tassen invloed heeft op 

de intentie tot gedrag van de consumenten van de cosmeticawinkel in Utrecht. In dit onderzoek wordt 

het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen dus vanuit een gedragswetenschappelijk 

perspectief bekeken (Thiel, 2015, p. 27). Deze invalshoek is nog niet eerder gebruikt bij dit vraagstuk 

en dat maakt dit onderzoek exploratief van aard. Voor het onderzoek zijn een hoofdvraag en twee 

deelvragen geformuleerd. Achter de vragen staat omschreven hoe ik deze wil beantwoorden.  

Hoofdvraag 1 

“Hoe beïnvloedt het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen de intentie tot (duurzaam) 

gedrag van consumenten die aankopen doen bij een cosmeticawinkel in Utrecht?” 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld, waarin het concept 

duurzame consumptie en de persuasieve kracht van een economische prikkel, zowel theoretisch als 

empirisch vanuit de volgende invalshoeken wordt benaderd: 

 

Deelvraag 1 

“Welke gedragswetenschappelijke modellen kunnen bijdragen aan het begrip als het gaat om de invloed 

van een economische prikkel op de intentie tot (duurzaam) consumentengedrag?”    

In dit onderzoek zijn er handvaten nodig die inzicht verschaffen in de invloed van een economische 

prikkel op de intentie tot (duurzaam) consumentengedrag. Deze handvaten zullen met name gezocht 

worden in gedragswetenschappelijke modellen over besluitvormingsprocessen. Deze theoretische 

modellen zullen verbonden worden aan kennis die reeds beschikbaar is over de werking van een 

economische prikkel.  

 

Deelvraag 2 

“Hoe reageren consumenten van een cosmeticawinkel in Utrecht op het verbod op het verstrekken van 

gratis plastic tassen?” 

Met behulp van de kennis die voortvloeit uit deelvraag 1 zal getracht worden om te achterhalen op welke 

manier het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen invloed heeft op (duurzaam) 

consumentengedrag. Er zal in kaart worden gebracht hoe consumenten van een cosmeticawinkel in 

Utrecht reageren op het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen.  
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1.4 Relevantie van het onderzoek 

Onderzoek naar het concept duurzaam consumentengedrag als mogelijk gevolg van het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant. Dit zal 

hieronder worden toegelicht. 

 

Wetenschappelijke relevantie: 

Ik richt me in dit exploratieve onderzoek niet op de kwantitatieve resultaten in afname van het verbruik 

van het aantal plastic tassen, maar op de gedragspatronen en besluitvormingsprocessen van consumenten 

die hierachter schuilen. Vanuit dit gedragswetenschappelijke perspectief zal er onderzocht worden 

welke gedragsattitudes er ten grondslag liggen aan de keuze om al dan niet in plastic tas aan te schaffen. 

Deze uiteenlopende attitudes en de hieruit voortvloeiende intenties tot gedrag wil ik achterhalen met 

behulp van literatuur over besluitvormingsprocessen, zoals de Theory of Reasoned Action (Fishbein, & 

Ajzen, 1967), de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), het Elaboration likelihood model (Petty & 

Cacioppo, 1986)  en het Heuristic Systematic Model (Chaiken, 1980).  

Daarnaast is er nog weinig bekend over de manier waarop consumenten aankijken tegen de 

gratis uitgifte van draagtassen van andere materialen, zoals papier. Het is interessant om te analyseren 

hoe zij deze gratis uitgifte van andere tassen ervaren en hoe zij denken over de milieu impact van andere 

tassen. Door de rol van andere draagtassen in het keuzegedrag van consumenten mee te nemen, kan er 

tevens een dieper inzicht verkregen worden in de effectiviteit van het verbod op het verstrekken van 

plastic tassen. De gedragswetenschappelijke invalshoek van dit onderzoek zorgt ervoor dat dit 

onderzoek een bijdrage zou kunnen leveren aan het wetenschappelijke debat over draagtassen binnen 

milieuorganisaties, bedrijven en de overheid. 

 

Maatschappelijke relevantie:  

Het verbod op het verstrekken van plastic tassen is voor de Nederlandse overheid een oplossing om het 

verbruik van plastic tassen terug te dringen. De overheid geeft echter ook aan dat het met dit verbod, 

naast het verminderen van de plastic soep2, meer bewustzijn willen creëren onder burgers wat betreft 

duurzaam leven (Rijksoverheid, 2015). Onderzoek naar hoe een instrument als een economische prikkel 

hieraan kan  bijdragen, lijkt dus van maatschappelijk belang. Dit scriptieonderzoek vormt een 

verkenning van de manier waarop het verbod op het verstrekken van plastic tassen sociaalpsychologisch 

werkt. Dankzij dit onderzoek kunnen er aanbevelingen worden gedaan, die het verbod nóg efficiënter 

kunnen maken, zodat het verbod meer kan bijdragen aan duurzaam consumentengedrag in het algemeen. 

Deze aanbevelingen zijn mogelijk relevant voor het ministerie van I&M, bedrijven waar (plastic) tassen 

worden verstrekt, handelaars, brancheverenigingen en fabrikanten.  

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat achtergrondinformatie over het ontstaan en de resultaten van het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen. In hoofdstuk 3 worden de verschillende methoden beschreven die 

in dit onderzoek zijn toegepast. In hoofdstuk 4 zal er een theoretische basis worden gelegd voor het 

verdere onderzoek in de vorm van een literatuurstudie. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de 

observaties en interviews besproken en hoofdstuk 6 en 7 bevatten de conclusie en discussie van dit 

onderzoek. 

                                                           
2 Inmiddels is 90% van de vervuiling in oceanen afkomstig van plastic, ook wel plastic soep genoemd (zie 

paragraaf 2.1) 
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2. Het ontstaan van het verbod en de resultaten hiervan 
 

Het veranderen van consumentengedrag door middel van het verbod op het verstrekken van plastic 

tassen is het onderwerp van dit onderzoek. Om dit onderwerp goed te kunnen doorgronden is het van 

belang om een historische schets te geven van het ontstaan van de plastic tas tot en met het verbod op 

het verstrekken van gratis plastic tassen. Eerst wordt inzicht gegeven in het ontstaan van plastic tassen, 

de negatieve gevolgen van plastic en de manier waarop de plastic tas symbool staat voor gedrag dat past 

bij een throwaway consumentencultuur.  

Vervolgens staan de totstandkoming, implementatie en (inter)nationale resultaten rondom het 

verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen centraal. Deze informatie is van belang voor dit 

onderzoek, omdat dit onderzoek een aanvulling zal vormen op reeds beschikbare resultaten over het 

verbod op plastic tassen.  

Tenslotte komt de publieke en wetenschappelijke discussie over papieren versus plastic tassen 

aan bod. Dit is een discussie die recentelijk is ontstaan en ook onderdeel zal zijn van dit onderzoek.  

2.1 De negatieve impact van plastic op het milieu 

De plastic tas is in de jaren 1970 op de markt gebracht door de Amerikaanse olie- en gasindustrie, omdat 

het een lucratief product zou zijn voor deze industrie. Het winkelend publiek heeft de wegwerp plastic 

tas echter niet meteen met open armen ontvangen. Zo is er in de beginjaren van de plastic tas nog de 

vraag: ‘papier of plastic?’, gesteld aan consumenten. Inmiddels worden er over de hele wereld jaarlijks 

500 – 1,5 biljoen plastic tassen gebruikt door consumenten om producten mee te vervoeren (Clapp & 

Swanston, 2009, p. 317).  

Het verminderen van de uitgifte van plastic tassen staat hoog op de internationale politieke 

agenda vanwege de verstrekkende negatieve gevolgen van plastic. “Het huidige verbruik van plastic 

draagtassen, dat naar verwachting zal toenemen als er geen maatregelen worden genomen, leidt tot zeer 

veel zwerfafval en een inefficiënt gebruik van hulpbronnen” (EU, 2015). De milieuvervuiling begint al 

bij de productie van plastic. Plastic bestaat namelijk uit petroleum producten, waardoor de productie 

bijdraagt aan het tekort aan fossiele brandstoffen evenals de bijbehorende klimaatverandering (Clapp & 

Swanston, 2009, p. 317).  

 Daarnaast is er een aantal gevolgen van plastic op langere termijn. Plastic blijft tussen de 400 

en 1000 jaar aanwezig als afval op het land of in het water (Ritch et al., 2009, p. 169). Als plastic 

uiteindelijk wel afbreekt, dan is het niet biologisch afbreekbaar. Het gaat dus nooit volledig op in de 

natuur. Het breekt af in steeds kleiner wordende deeltjes. Dit proces heet photograde. De lange termijn 

gevolgen van dit proces voor het water en land zijn nog niet duidelijk, maar er zijn wel ernstige gevolgen 

voor levende diersoorten op aarde (Clapp & Swanston, 2009, p. 317). Inmiddels is 90 procent van de 

vervuiling in oceanen afkomstig van plastic, ook wel plastic soep genoemd. Hierdoor sterven jaarlijks 

tenminste 100.000 zeedieren (Ritch et al, 2009). Dieren zien het plastic als voedsel en eten het op, 

waardoor ze problemen krijgen met ademhalen en verteren. Mensen eten deze zeedieren, waardoor de 

giftige stoffen van plastic ook in onze maag terechtkomen. De plastic tas, met de hierboven beschreven 

bijbehorende negatieve gevolgen, is een symbool geworden voor  gedrag dat hoort bij een throwaway 

consumentencultuur (Ritch et al., 2009, p. 168). Kozinets (2001, in Arnould & Thompson, 2005) 

definieert consumentencultuur als volgt: 

 

“The term “consumer culture” conceptualizes an interconnected system of commercially 

produced images, texts, and object that groups use – through the construction of overlapping 

and even conflicting practices, identities and meanings – to make collective sense of their 

environments and to orient their members’experiences and lives”. (pp. 869) 
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De plastic tas past binnen deze definitie van consumentencultuur. Het is namelijk onderdeel van de 

consumentencultuur als een commercieel geproduceerd object voor consumenten. Dit commercieel 

geproduceerde object staat centraal binnen het wereldwijde debat over duurzaam verpakken en het 

verminderen van het gebruik van plastic. Dit debat legt de vinger op de throwaway consumentencultuur 

die wereldwijd zichtbaar is. Verpakkingen, zo ook plastic tassen, vormen samen een groot deel van de 

verbruikte hulpbronnen en het afval op aarde en in zee (Ritch et al., 2009, p. 168). Zoals eerder 

beschreven, is er inmiddels bewustzijn voor het feit dat deze throwaway consumentencultuur vele 

negatieve gevolgen heeft voor de leefomgeving. Dit resulteert in een mondiaal bewustzijn voor andere 

manieren van produceren en consumeren, waaronder het verminderen van het gebruik van plastic tassen 

(Cooper, 2010, p. 171).             

Het debat over het verminderen van plastic tassen kan gezien worden als het begin van de 

wereldwijde missie om het verbruik van plastic wereldwijd te verminderen. Dit bewustzijn en het debat 

over het verminderen van plastic tassen is, in tegenstelling tot de meeste milieudebatten over 

bijvoorbeeld luchtvervuiling en bedreigde diersoorten, begonnen op het Zuidelijk halfrond in Zuid-Azië 

en India. In deze twee landen zijn de eerste campagnes en regelgeving in de beginjaren ’90 opgesteld 

vanwege de korte en duidelijke oorzaak-gevolgrelaties in deze landen (Clapp & Swanston, 2009, p. 

319). Zo is er in dit deel van de wereld minder aandacht voor het ophalen en recyclen van afval, waardoor 

gevolgen meer in het oog springen (Narayan, 2001, in Clapp & Swanston, 2009, p. 319). Plastic tassen 

worden in deze gebieden zelfs in verband gebracht met aardverschuivingen en overstromingen (Down 

to earth 2000, in Clapp & Swanston, 2009, p. 319).   

 Ook op het Noordelijk halfrond is het debat over het verminderen van plastic tassen al meer dan 

15 jaar gaande. De Europese Unie erkent het plastic tassen probleem in 2002 voor het eerst door 

‘afvalpreventie en recycling’ te identificeren als één van de zes strategische thema’s binnen de Sixt 

Environment Action Programma of the European Community 2002-2012 (Europa, 2008, in Ritch et al., 

2009, p. 169). Er is sindsdien zonder twijfel een groeiende consensus over het feit dat veel productie– 

en consumptiepatronen niet duurzaam zijn, met als belangrijk voorbeeld de manier waarop er 

wereldwijd biljoenen plastic tassen gebruikt en verspild worden.  De groeiende consensus over niet 

duurzame consumptie- en productiepatronen bestaat inmiddels onder vele stakeholders, zoals 

overheden, het bedrijfsleven en milieuactivisten (Ritch et al., 2009, p. 170).  

Inmiddels probeert de Verenigde Naties ook draagvlak te creëren voor het verminderen van 

andere single use plastics, zoals flesjes, borden, bestek en verpakkingen van etenswaren en voor een 

verbod op microplastics in cosmeticaproducten. Dit zijn naast plastic tassen namelijk de andere grote 

boosdoeners binnen de plasticvervuiling van de oceanen. De Verenigde Naties wil dit draagvlak creëren 

met een nieuwe wereldwijde campagne, #CleanSeas, die is gelanceerd tijdens de World Ocean Summit 

op Bali in 2017. Het doel van deze campagne is om wereldwijd bewustzijn te creëren onder consumenten 

over de schadelijke gevolgen van plastic en overheden en bedrijven ervan te overtuigen maatregelen 

door te drukken die het gebruik van plastic reduceren (Knack, 2017; Plasticsoupfoundation, 2017). Deze 

campagne om aandacht te vragen voor de reductie van andere vormen van plastic staat echter nog in de 

kinderschoenen. Zoals gezegd is de wereldwijde missie om plastic te verminderen op veel plekken op 

de wereld begonnen met het verminderen van plastic tassen door consumentengedrag aan te passen met 

behulp van campagnes en regelgeving (Ritch et al., 2009, p. 168). Het verbod op het verstrekken van 

plastic tassen is een manier om consumentengedrag aan te passen, zodat het verbruik van plastic tassen 

vermindert. Zo ook in Europa, waar een nieuwe Europese richtlijn alle lidstaten dwingt om de uitgifte 

van plastic tassen te reduceren. In de volgende paragraaf staat beschreven hoe deze richtlijn tot stand is 

gekomen en hoe de Nederlandse overheid hierop anticipeert.   
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2.2 Europese richtlijnen  

De Europese Unie heeft getracht om het aantal plastic tasjes te verminderen door het wijzigen van een 

bestaande richtlijn: Op 29 april 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de Europese richtlijn 

betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (Publicatieblad van de EU, 

2015). Het Europees Parlement heeft besloten dat het aantal plastic tassen drastisch teruggedrongen 

dient te worden. De richtlijn (94/62/EG) die in 1994 is opgesteld voorziet niet in specifieke maatregelen 

betreffende het gebruik van plastic tassen voor lidstaten van de Europese Unie. In de nieuwe richtlijn 

(15/720) staat omschreven dat de lidstaten van de Europese Unie verplicht zijn om maatregelen te nemen 

om het verbruik van plastic tassen te verminderen. 

De nieuwe Europese richtlijn schrijft voor dat lidstaten het verbruik van plastic tassen moeten 

verminderen tot 40 plastic tassen per persoon per jaar in 2025. Dit kunnen de lidstaten bewerkstelligen 

door plastic tassen niet langer gratis te verstrekken of door andere maatregelen te implementeren die het 

verbruik van plastic tassen doen verminderen (Publicatieblad van de EU, 2015). In Nederland gebruiken 

we gemiddeld 3 miljard plastic tassen per jaar. Dit zijn ongeveer 170 tassen per persoon per jaar 

(ministerie I&M, 2015). Iedere Nederlander moet dus 130 plastic tassen per jaar minder aanschaffen om 

het target van de nieuwe Europese richtlijn te behalen. 

 Het Europees parlement heeft in reactie op het voorstel aangeraden dat lidstaten ervoor moeten 

zorgen dat winkeliers niet langer kosteloos plastic tassen verstrekken. Volgens het Europees Parlement 

is dit de meest doeltreffende manier om het onnodig gebruik van plastic draagtassen terug te dringen 

(Europa-nu, 2016). De Nederlandse overheid heeft dit advies in acht genomen. Nederland heeft namelijk 

gekozen voor een verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. Op 17 december 2015 stemde de 

Tweede Kamer in met een verbod op gratis plastic tassen in alle winkels per 1 januari 2016. Dit is een 

preventieve aanpak waarbij er naast het verbod nadruk ligt op het hergebruiken en op de juiste manier 

afdanken van de plastic tassen.  

Er is in Nederland gekozen voor het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen om twee 

redenen. Ten eerste is uit gesprekken tussen de rijksoverheid en brancheorganisaties naar voren 

gekomen dat brancheorganisaties de voorkeur geven aan regelgeving, zodat voor alle ondernemers een 

gelijk speelveld gecreëerd wordt. Ten tweede is de rijksoverheid van mening dat de vermindering van 

het aantal plastic tassen niet bereikt kan worden op basis van vrijwillige afspraken. Bovendien zou dit 

leiden tot een te intensieve monitoring en te veel maatregelen (Mansveld, 2015). 

Zodoende is er sinds 1 januari 2016 een algeheel verbod op het verstrekken van gratis plastic 

tassen van kracht in Nederland. Hierbij is er een uitzondering gemaakt voor zeer dunne plastic tassen 

(minder dan 0,015 millimeter wanddikte) voor onverpakte levensmiddelen om redenen van hygiëne. 

Winkeliers mogen zelf de hoogte van de prijs van de plastic draagtassen bepalen. De richtprijs vanuit 

de overheid voor een plastic tas is €0,10. Ook mogen winkeliers ervoor kiezen om draagtassen van 

andere materialen, zoals jute en papier, gratis te verstrekken (ministerie I&M, 2015).  De overheid geeft 

aan met dit verbod, naast het verminderen van de plastic soep, meer bewustzijn te willen creëren onder 

burgers wat betreft duurzaam leven. Het verbod op plastic tassen kan  bijdragen aan duurzaam gedrag 

(Rijksoverheid, 2015).   

2.3 Plastic tassen verbod internationaal 

Uit internationale onderzoeken naar het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen blijkt dat het 

een zeer effectieve manier is - in combinatie met de juiste voorlichting aan bedrijven en consumenten - 

om het verbruik van plastic tassen op korte termijn terug te dringen (Convery et al, 2007). Een van de 

succesverhalen komt uit Denemarken in 1994. De Deense overheid heeft winkeliers laten betalen voor 

het verstrekken van plastic en papieren tassen. De Deense overheid heeft winkeliers hiermee 

aangemoedigd om katoenen tassen mee te geven aan consumenten. Deze maatregel heeft in Denemarken 

geresulteerd in een grote afname in het verbruik van plastic en papieren tassen. Deze maatregel heeft 
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echter alleen invloed op de winkelier, waardoor er geen directe verandering heeft plaatsgevonden in het 

gedrag van consumenten (Ritch et al, 2009, p. 170).  

 Een ander land dat bekend staat om het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen is 

Ierland. Ierland heeft het verbod in 2002 ingevoerd. Ierse consumenten moeten door het verbod 0.15 

eurocent betalen voor een plastic tas. Dit heeft geresulteerd in een vermindering van 90 procent in het 

verbruik van plastic tassen (N=100)(Convery et al, 2007). Ook in Zuid-Afrika geldt sinds 2003 een 

verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. Uit onderzoeksresultaten komt naar voren dat er in 

Zuid-Afrika een afname van 44 procent is in het verbruik van plastic tassen (N=1000)(Dikgang, Leiman 

& Visser, 2011). Dit percentage ligt een stuk lager in vergelijking met de afname van 90 procent in 

Ierland.  

 Door de wijziging van de Europese richtlijn omtrent het verbruik van plastic draagtassen (zie 

ook 2.2) moeten alle lidstaten maatregelen nemen om het verbruik terug te dringen. Het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen is een voor de hand liggende maatregel, waardoor er de komende 

tijd meer inzicht zal komen in de (inter)nationale resultaten van het verbod. Dankzij een Pilot studie in 

opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), een aantal onderzoeken en landelijke 

peilingen is er momenteel al enig inzicht in de werking van het verbod op gratis plastic tassen in 

Nederland.  

2.4 Plastic tassen verbod in Nederland 

Het verbod op gratis plastic tassen is in Nederland sinds 1 januari 2016 van kracht. Het is voor het 

vervolg van dit onderzoek belangrijk om inzichtelijk te maken wat de voorlopige resultaten zijn van het 

verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen in Nederland. De resultaten van dit onderzoek zullen 

namelijk een aanvulling vormen op reeds beschikbare onderzoeksresultaten als het gaat om het verbod 

op het verstrekken van gratis plastic tassen. Om de voorlopige onderzoeksresultaten in Nederland in 

kaart te brengen, zullen in deze paragraaf de pilot in opdracht van het KIDV in 2015, peilingen van 

media zoals de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) en Trouw en de onderzoeksresultaten van 

onderzoeksbureaus SAMR en Markteffect als het gaat om het verbod op het verstrekken van gratis 

plastic tassen worden samengevat. 

 Er is in Nederland al onderzoek gedaan naar het beprijzen van plastic tassen, voordat de 

Europese richtlijn bekend werd. Eind 2015 heeft het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) 

samen met de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) de pilot ‘Mag het een tasje minder zijn?’ 

uitgevoerd. De pilot vond plaats in de gemeenten Deventer, Tilburg en Zoetermeer met negen 

deelnemende bedrijven, die tijdens de pilot 0,10 eurocent per plastic tas hebben gevraagd aan hun 

klanten. Uit de pilot blijkt dat het aantal uitgegeven draagtassen kan worden verminderd door een 

combinatie van beprijzing en goede communicatie met ondernemers, winkeliers en consumenten. Door 

het beprijzen van de plastic tassen in combinatie met goede communicatie zijn er tijdens de pilot 

dalingen gerapporteerd uiteenlopend van 48 tot 77 procent (N = 1820). Onderzoek onder inwoners toont 

tevens aan dat 87 procent van de ondervraagde respondenten (N = 1820) het goed vindt als er 

maatregelen worden genomen om de hoeveelheid tassen terug te dringen (KIDV, 2015 p. 18).  

Andere cijfers uit de pilot laten zelfs zien dat iets meer dan de helft (54 procent) van de 

respondenten het eens is met de stelling ‘ik vind het een goed idee als er helemaal geen gratis tassen 

meer worden aangeboden in winkels’. De overige 46 procent van de respondenten is het hier niet mee 

eens (23 procent) of heeft geen mening (23 procent). Daarnaast geeft 33 procent van de respondenten 

aan het eens te zijn met de stelling dat het aanbieden van een gratis plastic tas bij de service van de 

winkel hoort (N=1820)(KIDV, 2015, p. 19).  

Sinds de invoering van het verbod zijn er peilingen uitgevoerd door onder andere 

onderzoeksbureaus Markteffect en SAMR, en media zoals de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) en 

Trouw. Markteffect rapporteert dat 53 procent van de respondenten positief is over de nieuwe regeling, 
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vanwege positieve effecten voor het milieu. 15 procent van de respondenten vindt het verbod echter 

betuttelend en onhandig. Bij het doen van ongeplande aankopen daalt het percentage respondenten dat 

positief is over het verbod naar 43 procent. Het aandeel respondenten dat negatief is, stijgt dan naar 

bijna een kwart (22 procent) (N=onbekend3)(Markteffect, 2016). 

NOS heeft tijdens een peiling onder zeven grote retailers4 in februari 2016 geconstateerd dat er 

een afname van 50-95 procent is in de uitgifte van het aantal plastic tassen (NOS, 2016) en Trouw heeft 

in april 2016 ontdekt dat de aanschaf van plastic tassen minstens is gehalveerd. drogisterijketen Etos en 

het warenhuis Hema spreken zelfs van een afname tot 85 procent (Trouw, 2016). 

Daarnaast heeft onderzoeksbureau SAMR in mei 2016 een peiling voor het ministerie van I&M 

uitgevoerd. 90 procent van de respondenten is volgens deze peiling op de hoogte van het verbod op 

gratis plastic tasjes. Ruim 8 op de 10 respondenten neemt nu zelf een tas mee voor hun aankopen en 

twee-derde betaalt zelden of nooit voor een plastic tasje (N = 1000) (SAMR, 2016).  

Ten slotte is er op 18 april 2017 een nieuw rapport van onderzoeksbureau SAMR verschenen in 

opdracht van het ministerie van I&M. Uit de resultaten van dit rapport blijkt dat er sinds de invoering 

van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 71 procent minder plastic tassen worden 

verstrekt. Deze resultaten zijn verkregen door een kwantitatief telefonisch onderzoek te doen onder 

winkeliers (N = 300) en door ‘harde’ cijfers van tassenverkoop en -productie op te halen bij 16 relevante 

spelers in de markt van tassen en verpakkingen (handelaars, brancheverenigingen en fabrikanten) 

(SAMR, 2017).  

Uit de voorlopige onderzoeksresultaten naar het verbod op het verstrekken van gratis plastic 

tassen in Nederland komt naar voren dat het verbruik van plastic tassen sinds de invoering van het 

verbod drastisch is afgenomen. Daarnaast blijkt uit de kwantitatieve onderzoeksresultaten onder 

Nederlandse consumenten van Markteffect en SAMR dat Nederlanders bekend zijn met het verbod, 

vaak een eigen tas meenemen en over het algemeen positief tegenover het verbod staan. In dit onderzoek 

zal onderzocht worden hoe consumenten van een cosmeticawinkel in de gemeente Utrecht in de praktijk 

omgaan met het verbod op gratis plastic tassen. Naderhand kunnen deze voorlopige resultaten uit 

bovenstaande studies afgezet worden tegen de resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen. 

2.5 Discussie over milieubelasting van plastic versus papier 

Het verbod op het gratis verstrekken van plastic tassen richt zich enkel op het materiaal plastic. Deze 

keuze impliceert dat tassen van andere materialen milieuvriendelijk(er) zouden zijn. Veel winkeliers, 

waaronder een cosmeticawinkel in de gemeente Utrecht waar dit onderzoek plaatsvindt, bieden nu 

papieren tassen aan in plaats van plastic tassen. Uit het rapport van SAMR (2017) blijkt dat 30 procent 

van de retailers een papieren tas als alternatief voor plastic tassen aanbiedt (N =300). Deze papieren 

tassen worden meestal gratis verstrekt. Ook groothandelaren geven aan dat er een toename in de verkoop 

van papieren tassen is: enkele handelaren rapporteren een stijging rond de 30 procent, maar de meeste 

groothandelaren kunnen er geen percentage aan hangen. Zowel retailers als handelaren zetten 

vraagtekens bij de milieuvriendelijkheid van papier (SAMR, 2017). 

Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd om in kaart te brengen wat de milieubelasting is van 

verschillende soorten draagtassen. In al deze onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de Life Cycle 

Assessment (LCA) methode om de milieubelasting van de draagtassen te meten. Deze methode weegt 

de inputs (materialen, energie en water), outputs (uitlaatgassen, afval) en gevaren voor het milieu van 

verschillende draagtassen (Lewis, Verghese & Fitzpatrick, 2010, p. 147).   

Het onderzoek van het KIDV (2015) bestond naast de pilot “mag het een tasje minder zijn?” uit de 

materiaalstudie “DoorTAStend”. Deze materiaalstudie is uitgevoerd door TNO om te onderzoeken 

                                                           
3 Onderzoeksbureau Markteffect deelt haar cijfers en grafieken niet met derden  
4 Retailers: Hema, C&A, Gall en Gall, Action, Kruidvat en Hans Anders  
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welke materialen en formaten van draagtassen het minst milieubelastend zijn. Uit de 

onderzoeksresultaten van deze materiaalstudie blijkt dat papieren tassen meer milieubelastend zijn dan 

plastic tassen. Voor een papieren tas geldt dat er meer materiaal nodig is om eenzelfde draagkracht te 

realiseren als bij een exemplaar van plastic (TNO, 2014, p. 17). In de gehanteerde LCA methode is geen 

midpoint indicator beschikbaar om de milieu impact van de ‘plastic soep’ of kunststof materialen in de 

oceaan ten gevolge van zwerfafval te wegen (TNO, 2014, p. 31). De materiaalstudie van TNO geeft 

daarom alleen inzicht in het productieproces van draagtassen.  

Lewis et al. (2010, p. 152) beschrijven de resultaten van een aantal internationale onderzoeken 

naar de milieu impact van verschillende soorten tassen. Aan de hand van deze resultaten concluderen 

deze wetenschappers evenals TNO dat papieren tassen een hogere milieu impact hebben dan plastic 

tassen in de meeste categorieën van de LCA methode. Ook voor deze onderzoeken geldt dat de bredere 

gevolgen van materialen voor bijvoorbeeld het onderwaterleven niet in kaart zijn gebracht (Lewis, 2010, 

p. 152). Uit de bovenstaande onderzoeksresultaten blijkt dat alle soorten draagtassen negatieve effecten 

op het milieu hebben. Groothandelaar in verpakkingsmaterialen Fred Henneke onderschrijft dit. Hij is 

van mening dat een algeheel verbod op eenmalige draagtassen beter zou zijn geweest, aangezien 

papieren draagtassen volgens hem ook niet milieuvriendelijk zijn (NOS, 2016). Milieucentraal geeft aan 

dat het voor het milieu het beste is om een eigen stevige boodschappentas mee te nemen (Milieucentraal, 

2016).  

De discussie over plastic versus papieren draagtassen is in oktober 2016 opnieuw 

aangezwengeld door een petitie vanuit de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK). 

De kunststofindustrie, oftewel plastic lobby, is deze petitie gestart om het verbod op het gratis 

verstrekken van draagtassen uit te breiden naar alle soorten tassen. Het NRK geeft de volgende reden 

voor het starten van de petitie: “Het huidige tasjesbesluit is weliswaar zeer effectief, maar de milieuwinst 

hiervan wordt teniet gedaan door een toename van papieren tassen.”(Verpakkingsprofs, 2016). De NRK 

baseert deze stelling op een onafhankelijk rapport van CE Delft, waarin verwezen wordt naar de eerder 

besproken bevindingen uit het onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd.  

Kortom, de discussie over andere draagtassen, met name papieren, is zeer actueel. Nu plastic 

tassen geld kosten lijkt het erop dat winkeliers meer en meer overstappen op alternatieven die gratis zijn. 

Het is interessant om te observeren en bevragen wat consumenten van de cosmeticawinkel in Utrecht 

van deze ontwikkeling vinden en of zij zich hebben verdiept in de milieu impact van verschillende 

soorten tassen. De setting leent zich hier goed voor, omdat er zowel plastic als papieren tassen aanwezig 

zijn voor klanten. De discussie over andere draagtassen is nog vrij pril en er zijn nog geen tekenen dat 

er een verbod tot stand zal komen om draagtassen van alle materiaalsoorten te beprijzen. 
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3. Methoden 
 

In dit hoofdstuk komen de methoden die in dit onderzoek zijn toegepast aan bod. Ik zal allereerst 

verantwoorden waarom er in dit onderzoek is gekozen voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. 

Daarna zullen de onderzoeksmethoden en de aanpak van dit onderzoek worden behandeld, waaronder 

de literatuurstudie, participerende observaties, semigestructureerde interviews, dataverzameling en 

data-analyse. Als laatste is er aandacht voor kwaliteitscriteria voor kwalitatief onderzoek, namelijk de 

betrouwbaarheid, de validiteit en de rol van de onderzoeker.  

3.1 Kwalitatief onderzoek 

Het volgende citaat geeft beknopt weer wat het doel is van kwalitatief onderzoek:  

“In kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te maken hebben met 

de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis 

daarvan gedragen. Er worden onderzoeksmethoden gebruikt die het mogelijk maken om het 

onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen met het doel om 

het te beschrijven en waar mogelijk te verklaren.” (Boeije, 2012, p. 27) 

De vraagstelling in dit onderzoek is kwalitatief van aard, omdat deze zich richt op de vraag ‘hoe’ het 

verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen (duurzaam) gedrag van consumenten beïnvloedt. Het 

doel hiervan is inzicht krijgen in de attitude tegenover het verbod en de intentie tot (duurzaam) gedrag 

van consumenten van de cosmeticawinkel in Utrecht. Kortom, het doel is het onderwerp omschrijven 

en waar mogelijk te verklaren (Boeije, 2012, p. 27). Om in kaart te brengen hoe het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen (duurzaam) gedrag van consumenten beïnvloedt, is het essentieel 

om in contact te treden met de mensen die ik wil onderzoeken en deel uit te maken van hun leefwereld. 

Om dit te verwezenlijken heb ik gekozen voor een kwalitatief onderzoek met participerende observatie 

en semigestructureerde interviews als meest geschikte methoden (Boeije, 2012, p. 20).  Bovendien 

kiezen onderzoekers vaak voor een kwalitatieve onderzoeksopzet als er nog weinig onderzoek is gedaan 

naar het onderzoeksobject (Boeije, 2012, p. 35). In het geval van dit onderwerp is er nog weinig 

onderzoek gedaan en het onderzoek dat wel is gedaan is veelal kwantitatief van aard. Ook daarom is het 

interessant om in dit onderzoek kwalitatieve onderzoeksmethoden te gebruiken. Deze kwalitatieve 

onderzoeksmethoden zijn tevens nuttig om de gedragspatronen en  besluitvormingsprocessen die 

gepaard gaan met het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen vanuit het perspectief van de 

respondenten te leren kennen (Boeije, 2012, p. 27).  

 In dit onderzoek is er gekozen voor één van de drie hoofdvormen van het kwalitatieve 

onderzoek: de casestudy (gevalsstudie). “De casestudy is een onderzoeksstrategie waarbij een of enkele 

gevallen (cases) van het onderzoeksonderwerp in hun natuurlijke situatie (‘het veld’) worden 

onderzocht” (Thiel, 2015, p. 105). Een cosmeticawinkel in Utrecht is in dit onderzoek het veld waarin 

het onderzoeksonderwerp wordt onderzocht. De conclusie van dit onderzoek staat in het teken van het 

beschrijven van regelmatigheden of patronen die uit de resultaten (analyse) van dit onderzoek 

gedestilleerd kunnen worden (Boeije, 2012, p. 20). 
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3.2 Onderzoeksmethoden 

In deze subparagraaf wordt beschreven van welke methoden er in dit onderzoek gebruik is gemaakt. 

Ten eerste zal uiteengezet worden hoe er gezocht is naar relevante literatuur voor dit onderzoek. Ten 

tweede zal ik onderbouwen waarom er met behulp van participerende observaties,  semigestructureerde 

interviews en gesprekken met collega’s getracht is de interpretaties van de respondenten naar voren te 

laten komen. Ook komt er in dit onderdeel naar voren welke respondenten ik heb gesproken en hoe ik 

de selectie van deze respondenten heb gemaakt. Ten slotte wordt besproken hoe de data zijn verzameld 

en geanalyseerd.  

3.2.2 Literatuurstudie 

“Always begin from a theoretical perspective or model” aldus Silverman (2003, p.137). Door een 

uitgebreide literatuurstudie te doen, heb ik inzicht verkregen in de sensitizing concepts die een 

belangrijke rol zullen spelen in mijn analyse. Sensitizing concepts zijn de bril van waaruit ik me richt op 

het veld van onderzoek en ze zullen een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke analyse (Boeije, 2012, 

p. 47). De belangrijkste sensitizing concepts in dit onderzoek zijn: duurzame consumptie, duurzaam 

consumentengedrag, economische prikkel en besluitvormingsprocessen. De literatuurstudie naar deze 

concepten is beschreven in hoofdstuk 4.  

 De belangrijkste doorbraak in mijn literatuurstudie kwam tijdens het schrijven van het hoofdstuk 

met achtergrondinformatie over het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. In een 

krantenartikel van Trouw (2016) sprak Jan Willem Bolderdijk - onderzoeker en docent 

consumentengedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen - over de resultaten van het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen. Ik heb vervolgens een e-mail naar hem verstuurd met de vraag of 

hij nog relevante literatuur voor mij had die ik kon gebruiken voor dit onderzoek. Hij stuurde mij de tip 

om het Handbook of Research on Sustainable Consumption (2015) te bestuderen, waar ook een artikel 

van hem in samenwerking met Steg (2014) was opgenomen. Uit dit boek heb ik veel informatie voor 

mijn literatuurstudie kunnen halen.   

Een werkbare definitie voor het concept consumentengedrag vond ik in het artikel van Solomon, 

Russel-Benett & Previte (2013).  Hiernaar heb ik gezocht via Google Scholar (met UBUlink) met de 

zoekterm Consumer behavior. Voor het concept duurzame consumptie werd in het artikel van Lorek & 

Vergragt (2014, p. 19) een verwijzing naar een definitie van de Oslo Round Table (1994). Dit artikel 

heb ik weten op te sporen via google met de zoektermen Oslo Round Table en Sustainable consumption 

(Oslo Round Table, 1994).   

 De vier gehanteerde theorieën over besluitvormingsprocessen, de Theory of Reasoned Action 

(Fishbein, & Ajzen, 1967), de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), het Elaboration likelihood 

model (Petty & Cacioppo, 1986)  en het Heuristic Systematic Model (Chaiken, 1980), staan beschreven 

in “het ontwerp van overtuigende teksten” van Hoeken (1998). Dit zijn drie modellen  die ik al vanaf 

mijn bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen bestudeer en gebruik in onderzoeken. Ik 

vond deze modellen ook terug in het artikel van Verplanken & Roy (2014) en heb getracht de modellen 

met behulp van dit artikel en mijn eigen interpretatie te koppelen aan de persuasieve kracht van een 

economische prikkel, zoals het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen.    

3.2.3 Participerende observatie 

“Observatie is een onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker zijn eigen waarneming gebruikt om tot 

onderzoeksconclusies te komen. Dit doet hij door gebeurtenissen, personen en handelingen te 

observeren en interpreteren” (Thiel, 2015, p. 86). Observeren kan op een verborgen, open en 

participerende manier. Dit zijn verschillende technieken die bepalen in welke mate de onderzoeker actief 

is in de onderzoekssituatie (Thiel, 2015, p. 86). Bij verborgen observatie, zoals de naam al zegt, staat de 

onderzoeker buiten de onderzoekssituatie en bij open observatie is de onderzoeker wel aanwezig, maar 
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is er niet altijd sprake van interactie. In dit onderzoek heb ik gekozen voor participerende observatie. 

Door als shopmedewerker deel te nemen aan de dagelijkse activiteiten kon ik niet alleen gedragingen 

waarnemen, maar ook ter plekke vragen waarom een consument of collega bepaald gedrag vertoonde. 

In de praktijk hield dit in dat ik tijdens mijn werk bij een cosmeticawinkel in Utrecht heb geïnteracteerd 

met 49 consumenten en ze tegelijkertijd heb geobserveerd. De observaties vonden plaats van 22 juni 

2016 tot en met 31 juli 2016 bij het kassameubel tijdens het aankoopproces van de respondent. De 

draagtassen van plastic en papier lagen achter het kassameubel en waren zodoende niet zichtbaar voor 

de respondent. Alle andere interessante observaties die verband houden met het onderzoeksonderwerp, 

zoals gebeurtenissen en gesprekken van en met collega’s op de werkvloer en in de WhatsApp-groep van 

het team, heb ik ook genoteerd. Ik heb geen toestemming gevraagd voor deze participerende observatie 

aan mijn werkgever. 

Dit besluit heb ik genomen, omdat het desbetreffende cosmeticabedrijf ten eerste een zeer 

specifieke salesbenadering heeft. Dit houdt in dat de interactie tussen shopmedewerker en consument 

vooraf bepaald is om een zo goed mogelijke klantbeleving te faciliteren. Hierbij is er weinig ruimte voor 

gesprekken die niet met het verkopen van producten te maken hebben. Ten tweede heeft het bedrijf al 

een keuze gemaakt in haar strategie wat betreft draagtassen. Om deze redenen achtte ik de kans groot 

dat mijn manager het verzoek tot observatie zou afwijzen en dat  risico wilde ik niet lopen. Daarom heb 

ik besloten om de observaties anoniem uit te voeren. Bij participerende observatie is het vaak zo dat de 

onderzoekseenheden niet weten dat er een onderzoeker aanwezig is (Thiel, 2015, p. 86).  

Voor de participerende observatie is op basis van de literatuurstudie een observatieschema is 

gemaakt, dat ruimte hield voor categorieën die tijdens het onderzoek en de analyse werden ontdekt 

(Thiel, 2015, p. 88). Dit observatieschema biedt richtlijnen voor het vraaggesprek en het observeren van 

de respondenten. Het observatieschema is bijgevoegd in bijlage 1. Meteen na het uitvoeren van een 

observatie heb ik mijn bevindingen genoteerd op lege kassabonnetjes. Deze uitgebreide aantekeningen 

heten fieldnotes (Bryman, 2012, p. 447). Hierin wordt zo gedetailleerd mogelijk beschreven wat er 

precies gebeurt en welke interacties hierbij plaatsvinden (Bryman, 2012, p. 447): ‘fieldnotes are running 

descriptions of settings, events, people, things heard and overheard, and interactions among and with 

people, including conversations’ (Lofland et al., 2006, p. 112). Na mijn werkdienst heb ik deze 

bevindingen iedere keer in een chronologische volgorde genoteerd in een Excel sheet. 

 

Pre-test en observatieschema 

Mensen vertonen het liefst zowel conformerend als sociaal harmonieus gedrag (Paulhus, 2009, p. 55). 

Daarom zeggen ze graag “ja” in de setting van een winkel, waar hen een vraag wordt gesteld door de 

caissière. In lijn met deze bevindingen adviseert het Kennisinstituut voor Duurzaam verpakken (2015, 

p. 10) de vraag “Gaat het zo mee?” te stellen in plaats van “Wilt u er een tasje bij?”. Hoewel ik 

vertrouwen had in dit advies, leek het mij een goed idee om een pre-test uit te voeren met de beide 

vraagstellingen “Wilt u er een tasje bij?” en “Gaat het zo mee?”. Ik heb gedurende een werkdag beide 

vragen om en om gesteld en kwam aan het einde van de dag tot de conclusie dat ik minder tasjes mee 

hoefde te geven als ik de vraag “gaat het zo mee?” stelde. Vanwege deze conclusie en het 

overeenkomstige advies van het Kennisinstituut voor Duurzaam verpakken is deze vraag bij alle 

observaties toegepast. Deze vraag stelde ik overigens al voordat ik het totaalbedrag zei, omdat er voor 

plastic tassen 0,10 eurocent in rekening moest worden gebracht.  

Het eerste onderdeel van het observatieschema betreft de datum van de observatie en een 

verzameling van de demografische gegevens. Bij alle 49 respondenten heb ik het geslacht en een 

leeftijdsinschatting – in tientallen – genoteerd. Vervolgens heb ik het af te rekenen bedrag opgeschreven. 

Hierdoor kan achteraf bepaald worden of respondenten die meer besteden eventueel op een andere 

manier reageren. Daarna heb ik genoteerd op welk type tas de respondenten volgens het cosmeticabedrijf 

recht zou hebben. Zoals beschreven moet je als consument bij het cosmeticabedrijf voor een plastic tas 
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0,10 eurocent betalen, als de producten die zijn aangeschaft in het plastic tasje passen. Dit is dus niet 

afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de aankoop/aankopen.  De regel is als volgt: ‘Als de 

aankoop/aankopen niet in het kleine plastic tasje passen, dan heb je als consument van het 

cosmeticabedrijf recht op een gratis papieren tas’. Deze regel heb ik tijdens een vergadering te horen 

gekregen van de manager van de cosmeticawinkel.   

Na deze fieldnotes heb ik in het observatieschema aangegeven dat ik altijd de vraag “gaat het 

zo mee?” heb gesteld. Vervolgens heb ik onder het kopje ‘korte observatie’ aangegeven met welk 

antwoord de respondent reageerde op deze vraag. Vervolgens is onder het kopje ‘aanvullend gesprek’ 

de resultaten van een aanvullend gesprek genoteerd. Ik initieerde dit gesprek meestal, maar soms kwam 

het gesprek ook op een natuurlijke wijze op gang door een opmerking van een respondent.  

Dit aanvullende gesprek was bedoeld om informatie te verkrijgen over de gedragsattitudes 

tegenover het verbod op gratis plastic tassen, duurzame consumptie en de besluitvormingsprocessen die 

hieraan ten grondslag liggen. Deze drie topics komen voort uit de literatuurstudie (hoofdstuk 4). 

Afhankelijk van het gesprek met de respondent zijn vooraf opgestelde vragen gesteld die hier informatie 

over zouden kunnen opleveren. Dit zijn voorbeelden van de vragen die gesteld zijn: “Waarom wilt u 

wel/geen plastic tasje?” en “Waarom heeft u een eigen shopper meegenomen?”. Zeven andere vragen 

die zijn gesteld, zijn terug te vinden in Bijlage 2. Dit is de officiële topiclijst voor de aanvullende 

gesprekken.  

Deze vragen zijn allereerst gesteld om te achterhalen of consumenten daadwerkelijk duurzamer 

gedrag vertonen sinds het verbod is ingesteld of dat ze de plastic tasjes niet meer willen, omdat ze ervoor 

moeten betalen. Oftewel, is er een intrinsieke motivatie om het milieu te beschermen of maakt de 

respondent een kosten-baten analyse en wordt zijn of haar keuze uitsluitend gemotiveerd worden door 

het persoonlijke financiële voordeel (Bolderdijk & Steg, 2014). Er is ook gekeken hoe de reacties waren 

op de papieren tasjes en wat de beweegredenen waren om deze wel of niet aan te nemen. Tevens is aan 

een groot aantal respondenten gevraagd hoe ze dachten over het aanbieden van papieren tassen en de 

milieubelasting van deze papieren tassen in vergelijking met plastic tassen.  

Ten tweede is het aanvullende gesprek gevoerd om aan de hand de Theory of Reasoned Action 

en de Theory of Planned Behavior te achterhalen wat de gedragsattitudes en subjectieve norm ten 

aanzien van het al dan niet kopen van een plastic tas zijn (Fishbein, & Ajzen  1967, in Montano & 

Kasprzyk, 2015, p. 97; (Ajzen  1991, in Montano & Kasprzyk, 2015, p. 98). Ook is er getracht om te 

achterhalen of het oordeel over de correctheid van een attitude via een systematisch of een heuristisch 

proces tot stand kwam (Chaiken, 1980; Hoeken, 1998).  Daarom is er geanalyseerd of respondenten hun 

keuze voor het al dan niet aanschaffen van een plastic tas wel of niet zorgvuldig afwogen. En aan welke 

vuistregels respondenten zich eventueel vasthielden bij het vormen van een attitude als het gaat om de 

keuze om al dan niet een plastic tas aan te schaffen.   

Tijdens de participerende observatie tijdens mijn werk bij de cosmeticawinkel was er vaak geen 

ruimte om zeer uitvoerige gesprekken te hebben met respondenten. Ik heb er daarom voor gekozen om 

te observeren in het geval er maximaal een andere consument in de wachtrij stond. Als er meer 

consumenten in de rij stonden, was het niet mogelijk om een langer gesprek te hebben. Bovendien had 

ik dan geen tijd om mijn fieldnotes nauwkeurig op te schrijven.  De observaties waren  een zeer 

interessante manier om de eerste reacties van respondenten te inventariseren en te observeren hoe zij 

tegenover duurzame consumptie en verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen stonden. 

 

 

 

Respondenten 

Om het onderzoeksonderwerp af te bakenen is dit onderzoek uitsluitend gericht op consumenten van 

een cosmeticawinkel in de gemeente Utrecht. Er zijn 49 observaties uitgevoerd onder zowel mannen als 
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vrouwen (35 vrouwen, 14 mannen), variërend in leeftijd van twintig jaar tot tachtig jaar oud. De reden 

voor deze verdeling is ten eerste dat er relatief meer vrouwen winkelen bij deze cosmeticawinkel, 

waardoor het lastiger was om mannen te observeren. Dit betekent tevens dat de 49 observaties een 

representatieve afspiegeling vormen van het winkelend publiek bij alle vestigingen van dit 

cosmeticabedrijf. De observaties zijn uitgevoerd van 22 juni 2016 tot en met 31 juli 2016. Zoals eerder 

vermeld heb ik geen toestemming gevraagd aan mijn werkgever om de observaties uit te voeren. 

Vanzelfsprekend wisten mijn respondenten daardoor ook niet dat zij geobserveerd werden. Mijn 

observaties zijn dus anoniem uitgevoerd.  

 

Aanvullende gesprekken met collega’s en een Webcare medewerker van het cosmeticabedrijf 

Dit onderzoek richt zich op het gedrag van consumenten, maar ik heb tijdens mijn werk bij de 

cosmeticawinkel ook relevante observaties en informatie verzameld over de werkwijze van collega’s en 

het cosmeticabedrijf in het algemeen, die mogelijk invloed hebben op het gedrag van consumenten. De 

observaties die ik heb gedaan hebben betrekking op de verschillende vraagstellingen van collega’s bij 

het aanbieden van draagtassen, de discussie over de juiste vraagstelling in de WhatsApp-groep met 

collega’s (bijlage 4) en een gesprek met de Webcare van het cosmeticabedrijf op Facebook over de 

keuze voor het aanbieden van gratis papieren tassen (bijlage 5).  

3.2.4 Semigestructureerde interviews  

Ik heb er voor gekozen om de resultaten van de observaties aan te vullen met acht interviews met vier 

mannelijke en vier vrouwelijke respondenten die inkopen doen bij de cosmeticawinkel in Utrecht. Deze 

keuze heb ik gemaakt, omdat ik de topics graag uitvoeriger wilde bespreken aan de hand van een van 

tevoren opgestelde topiclijst met vragen. De semigestructureerde interviews zijn  in oktober 2016 –  2 

maanden na de observaties – uitgevoerd. Volgens Boeije (2012) zijn drie soorten interviews mogelijk 

bij kwalitatief onderzoek: het ongestructureerde of vrije interview, het semigestructureerde interview en 

het gestandaardiseerde interview (Boeije, 2012, p.58). Boeije (2012) stelt dat hoe meer gestructureerd 

het interview wordt vormgegeven, hoe meer de interviewer de richting van het interview bepaalt. In dit 

onderzoek is er daarom gekozen voor het semigestructureerde interview, omdat dit type interview veel 

ruimte geeft voor verschillende antwoorden. Maar tegelijkertijd zijn de interviews goed met elkaar te 

vergelijken, omdat in elk interview dezelfde topics en vragen worden behandeld. Dit verhoogt de 

betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek (zie paragraaf 3.5).  

Voor de semigestructureerde interviews is er van te voren een vragenlijst opgesteld op basis van 

topics, die overeenkomt met het doel van de participerende observaties: de attitudes tegenover het 

verbod op gratis plastic tassen en duurzame consumptie blootleggen en de besluitvormingsprocessen 

analyseren die hieraan ten grondslag liggen. De topiclijst inclusief vragen voor de interviews is terug te 

vinden in bijlage 3. De topiclijst vormde het uitgangspunt voor de interviews, maar er was ook ruimte 

om in te gaan op de eigen inbreng van de respondenten. 

 Ik heb willekeurige voorbijgangers aangesproken die uit de cosmeticawinkel in Utrecht kwamen 

lopen. Mijn allereerste vraag was of hij of zij zojuist een aankoop had gedaan bij de desbetreffende 

winkel. Als dit het geval was, introduceerde ik vervolgens mezelf en mijn onderzoek. Daarnaast is de 

discretie van het onderzoek genoemd en gevraagd of ik het interview mocht opnemen. Voorafgaand aan 

het interview zijn de demografische gegevens (geslacht en leeftijd) van de respondenten genoteerd. 

Daarna startte het interview met de vraag “Koopt u wel eens een plastic tas? Zo ja, hoe vaak? Vervolgens 

is er gevraagd wat voor de respondent de belangrijkste reden was om al dan niet een plastic tas te kopen. 

Na deze introductievragen is getracht de gedragsattitude tegenover het verbod op het verstrekken van 

gratis tassen te achterhalen met de volgende vraag: “Wat vindt u er van dat u in Nederland sinds 1 januari 

2016 moet betalen voor plastic tasjes?”. Hierop werd vervolgens ingehaakt met een vraag die mogelijk 
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het acceptatieproces (heuristisch versus systematisch) van deze gedragsattitude aan het licht kon 

brengen: “ Op basis waarvan heeft u deze mening gevormd?”.  

Daarna volgde een vraag over het belang dat de respondent hecht aan het milieu en de ervaren 

voordelen voor het milieu die teweeg zijn gebracht door het verbod op het verstrekken van gratis plastic 

tassen. Vervolgens werd bevraagd wat de respondent ervan vindt dat winkeliers tegenwoordig vaak 

overstappen op het aanbieden van papieren tassen. En of de respondent denkt dat papieren tassen minder, 

meer of even milieubelastend voor het milieu zijn in vergelijking met plastic tassen. Bovendien werd 

bevraagd op basis waarvan de respondent deze inschatting had gemaakt.     

  Ten slotte zijn drie topics bevraagd die lastig te achterhalen waren in de observaties: de 

subjectieve norm,  spillover en langetermijn effecten. De subjectieve norm werd bevraagd door aan de 

respondent te vragen of hij of zij veranderingen in het straatbeeld heeft waargenomen wat betreft de 

aanwezigheid van draagtassen en of dit invloed heeft gehad op zijn of haar gedrag. Daarna volgde een 

vraag over of er discussies met vrienden of familie hebben plaatsgevonden over het verbod en of dit 

invloed heeft gehad op de manier waarop de respondent nu handelt. Tot slot is er gevraagd of de 

respondent ook duurzamer is geworden op andere domeinen dankzij het verbod en of de respondent 

wel/niet plastic tasjes zou meenemen als deze weer gratis zouden worden. Wanneer respondenten alleen 

antwoordden met 'ja' of 'nee' werd er doorgevraagd door vragen te stellen als 'waarom vindt u dat?' en 

'kunt u hier een voorbeeld van geven?’.   

 

Respondenten  

De interviews zijn afgenomen onder acht respondenten (vier vrouwen, vier mannen) op achttien en 

negentien oktober 2016. Ik stond in de buurt van cosmeticawinkel in Utrecht en sprak willekeurige 

voorbijgangers aan die uit de winkel kwamen lopen. Om ervoor te zorgen dat respondenten vrijuit 

konden spreken zijn de interviews afgenomen op een relatief rustige plek naast de cosmeticawinkel. 

Daarnaast is hen toestemming gevraagd om de interviews op te nemen en is medegedeeld dat deze 

anoniem en vertrouwelijk behandeld zullen worden. Na verloop van tijd leverde de input van de 

respondenten minder nieuwe inzichten op; er trad dus saturatie op (Mason, 2010).  

3.4 Dataverzameling en data-analyse  

Zoals eerder aangegeven zijn de observaties eerst opgeschreven op lege kassabonnetjes (fieldnotes) en 

vervolgens na de werkdienst uitgetypt in een Excel sheet op de computer. De interviews zijn met behulp 

van een voice recorder-app van mijn mobiele telefoon opgenomen. Hierdoor was het mogelijk data terug 

te luisteren en woordelijk te transcriberen waardoor een grondige analyse kon plaatsvinden. Daarnaast 

kon ik me volledig richten op het afnemen van het interview. De interviews zijn woordelijk 

getranscribeerd; de gesproken tekst is letterlijk overgenomen. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn 

woorden als ‘ah’, ‘uh’ en ‘ehm’, weggelaten. 

Bij zowel de fieldnotes van de participerende observatie als de transcripten van de 

semigestructureerde interviews is er gecodeerd om tot een gedegen analyse van de onderzoeksresultaten 

te komen (Boeije, 2012, p. 84). De fieldnotes van de observaties en de transcripten van de interviews 

zijn gecodeerd in de volgende drie stappen: open coderen, axiaal coderen en selectief coderen. Iedere 

stap van het codeerproces is eerst uitgevoerd op de fieldnotes van de observaties en daarna op de 

transcripten van de interviews. Na de afronding van de ene stap is er in dezelfde volgorde gecodeerd in 

de volgende stap.  

Het open coderen had als doel om bepaalde fragmenten  te labelen. Dit vormde de eerste 

verkenning van de verkregen data (Boeije, 2012, p. 87). Hiermee vergaarde ik antwoorden op vragen 

zoals: “Wat gebeurt hier?”, “Welk begrip past hierbij?”, “Welke ervaring of beleving wordt hier 

weergegeven?” (Boeije, 2012, p. 91). Door deze stap uit te voeren maakte ik mijn onderzoeksgegevens 

hanteerbaar voor verdere analyse. Ik heb hierbij codes gebruikt zoals “goede maatregel voor milieu”, 
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“we moeten naar een andere manier van denken”, “dan hoef ik het niet”, “dan laat maar zitten”, 

“opeenstapeling tasjes in huis”, “rommel in huis”.  

Na het open coderen van mijn data heb ik alle data bij elkaar gelegd en is er axiaal gecodeerd. 

In deze fase worden de open codes met elkaar vergeleken, zodat de data betekenis krijgen: ‘A set of 

procedures whereby data are put back together in new ways after open coding, by making connections 

between categories'.(Boeije, 2014, p. 98). Het axiaal coderen richtte zich op het clusteren van open codes 

waardoor hoofd- en subcodes ontstonden. Op deze manier komen de belangrijke elementen van het 

onderzoek in beeld en wordt de omgang van de gegevens gereduceerd (Boeije, 2012, p. 98). Zo zijn de 

zes codes die hierboven genoemd zijn, vereenvoudigd tot drie clusters: “positieve invloed op het milieu”, 

“wil er niet voor betalen” en “geeft troep in huis”.  

Tijdens de derde en laatste fase, het selectieve coderen, zijn er al hoofd- en subcodes 

geformuleerd die de basis vormen van de resultaten en de analyse. In deze fase is er structuur 

aangebracht binnen de bevindingen van het axiaal coderen (Boeije, 2012, p. 105). Op dit moment kwam 

aan het licht welke thema’s keer op keer terugkomen in de waarnemingen, wat de belangrijkste 

boodschap van de respondenten is met betrekking tot de onderzoeksvragen en hoe de verschillende 

elementen zich tot elkaar verhouden. Deze informatie zorgt voor een prettige voorbereiding op het 

schrijven van de resultaten en conclusie van dit onderzoek (Boeije, 2012, p. 106). Door deze 

bevindingen in twee codebomen te verwerken, kreeg ik inzicht in de structuur die leiden zou zijn voor 

de resultatensectie van dit onderzoek. De codeboom voor de participerende observaties en de 

semigestructureerde interviews zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 6 en bijlage 7.   

3.5 Kwaliteit van het onderzoek 

In deze paragraaf worden de kwaliteitscriteria voor kwalitatief onderzoek beschreven: de 

betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek, waaronder mijn rol als onderzoeker.  

3.5.1 Betrouwbaarheid  

De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft te maken met eventuele toevallige of onsystematische 

fouten die de waarnemingen beïnvloeden. Boeije (2012) voegt hieraan toe: "Anders gezegd, als er sprake 

is van betrouwbare methoden van dataverzameling, zal herhaling van de waarnemingen tot een gelijke 

uitkomst moeten leiden" (p.145). De betrouwbaarheid van dit onderzoek is zo goed mogelijk 

gewaarborgd doordat ik in dit methodehoofdstuk iedere stap van het onderzoek heb vastgelegd. Op deze 

manier ontstaat er transparantie in de onderzoeksaanpak. Bovendien zijn het in paragraaf 3.2.3 

beschreven observatieschema en de in paragraaf 3.2.4 beschreven vragenlijst die rondom de topics 

werden opgesteld inzichtelijk gemaakt in respectievelijk bijlage 1 en bijlage 3.  

Daarnaast zijn de observaties zorgvuldig uitgewerkt. ‘It is of upmost importance that you write 

down what you have observed as soon as possible after you have observed it’ (Lofland et al., 2006, p. 

108). De fieldnotes die werden gemaakt, werden zo snel mogelijk na de observaties verwerkt in 

observatieverslagen (full fieldnotes) door de observaties op chronologische en duidelijke wijze op te 

schrijven in een Excel sheet volgens het daarvoor opgestelde observatieschema (bijlage 1).  

  Om de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten te waarborgen heb ik in elk interview 

dezelfde onderwerpen op dezelfde manier aan bod laten komen dankzij de vooraf opgestelde topiclijst 

(bijlage 3). Doordat alle interviews zijn opgenomen en vervolgens zijn getranscribeerd, zijn zowel de 

geluidsopnames als de transcripten van deze opnames beschikbaar. Ook  is bij de verslaglegging van de 

resultaten rekening gehouden met de betrouwbaarheid van het onderzoek. De resultaten zijn op een zo 

systematisch mogelijke manier weergegeven.  

Ten slotte is de  betrouwbaarheid vergroot, omdat er in dit onderzoek is gekozen voor triangulatie. Dat 

houdt in dat er is gekozen voor een combinatie van methoden. In dit onderzoek bestaat deze triangulatie 

uit een documentenstudie, observaties en interviews (Thiel, 2015, p. 111).  
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3.5.2 Validiteit  

De interne validiteit van een kwalitatief onderzoek is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zijn de 

interne validiteit, externe validiteit en de rol van de onderzoeker. Deze factoren komen hieronder 

achtereenvolgens aan bod.  

Interne validiteit 

De interne validiteit gaat over de relatie van de resultaten in het onderzoek en de werkelijkheid (Bryman, 

2012, p. 390) . Doordat ik in dit onderzoek de respondenten in hun ‘habitat’ onderzocht heb is er sprake 

van een natuurlijke setting. De respondenten werden namelijk in hun rol als consument geobserveerd 

binnen de omgeving van een winkel. Dit verhoogt de validiteit. Daarnaast worden de respondenten 

anoniem geobserveerd, waardoor sociaal wenselijke antwoorden waarschijnlijk zoveel mogelijk zijn 

voorkomen. Dit gold echter niet voor de interviews, want voor het uitvoeren van interviews is wel 

verteld dat er sprake was van een onderzoek. Ik heb niettemin gezorgd voor valide onderzoeksresultaten 

door ook tijdens de interviews een natuurlijke setting te creëren, omdat ik de respondenten op de 

winkelstraat heb geïnterviewd.   

 

Externe validiteit 

Externe validiteit zegt iets over de mate waarin bevindingen gegeneraliseerd kunnen worden (Bryman, 

2012, p.390). Generaliseerbaarheid is de mate waarin de resultaten van dit onderzoek ook opgaan voor 

personen, situaties of organisaties die niet zijn meegenomen in het onderzoek (Boeije, 2012, p. 66). Een 

belangrijke factor die de externe validiteit in gedrang brengt is het feit dat ik respondenten heb 

geobserveerd bij één cosmeticawinkel in Utrecht. De uitkomsten zijn daardoor niet zonder meer relevant 

voor andere vestigingen van het cosmeticabedrijf, maar verschaffen wel inzicht in deze specifieke case. 

Flyvbjerg stelt dat het probleem van beperkte generaliseerbaarheid niet moet worden overschat. 

Casestudies zijn meestal niet bedoeld om algemene uitspraken te doen. De kracht van een casestudy is 

juist dat de kwalitatieve bevindingen, rijk gedocumenteerde, maatschappelijk relevante voorbeelden 

zijn, die aanzetten tot verandering (Flyvjberg 2006, p. 227). Dit resulteert in een ander soort 

generaliseerbaarheid dan de voorspellende en context-onafhankelijke generaliseerbaarheid in de 

natuurwetenschappen.  

Het geheim van de generaliseerbaarheid van casestudies ligt in de strategische keuze van een 

casestudy (Flyvjberg 2006, p. 227). De casestudy bij de cosmeticawinkel is een strategische keuze, 

omdat het een gunstige onderzoekssetting is om het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

te onderzoeken. Aangezien de observaties tijdens het keuzemoment van de respondenten zijn 

uitgevoerd, zat ik met mijn observaties het dichtst bij het vuur om de persuasieve kracht van het verbod 

op het verstrekken van gratis plastic tassen te analyseren. Het afrekenmoment bij het kassameubel is 

namelijk hét moment waarop duidelijk wordt hoe de respondenten in de praktijk omgaan met het verbod 

op het verstrekken van gratis plastic tassen. Daarnaast is deze onderzoekssetting in iedere winkel van 

het cosmeticabedrijf hetzelfde. De regels van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

staan vast en het cosmeticabedrijf heeft deze regels op nationaal niveau op dezelfde wijze 

geïmplementeerd. Dankzij de strategische keuze van de onderzoekssetting en de vergelijkbare 

omstandigheden bij andere winkels van het cosmeticabedrijf is dit onderzoek in zekere mate 

generaliseerbaar voor andere personen, situaties of cosmeticawinkels. Om deze reden kan dit onderzoek 

vergeleken worden met andere (inter)nationale onderzoeken over het verbod op het verstrekken van 

gratis plastic tassen.   

Rol van de onderzoeker  

Ik ben mij er als onderzoeker van bewust geweest dat ik met een bepaalde blik (gevormd door mijn 

achtergrond, leeftijd, geslacht, etniciteit enzovoorts) naar het onderzoeksonderwerp kijk. Of zoals Boeije 

(2012) stelt: ‘Een onderzoeker kan niet waardenvrij zijn’ (p. 151). Het is belangrijk om hier als 

onderzoeker rekening mee te houden tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Ik ben dit onderzoek gaan 
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doen, omdat ik tijdens mijn werk merkte dat er uiteenlopende reacties kwamen op het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen. Deze persoonlijke ervaring kan van invloed zijn op hoe ik situaties 

en gesprekken heb geïnterpreteerd. Ik heb echter bewust rekening proberen te houden met mijn eigen 

vooroordelen en waardeoordelen tijdens het gehele onderzoeksproces. 

 Daarnaast had ik tijdens het uitvoeren van de observaties een dubbele rol: ik was zowel 

onderzoeker als shopmedewerker. Dit zorgde ervoor dat ik dienstverlenend gedrag moest vertonen, 

omdat ik in de eerste plaats als shopmedewerker aan het werk was bij de cosmeticawinkel in Utrecht. 

Door de drukte in  de winkel was het lastig om uitvoerige gesprekken over het onderzoeksonderwerp te 

hebben met respondenten. Mijn belangrijkste taak bleef namelijk het efficiënt afhandelen van vragen 

over producten en het afrekenproces bij de kassa. Daarom heb ik ervoor gekozen om een respondent te 

observeren als er maximaal een andere consument in de wachtrij stond. Ik merkte dat ik op dat moment 

mijn dubbelrol goed kon combineren, omdat ik rustig de tijd kon nemen om observaties uit te voeren en 

te noteren (zie paragraaf 3.2.4).  
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4. Literatuurstudie 
 
In dit hoofdstuk staat de bespreking van de sensitizing concepts centraal, die binnen dit onderzoek dienen 

als raamwerk voor de analyse van de empirische data (Boeije, 2012, p. 43). De sensitizing concepts 

duurzame consumptie, duurzaam consumentengedrag, economische prikkel en besluitvormingsproces 

zijn de concepten die centraal staan in dit onderzoek. Deze concepten worden achtereenvolgens 

besproken om (duurzaam) consumentengedrag van consumenten bij een cosmeticawinkel in Utrecht te 

duiden. Allereerst is er aandacht voor de concepten duurzame consumptie en duurzaam 

consumentengedrag. Vervolgens komt aan bod wat de invloed van een economische prikkel, zoals het 

verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen, volgens de bestaande literatuur kan zijn op duurzaam 

consumentengedrag. Tenslotte volgt er een analyse van verschillende perspectieven op 

besluitvormingsprocessen. Met behulp van deze perspectieven kan de eventuele gedragsverandering die 

het verbod op het verstrekken op gratis plastic tassen teweegbrengt in kaart worden gebracht.   

4.1 Duurzame consumptie en duurzaam consumentengedrag  

Zoals uit het hoofdstuk met achtergrondinformatie blijkt heeft de wereld te maken met ernstige 

milieuproblemen. Het gebruik van plastic leidt bijvoorbeeld tot zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 

gebruik van hulpbronnen. Dit probleem is voor een groot deel veroorzaakt door menselijk gedrag (Steg, 

Bolderdijk, Keizer & Perlaviciute, 2014, p.104). Het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

is ingevoerd om het onnodig verbruik van plastic tassen terug te dringen (zie ook paragraaf 2.3). Het 

verbod op plastic tassen kan volgens de overheid tevens bijdragen aan duurzaam gedrag van 

consumenten, bijvoorbeeld door het meenemen van een eigen tas of het hergebruiken van een tas 

(Rijkoverheid, 2015). Kortom, een van de doelen van het verbod op het verstrekken van gratis plastic 

tassen is om consumenten duurzamer gedrag te laten vertonen bij het maken van keuzes over 

(draag)tassen. Maar wat houden de concepten duurzame consumptie en duurzaam consumentengedrag 

precies in?  Om deze vraag te beantwoorden zal er in deze paragraaf een werkbare definitie van beide 

concepten worden geconstrueerd.  

Het concept duurzame consumptie omvat concrete veranderingen van bedrijven en 

consumenten op domeinen zoals energiebesparing, afvalreductie, waterbesparing, transport en 

milieuverbetering (Verplanken & Roy, 2014, p. 244). Tijdens de Oslo Roundtable in 1994 is er een 

werkbare definitie voor het concept duurzame consumptie opgesteld:  

 

“The use of goods and services that respond to basic needs and bring a better quality of life, 

while minimizing the use of natural resources, toxic materials and emissions of waste and 

pollutants over the life cycle, so as not to jeopardize the needs of future generations”. (Oslo 

Roundtable, 1994, p. 1)  

 

Duurzame consumptie omvat het minimaliseren van het gebruik van natuurlijke bronnen, giftige 

materialen en de uitstoot van afval en verontreinigende stoffen in zowel het productieproces als het 

gebruik van goederen en services. Deze duurzame consumptie is een reactie op ontwikkelingen in de 

wereldeconomie sinds de industriële revolutie (begin 19e eeuw). Dankzij technologische ontwikkeling 

groeit de wereldeconomie sinds deze revolutie sneller dan ooit. Als gevolg daarvan maakt de huidige 

wereldeconomie gebruik van ongekende hoeveelheden niet-hernieuwbare hulpbronnen en verdwijnt er 

chemisch afval in land en in zee. Hieruit rijst de vraag: hoe lang en in welke mate kan deze 

wereldeconomie nog groeien zonder ernstige gevolgen voor het leven op aarde? (Tukker, 2015). De 

huidige economie staat dus in het teken van groei, waardoor er een focus ligt op niet duurzame productie- 

en consumptiepatronen (Jackson, 2009, in Lorek & Vergragt, 2014, p. 19). Om tot duurzame consumptie 

te komen zijn er veranderingen nodig op materieel, economisch, cultureel (gedragswetenschappelijk) en 
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institutioneel vlak. Vanuit economisch perspectief betekent dit dat bedrijven moeten investeren in het 

produceren van duurzame producten voor consumenten (Lorek & Vergragt, 2014, p. 19).  

De plastic tas is onderdeel van de niet duurzame productie- en consumptiepatronen van de 

huidige economie. Het  huidige verbruik van plastic tassen veroorzaakt namelijk veel zwerfafval op het 

land en in zee en draagt bij aan het tekort aan fossiele brandstoffen evenals de bijbehorende 

klimaatverandering (zie paragraaf 2.1). Het instellen van het verbod op het verstrekken van gratis plastic 

tassen tracht de huidige throwaway consumentencultuur in te perken. Duurzame consumptie vraagt 

naast een andere manier van produceren namelijk ook een gedragsverandering aan de zijde van de 

consument. Het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen is een manier om consumenten aan 

te zetten tot duurzamer gedrag.  

Het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen is een vrij uitzonderlijke interventie van 

de overheid, want vooralsnog is er nauwelijks tot geen bemoeienis vanuit de overheid wat betreft 

consumptiepatronen van consumenten. De markteconomie wordt als leidend gezien. Deze is namelijk 

gebaseerd op de vrije keus van consumenten. Consumenten mogen zelf bepalen wat zij kopen en het 

aanbod wordt afgestemd op hun vraag (consumentensoevereiniteit). In dit geval is de interventie er 

speciaal op gericht om de milieuproblemen als gevolg van plastic te verminderen (Lorek & Vergragt, 

2014, p. 20). Het biedt consumenten nog steeds de mogelijkheid om plastic tasjes aan te schaffen en te 

gebruiken, mits zij ervoor willen betalen.  

De focus in dit onderzoek ligt op het gedragswetenschappelijke vlak, met andere woorden het 

gedrag van de consument. Daarom volgt nu een verdieping van duurzame consumptie door het concept 

duurzaam consumentengedrag te definiëren, te beginnen met consumentengedrag in het algemeen. 

Solomon, Russel-Benett en Previte (2013) formuleren een heldere definitie voor het studieveld 

consumentengedrag: ‘It is the study of the processes involved when individuals or groups select, 

purchase, use or dispose products, services, ideas or experiences to satisfy need and desires’ (2013, p. 

3). Hierbij gaat het dus om het volledige koopgedrag van een consument ten behoeve van zijn specifieke 

behoeften en wensen. Duurzaam consumentengedrag gaat over de mate waarin consumenten tijdens dit 

koopgedrag specifieke gedragingen vertonen die bijdragen aan duurzame consumptie. Het Department 

for Environment, Food, and Rural Affairs (DEFRA) in het Verenigd Koninkrijk heeft een aantal 

categorieën gedefinieerd voor duurzaam consumentengedrag, zoals het verstandige gebruik van energie 

en water, duurzaam reizen (zoals carpoolen), recyclen van afval en het aanschaffen van ecologische 

producten (DEFRA, 2008, p. 5). Op papier klinkt dit als een logische opsomming, maar het volgende 

citaat illustreert hoe ‘duurzaam’ de meeste consumenten zich in de praktijk gedragen: 

 

“Most people show little interest in making truly sustainable choices, but rather follow their 

natural tendency to focus on short-term benefits and tangible outcomes, which mostly do not 

contribute to a sustainable lifestyle”. (Verplanken & Roy, 2014, p. 243) 

 

Over het algemeen hechten mensen weinig waarde aan het maken van duurzame keuzes. Ze richten zich 

op voordelen op de korte termijn. Dit gedrag is terug te zien in de manier waarop consumenten zich 

gedroegen vóór de invoering van het verbod op plastic tassen. Iedere Nederlander gebruikte namelijk 

zo’n 170 plastic tassen per jaar (zie 3.3), terwijl er al heel lang duurzame alternatieven zijn, zoals het 

hergebruiken van draagtassen of het aanschaffen van shoppers.  

Welke keuzes consumenten maken hangt in hoge mate af van welke doelen zij nastreven. 

Bolderdijk et al. (2014, p. 106) stellen dat drie soorten doelen (motivaties) interacteren bij het maken 

van een duurzame keuze. Vanuit het hedonistische doel is het de vraag in hoeverre het maken van een 

duurzame keuze onmiddellijk leidt tot genot. En vanuit het winst doel is het de vraag of het financieel 

aantrekkelijk is om een duurzame keuze te maken. Het normatieve doel gaat ten slotte over de intrinsieke 

motivatie om het milieu te beschermen. Veel duurzame keuzes zorgen voor een conflict tussen 
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hedonistische en winst doelen enerzijds en normatieve doelen anderzijds. Duurzame consumptie gaat 

namelijk vaak gepaard gaat met een zekere mate van fysiek of financieel ongemak en dit kan zwaarder 

wegen dan het normatieve doel, de motivatie om het milieu te beschermen. Zo moet een consument 

omfietsen voor lokaal geproduceerde groenten en geld investeren in woningisolatie (Bolderdijk & Steg, 

2014, p. 328). Uit de beschikbare literatuur over duurzaam consumentengedrag komt dus naar voren dat 

duurzaam consumeren vaak moeite kost voor consumenten (Lorek & Vergragt, 2014; Bolderdijk & 

Steg, 2014, p. 328). In de volgende paragraaf zal er besproken worden hoe een economische prikkel, 

zoals het verbod op het verstrekken van plastic tassen, er voor kan zorgen dat consumenten een duwtje 

in de duurzame richting krijgen.  

4.2 Consumenten prikkelen om duurzaam te consumeren  

Na het bespreken van de concepten duurzame consumptie en duurzaam consumentengedrag is het 

belangrijk om het concept economische prikkel in kaart te brengen. Daarom is in deze paragraaf de 

volgende vraag leidend: Wat is een economische prikkel en welke invloed heeft een economische 

prikkel mogelijk op duurzaam consumentengedrag?  

Het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen is een voorbeeld van een economische 

prikkel. Een economische prikkel wordt ook wel een upstream intervention genoemd (Verplanken & 

Roy, 2014, p. 250). Dit zijn grootschalige macro-level veranderingen vanuit de overheid, zoals een 

belasting of andere economische interventies. Andere voorbeelden van upstream interventions zijn 

verplicht autoriem gebruik en het rookverbod in publieke ruimtes (Verplanken & Roy, 2014, p. 250). 

Wat Upstream interventions gemeen hebben is dat ze altijd interveniëren in maatschappelijke structuren 

die een bepaalde gewoonte (habit) in stand houden en promoten (Verplanken & Wood, 2006, p. 97). Het 

gratis meegeven van een plastic tas is al meer dan vijf decennia een gewoonte over de hele wereld. 

Consumenten waren er tientallen jaren aan gewend dat hun aankopen, als onderdeel van de service van 

een winkel, in een gratis plastic of papieren tas werden meegegeven.  

Het meenemen van een eigen draagtas of aankopen zonder tas vervoeren, vergt een zekere 

inspanning aan de zijde van de consument. Uit zowel internationale als nationale resultaten blijkt dat 

deze inspanning vaker wordt verricht als er betaald moet worden voor een plastic tas (zie ook paragraaf 

2.3 en 2.4). Het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen lijkt dus een zeer efficiënte manier 

te zijn om consumentengedrag te veranderen (Bolderdijk & Steg, 2014, p. 328). Een verklaring hiervoor 

is dat een economische prikkel mogelijkerwijs een manier is om hedonistische doelen en winst doelen 

van consumenten in lijn te brengen met de normatieve doelen. Met een economische prikkel worden de 

kosten van een niet-duurzame keuze namelijk hoger, waardoor het financieel minder aantrekkelijk is om 

niet-duurzaam gedrag te vertonen (Bolderdijk et al., 2014, p. 106). Bolderdijk en Steg (2014, p. 328) 

stellen dat een economische prikkel duurzame consumptie vanuit een individueel consumenten 

perspectief aantrekkelijker maakt. Consumenten zijn namelijk vaak niet bereid duurzaam te handelen, 

tenzij er een persoonlijk voordeel aan ten grondslag ligt. Behalve het in lijn brengen van de 

hedonistische, winst en normatieve doelen, is het verbod tevens een manier om gewoontegedrag te 

doorbreken. Het zorgt ervoor dat mensen hoe dan ook moeten gaan nadenken over het al dan niet 

aanschaffen van een plastic tas (Verplanken & Wood, 2006, p. 97).  

De invloed die een economische prikkel vervolgens op het gedrag van consumenten heeft, zit 

verscholen in de instrumentele waarde van geld en de cognitieve impact van geld. De instrumentele 

waarde van geld is dat consumenten meer gemotiveerd zijn om duurzaam te handelen als duurzame 

consumptie financieel aantrekkelijker is dan niet-duurzame consumptie (Bolderdijk & Steg, 2014, p. 

329). De instrumentele waarde van geld komt overeen met het hierboven omschreven winst doel.  

De persuasieve kracht van geld is echter niet alleen afhankelijk van de instrumentele waarde van geld. 

De andere persuasieve kracht is het effect van geld op de cognities van consumenten: ‘Money is found 

to have value and an emotional charge that is not predicted by its economic use’ (Lea & Webley, 2006, 
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in Bolderdijk & Steg, 2014, p. 330). Het effect van een economische prikkel gaat namelijk verder dan 

het feit dat het financieel aantrekkelijker is om duurzaam te consumeren. Een economische prikkel zorgt 

er vaak voor dat consumenten hun waarden en attitudes over duurzaam consumeren aanpassen. 

Consumenten passen deze waarden en attitudes namelijk aan als gevolg van het reeds veranderde gedrag 

dat gestimuleerd is door de economische prikkel (Verplanken & Roy, 2014, p. 250). Kortom, volgens 

Verplanken & Roy (2014, p. 250) zorgt het in aanraking komen met de economische prikkel en het 

veranderde gedrag dat erop volgt er voor dat consumenten ook hun attitude ten opzichte van plastic 

tassen aanpassen en beseffen dat plastic slecht is voor het milieu.  

4.3 Écht duurzamer gedrag door een prikkel een illusie?  

In de vorige paragraaf wordt gesteld dat consumenten hun attitudes en waardes aanpassen door het reeds 

veranderde gedrag dat gepaard gaat met het verbod op gratis plastic tassen. Er zijn echter aanwijzingen 

dat dit een te rooskleurig beeld is van de effecten van een economische prikkel. Economische prikkels 

veranderen namelijk het decision-frame van consumenten van een ethische beslissing in een zakelijke 

(economische) beslissing (Tensbrunsel & Messick, 1999, in Bolderdijk & Steg, 2014 p.332). Dit komt 

doordat consumenten een aanvullend type informatie krijgen om hun besluit op te baseren. Dit kan er 

ten eerste voor zorgen dat het normatieve doel, de motivatie om het milieu te beschermen, verdrongen 

wordt. Ten tweede kan dit er voor zorgen dat consumenten een kosten-baten analyse maken voordat zij 

duurzaam gedrag overwegen (Heyman & Ariely, 2004, in Bolderdijk & Steg, 2014 p.332). 

Als consumenten bij hun keuze uitsluitend gemotiveerd worden door het persoonlijke financiële 

voordeel zijn ze minder geneigd het daaruit voortvloeiende duurzame gedrag toe te schrijven aan 

zichzelf (Bolderdijk & Steg, 2014, p. 335). Dit kan tot gevolg hebben dat het duurzame, veranderde 

gedrag alleen stand houdt zo lang de economische prikkel aanwezig is. Ook kan het betekenen dat er 

geen sprake is van positieve spillover (overloop) effecten  naar andere domeinen van duurzaam gedrag, 

zoals energiebesparing, afvalreductie, waterbesparing, transport en milieuverbetering (Bolderdijk & 

Steg, 2014, p. 339; Verplanken & Roy, 2014, p. 244). De overheid heeft aangegeven met dit verbod, 

naast het verminderen van de plastic soep, meer bewustzijn te willen creëren onder burgers wat betreft 

duurzaam leven (Rijksoverheid, 2015). Het is daarom interessant om in dit onderzoek te analyseren of 

consumenten van de cosmeticawinkel in Utrecht wel of geen spillover effecten naar andere domeinen 

van duurzaam gedrag ervaren dankzij het verbod op het gratis verstrekken van plastic tassen. Ook is het 

interessant om te analyseren of dezelfde consumenten verwachten dat het duurzame, veranderde gedrag 

ook stand zal houden als de economische prikkel wegvalt.  

Deze visie op de persuasieve kracht van een economische prikkel staat haaks op de visie die 

beschreven staat in paragraaf 4.2. Deze visie op de effecten van een economische prikkel op het 

decision-frame van consumenten gaat er namelijk niet van uit dat consumenten hun attitude automatisch 

aanpassen in de duurzame richting, maar omschrijft het effect van een economische prikkel op attitudes 

van consumenten eerder als een ondermijning van dit normatieve doel. Uit deze twee verschillende 

visies blijkt dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de precieze invloed van een economische prikkel. 

Om meer inzicht te krijgen in de invloed van een economische prikkel moet er een theoretisch raamwerk 

worden opgesteld voor het onderzoeken van de manier waarop consumenten besluiten nemen. Om dit 

in kaart te brengen volgt in de volgende paragraaf een overzicht van literatuur over 

besluitvormingsprocessen en het mogelijke effect van een economische prikkel binnen deze processen. 

4.4  Besluitvormingsprocessen van consumenten in relatie tot de intentie tot gedrag 

Het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen is een economische prikkel die 

besluitvormingsprocessen  en uiteindelijk gedrag van consumenten tracht te veranderen. In de vorige 

twee paragrafen stond de mogelijke werking en effecten van het verbod op het gedrag van consumenten 

centraal. Door de werking van het verbod te koppelen aan theorieën over  besluitvormingsprocessen kan 

uiteen worden gezet op welke manier mensen de keuze maken om wel of geen plastic tas aan te schaffen. 
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De theorieën kunnen gezien worden als verschillende perspectieven om consumentengedrag te 

analyseren. Daarom staat in deze paragraaf de volgende vraag centraal: Hoe kan literatuur over 

besluitvormingsprocessen, zoals de Theory of Reasoned Action (TRA), de Theory of Planned Behavior 

(TPB), het Elaboration Likelihood Model (ELM) en het Heuristic Systematic Model (HSM), bijdragen 

aan begrip over de persuasieve kracht van een economische prikkel op (duurzaam) consumentengedrag? 

Het moment waarop een consument een keuze maakt voor het al dan niet aanschaffen van een 

plastic tas is een besluitvormingsproces. Ieder onderdeel van het consumentengedrag, het selecteren, 

kopen, gebruiken en afdanken van producten, is in principe een los besluitvormingsproces. Bij elk 

onderdeel neemt de consument opnieuw een besluit over zijn gedrag. In dit onderzoek ligt de nadruk 

echter op het selectie- en het aankoopgedrag van consumenten betreffende plastic tasjes. Dit is het 

besluitvormingsproces waar de economische prikkel direct invloed op zou moeten hebben, zoals blijkt 

uit paragraaf 4.2 en 4.3. Door het besluitvormingsproces van consumenten tijdens de selectie en aankoop 

van plastic tassen te ontleden, kan er in dit onderzoek geanalyseerd worden op welke manier 

consumenten besluiten nemen. Besluitvormingsprocessen van mensen zijn complex en niet altijd 

rationeel. Vier perspectieven die inzicht geven in de psychologie die schuilt achter keuzegedrag zijn de 

TRA,  de TPB,  het HSM en het ELM. Met behulp van deze modellen kan onderzocht worden onder 

welke omstandigheden en om welke redenen consumenten al dan niet een plastic tas aanschaffen bij het 

doen van aankopen.  

4.4.1 Theory of Reasoned Action (TRA) en Theory of Planned Behavior (TPB) 

In 1967 ontwikkelden Fishbein en Ajzen de Theory of Reasoned Action (Fishbein, & Ajzen, 1967, in 

Montano & Kasprzyk, 2015, p. 97). In 1991 vulde Ajzen dit model aan met de Theory of Planned 

Behavior (Ajzen, 1991, in Montano & Kasprzyk, 2015, p. 98). De TRA en de TPB beschrijven hoe 

menselijk gedrag voorspeld kan worden. Volgens deze twee theorieën leidt een intentie tot gedrag. Een 

intentie is namelijk de cognitieve representatie van de mate waarin een persoon zichzelf in staat acht om 

bepaald gedrag uit te voeren. De TRA bevat twee voorspellers van de intentie en dat zijn de 

gedragsattitude en subjectieve norm ten aanzien van bepaald gedrag (figuur 1, witte boxen). De TPB 

voegt de voorspeller waargenomen gedragscontrole (eigen effectiviteit) toe aan dit model (figuur 1, 

grijze boxen).  

De eerste voorspeller, de gedragsattitude, wordt bepaald door de waarschijnlijkheid van de 

gevolgen van bepaald gedrag en de evaluatie van deze consequenties (Fishbein, & Ajzen  1967, in 

Montano & Kasprzyk, 2015, p. 97). Dit onderzoek richt zich op de gedragsattitude en de 

waarschijnlijkheden en consequenties van het wel of niet aanschaffen van een plastic tas. Een consument 

kan zich afvragen hoe waarschijnlijk het is dat het niet kopen van een plastic tas een positieve invloed 

heeft op het milieu (gevolg) ervan uitgaande dat de desbetreffende consument hecht aan het milieu 

(evaluatie).  In dit voorbeeld triggert het verbod het normatieve doel van de consument.   

De gedragsattitude van een consument kan zich ook richten op de individuele offers die het 

verbod op gratis plastic tassen tot gevolg heeft. Zo weet de consument dat er betaald moet worden voor 

de plastic tas (gevolg) en kan de consument afwegen of hij dit bedrag ervoor over heeft (evaluatie). Als 

de consument ervoor kiest dat hij er geen geld voor over heeft, dan is er ook sprake van ander gedrag 

dan voor het verbod, maar heeft er geen verandering in zijn attitude betreffende het milieu 

plaatsgevonden. In dit voorbeeld triggert het verbod het winst doel van de consument.  

 Aan het al dan niet kopen van een plastic tas kunnen dus verschillende gedragsattitudes ten 

grondslag liggen. In het kader van dit onderzoek is dit model handig om gestructureerd in kaart te 

brengen wat de meest prevalente gedragsattitudes zijn van consumenten bij een cosmeticawinkel in 

Utrecht en in welk gedrag dit uiteindelijk resulteert. Dit onderzoek richt zich namelijk op de vraag op 

welke manier het verbod op het vertrekken van gratis plastic tassen (duurzaam) consumentengedrag 
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beïnvloedt. Zijn de gedragsattitudes gebaseerd op de instrumentele waarde (winst doel) van geld of op 

het normatieve doel om een steentje bij te dragen aan het milieu?  

De tweede voorspeller van de intentie is de subjectieve norm (Fishbein, & Ajzen  1967, in 

Montano & Kasprzyk, 2015, p. 97). De subjectieve norm gaat over de vraag in hoeverre een individu 

denkt dat het sociaal wenselijk is om voortaan geen plastic tassen meer aan te schaffen. Het gaat hier 

om overtuigingen over wat anderen vinden dat je zou moeten doen (opvattingen van anderen). De 

invloed van anderen verschilt per individu en zodoende speelt de motivatie om aan de wensen van 

anderen te voldoen een grote rol bij de subjectieve norm (wil om in te stemmen). In dit onderzoek is het 

interessant om in kaart te brengen in hoeverre consumenten van een cosmeticawinkel in Utrecht bij het 

vormen van een intentie en uiteindelijk gedrag waarde hechten aan de meningen en keuzes van andere 

consumenten (in de winkel, kassarij en op straat) en van hun familie, vrienden en kennissen.   

De derde voorspeller van de intentie is de waargenomen gedragscontrole (eigen effectiviteit) 

(Ajzen 1991, in Montano & Kasprzyk, 2015, p. 97). Ajzen voegde deze component (TPB) toe aan de 

TRA, omdat de componenten van de TRA, de gedragsattitude en de subjectieve norm, niet voldoende 

zijn om de intentie en uiteindelijk gedrag te voorspellen wanneer de controle van een individu over zijn 

gedrag laag is. De mate waarin iemand de wilskracht heeft om bepaald gedrag uit te voeren, heeft 

evenveel invloed op de intentie en uiteindelijk gedrag als de andere twee voorspellers. De waargenomen 

gedragscontrole wordt bepaald door de mate van beheersing (beheersingsovertuiging) en de aan- of 

afwezigheid van aanmoedigende factoren (facilitatoren) of remmende factoren (barrières) voor bepaald 

gedrag en de impact (ervaren macht) van deze factoren.  

De mate van zelfvertrouwen speelt een rol bij de waargenomen gedragscontrole, wat zich kan 

uiten in zelf onder- en overschatting. De mate van beheersing (beheersovertuiging) is onder meer 

afhankelijk van de ervaring en kennis. In dit onderzoek kan er geanalyseerd worden hoe consumenten 

van een cosmeticawinkel in Utrecht hun eigen gedragscontrole inschatten, afhankelijk van de zelf onder- 

en overschatting. Ook uitingen over ervaringen en kennis over het verbod op het verstrekken van gratis 

plastic tassen zullen hierin meegenomen worden.  

 

  
 

Figuur 1 Schematische weergave van de Theory of Reasoned Action (witte kaders) en de Theory of 

Planned Behavior (grijze kaders) (Bron: Fishbein, & Ajzen, 1967;Ajzen in Montano & Kasprzyk, 2015, 

pp. 97-98) 

4.4.2 Heuristic Systematic Model (HSM) en Elaboration Likelihood Model (ELM) 

De zogenoemde ‘dual-process’ modellen geven inzicht in het tot stand komen van gedrag als het gaat 

om de mate van rationaliteit versus emotie. Mensen (in dit onderzoek: consumenten) streven naar het 

hebben van een correcte attitude tegenover objecten of gedragingen. De attitudes die mensen hebben, 

kunnen echter op verschillende manieren tot stand komen. De ‘dual-process’ modellen geven hier 

inzicht in. De twee meest invloedrijke ‘dual-process’ modellen zijn het HSM en het ELM (Chaiken 
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1980; Petty & Cacioppo 1981, in Hoeken, 1998, p. 57). Deze twee modellen komen op veel punten sterk 

overeen, maar er is in deze paragraaf ook aandacht voor het verschil tussen deze modellen.  

Het HSM en ELM stellen dat het oordeel over de correctheid van een attitude gebaseerd kan 

zijn op twee verschillende acceptatieprocessen. Het eerste acceptatieproces is een zorgvuldige en 

rationele afweging van alle beschikbare argumenten. In het HSM heet dit systematische verwerking en 

in het ELM wordt dit hoge elaboratie via de centrale route genoemd. Bij systematische verwerking of 

hoge elaboratie vindt er dus een kritische verwerking van de beschikbare informatie plaats om tot een 

correcte attitude te komen. Het tweede acceptatieproces is een meer spontane en oppervlakkige 

verwerking. Het is al erg lang bekend dat mensen niet altijd de normatieve ‘rationele’ 

besluitvormingsregels volgen, maar dat keuzes vaak intuïtief zijn, gebaseerd op onvolledige informatie 

en vuistregels (Slovic et al. 2002, in Verplanken & Roy, 2014, p. 245). In plaats van alle argumenten 

zorgvuldig af te wegen, maakt men bij deze spontane en oppervlakkige verwerking gebruik van 

vuistregels (heuristieken). In het HSM heet dit heuristische verwerking en in het ELM wordt dit lage 

elaboratie via de perifere route genoemd. Voorbeelden van dergelijke vuistregels zijn: ‘de 

deskundigheid van een persoon’, ‘als veel mensen het zeggen is het juist’, ‘hoe meer argumenten, des 

te beter het standpunt’(Chaiken 1980; Petty & Cacioppo 1981, in Hoeken, 1998, pp. 57-58). Ook 

gewoontegedrag kan gezien worden als een vuistregel: ‘ik doe het altijd zo, dus dat is nu ook de juiste 

keuze’ (Ouellette & Wood ,1998 in Verplanken & Roy, 2014, p. 246).  

Het verschil tussen het HSM en ELM is de manier waarop beide modellen de intuïtieve manier 

van het nemen van besluiten definiëren. Zo is er binnen het ELM ook aandacht voor alle niet-

argumentatieve kenmerken van de boodschap die mogelijk het acceptatieproces beïnvloeden (Petty & 

Cacioppo 1981, in Hoeken, 1998, pp. 58-65). Deze niet-argumentatieve kenmerken heten perifere cues 

in het ELM. Voorbeelden hiervan zijn de kleur van een tekst en mooie plaatjes of woorden met een 

positieve betekeniscomponent. In dit onderzoek ligt de nadruk echter niet op het overtuigen van 

consumenten met een advertentie of andere tekstuele overtuigingsmiddelen, maar op de manier waarop 

consumenten reageren op de economische prikkel: het verbod op het verstrekken van gratis plastic 

tassen. Daarom vallen de perifere cues van het ELM niet binnen dit onderzoeksonderwerp.  

4.4.3 Welk acceptatieproces onder welke omstandigheden?  

Om tot een systematische verwerking (HSM) (hoge elaboratie via de perifere route, ELM) te komen bij 

het maken van een keuze moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: (1) de persoon moet in staat zijn om 

de argumenten zorgvuldig af te wegen; (2) de persoon moet gemotiveerd zijn om de argumenten 

zorgvuldig af te wegen; en (3) de persoon moet in de gelegenheid zijn om de argumenten zorgvuldig af 

te wegen. Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, zal er veelal geluisterd worden naar intuïtie 

en vuistregels (Chaiken 1980, in Hoeken, 1998, p. 67).  

 Verplanken en Roy (2014, p. 246) stellen dat heuristische verwerking (lage elaboratie via de 

perifere route, ELM) leidt tot een cognitief minder veeleisende, spontane reactie. Ook stellen deze 

auteurs dat duurzaamheid vaak op de tweede plek komt bij het maken van keuzes over producten en 

diensten, waardoor het concept duurzaamheid vaak alleen wordt meegenomen in de overweging bij een 

systematische verwerking. Hierover zeggen deze auteurs het volgende:  

 

“A logical conclusion that may follow from a dual-process analysis is that interventions may be 

developed that ‘kick’ people from spontaneous to deliberate modes of processing. In fact, some of the 

successful interventions in the sustainability domains can be interpreted along these lines.” (Verplanken 

& Roy, 2014, p. 246) 

 

Een interventie, zoals het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen, zou volgens hen moeten 

leiden tot een meer systematische verwerking van argumenten. In dit onderzoek zal geanalyseerd 
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worden of uit de observaties en interviews met consumenten van een cosmeticawinkel in Utrecht naar 

voren komt of er veelal een systematische manier (hoge elaboratie via centrale route) van verwerking 

plaatsvindt dankzij het verbod op het verstrekken van plastic tassen. Daarnaast kan er geanalyseerd 

worden of consumenten die op een systematische manier (hoge elaboratie via centrale route) hun attitude 

vormen, in lijn met de bovenstaande theoretische bevindingen, ook meer rekening houden met het 

concept duurzaamheid. De twee acceptatieprocessen van het HSM en ELM zijn overigens twee uitersten 

en liggen op een continuüm, waardoor het vaak voor zal komen dat mensen een of meer argumenten 

kritisch verwerken, terwijl ze zich ook baseren op bepaalde vuistregels (Chaiken 1980, in Hoeken, 1998, 

p. 57).  

Het is tevens interessant om te analyseren aan welke vuistregels - als deze voorkomen -  

consumenten zich vasthouden bij het vormen van een attitude over de keuze om al dan niet een tas aan 

te schaffen. Voorbeelden hiervan zijn: ‘ik geef niet om het milieu’, ‘ik recycle mijn tasjes’, ‘papieren 

tasjes zijn niet milieuvervuilend’, ‘ik wil de cadeauverpakking niet kreuken’, ‘ik vind het belachelijk 

om bij elke aankoop te moeten betalen voor een tasje’ ,‘het gratis meegeven van tasjes is een service 

van de desbetreffende winkel’, ‘het past wel in mijn tas’ en ‘ik ben het gewend om een tas te krijgen’.  

Er zal getracht worden om de data van de observaties met behulp van het HSM en ELM model 

uit te splitsen in de twee verschillende acceptatieprocessen. Hiervoor zal in dit onderzoek figuur 2 

leidend zijn. Na mijn vraag ‘gaat het zo mee?’ tijdens de observaties, zal de consument een keuze moeten 

maken. Als hij of zij ‘ja’ antwoordt, dan is het keuzeproces volbracht. Als iemand echter ‘nee’ 

antwoordt, dan zal er vermeld worden dat plastic tasjes 10 eurocent kosten of er zal een papieren tas 

meegegeven worden als de aankopen te groot van omvang zijn voor de plastic tas. Bij de eerste vraag 

kan de consument het verbod op het gratis van plastic tassen al meenemen in het vormen van een 

standpunt, maar het kan ook zo zijn dat dit pas getriggerd wordt door de opmerking ‘plastic tasjes kosten 

10 eurocent’. Na het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ volgt er in de meeste gevallen een aanvullend gesprek met 

de consument. Figuur 2 is opgesteld op basis van de twee acceptatieprocessen van het HSM en ELM en 

biedt houvast om de gesprekken van de observaties te analyseren. Figuur 2 biedt dus een raamwerk om: 

(1) De vuistregels (heuristische verwerking; lage elaboratie via perifere route) voor het al dan 

niet aanschaffen van een plastic tas in kaart te brengen en;  

(2) De rationele overwegingen (systematische verwerking; hoge elaboratie via centrale route) 

voor het al dan niet aanschaffen van een plastic tas in kaart te brengen.  

 
Figuur 2. Schematische weergave van het HSM en ELM toegepast op standpunt ten aanzien van het al 

dan niet aanschaffen van plastic tas tijdens de observaties van dit onderzoek (gebaseerd op Chaiken 

1980, in Hoeken, 1998).  

 

Ook de data van de interviews zullen met behulp van het HSM en ELM model gesplitst worden in de 

twee verschillende acceptatieprocessen. In de interviews zal eerst bevraagd worden wat de 

gedragsattitude van de consument tegenover het verbod op plastic tassen is. Daarna zal verder worden 

uitgediept op basis waarvan de consument deze attitude heeft gevormd. Deze vraag zal 

hoogstwaarschijnlijk zorgen voor antwoorden die inzicht geven in het acceptatieproces van de 

verschillende consumenten. Figuur 3 is ook opgesteld op basis van de twee acceptatieprocessen van het 

HSM en ELM en biedt houvast om de interviews te analyseren. Figuur 3 biedt dus een raamwerk om: 
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(1) De vuistregels (heuristische verwerking; lage elaboratie via perifere route) voor het al dan 

niet aanschaffen van een plastic tas in kaart te brengen en;  

(2) De rationele overwegingen (systematische verwerking; hoge elaboratie via centrale route) 

voor het al dan niet aanschaffen van een plastic tas in kaart te brengen.  

 

 

 
 

Figuur 3. Schematische weergave van het HSM en ELM toegepast op standpunt ten aanzien van het al 

dan niet aanschaffen van plastic tas tijdens de interviews van dit onderzoek (gebaseerd op Chaiken 

1980, in Hoeken, 1998).  

 

Tenslotte kan er met de informatie van zowel de observaties als de interviews in de conclusie van dit 

onderzoek geïllustreerd worden hoe dit keuzeproces verloopt en of er aantoonbare verschillen zijn in 

keuzes afhankelijk van een rationele of intuïtieve verwerking. 

4.5 Synthese   

De bovenstaande literatuurstudie geeft antwoord op deelvraag 1:  

“Welke gedragswetenschappelijke modellen kunnen bijdragen aan begrip over de invloed van een 

economische prikkel op de intentie tot (duurzaam) consumentengedrag?”    

 

Uit de literatuurstudie blijkt dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de precieze invloed van een 

economische prikkel, zoals het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen, op het gedrag van 

consumenten. Enerzijds bestaat er de veronderstelling dat de persuasieve kracht van een economische 

prikkel verder gaat dan het financieel aantrekkelijk maken van het niet aanschaffen van een plastic tas. 

Volgens Verplanken & Roy (2014, p. 250) zorgt het veranderde gedrag dat veroorzaakt is door de 

economische prikkel er voor dat consumenten ook hun attitude ten opzichte van plastic tassen aanpassen 

en beseffen dat plastic slecht is voor het milieu.  

 Anderzijds bestaat er de veronderstelling dat de economische prikkel ervoor zorgt dat het  

decision-frame van consumenten van een ethische beslissing in een zakelijke (economische) beslissing 

verandert. Dit kan er ten eerste voor zorgen dat het normatieve doel, de motivatie om het milieu te 

beschermen, verdrongen wordt. Deze veronderstelling stelt zodoende dat consumenten een kosten-baten 

analyse maken voordat zij duurzaam gedrag overwegen (Heyman & Ariely, 2004, in Bolderdijk & Steg, 

2014 p. 332). Hierdoor zouden consumenten bij hun keuze puur gemotiveerd worden door het 

persoonlijke financiële voordeel, waardoor consumenten geneigd zouden zijn om het daaruit 

voortvloeiende duurzame gedrag niet toe te schrijven aan zichzelf (Bolderdijk & Steg, 2014, p. 335). 

Als gevolg hiervan zou het veranderde, duurzame gedrag van consumenten alleen stand houden zo lang 

het verbod op het verstrekken van plastic tassen geldt. Ook zou dit betekenen dat er geen sprake is  van 

positieve spillover (overloop) effecten  naar andere domeinen van duurzaam gedrag, zoals 

energiebesparing, afvalreductie, waterbesparing, transport en milieuverbetering (Bolderdijk & Steg, 

2014, p. 339; Verplanken & Roy, 2014, p. 244). 
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 Deze twee veronderstellingen spreken elkaar tegen. Dit betekent dat er nog geen eenduidige 

verklaring is voor de persuasieve kracht van een economische prikkel zoals het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen. Het doel van dit onderzoek is (1) om de gedragsattitudes van 

consumenten tegenover het verbod op het verstrekken van plastic tassen te achterhalen en (2) om de 

uitwerking van dit verbod op het (duurzame) gedrag van consumenten in kaart te brengen (zie inleiding). 

Op die manier kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de kennis over de persuasieve kracht van het 

verbod op het verstrekken op plastic tassen.  De eerste stap in het beantwoorden van deze twee 

overkoepelende vraagstukken is het schetsen van een theoretisch raamwerk over 

besluitvormingstheorieën om de empirische data te analyseren. Daarom is er in paragraaf 4.4 een 

overzicht gegeven van de literatuur over besluitvormingsprocessen en het mogelijke effect van een 

economische prikkel binnen deze processen. 

Met behulp van de TRA en TPB kan allereerst bepaald worden hoe consumenten van de 

cosmeticawinkel in Utrecht de drie afzonderlijke voorspellers van de gedragsintentie (de 

gedragsattitude, de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole) beschrijven. Ten tweede kan 

geanalyseerd worden wat de beschrijvingen van consumenten over de drie voorspellers zeggen over het 

uiteindelijke gedrag (Fishbein, & Ajzen, 1967; Ajzen in Montano & Kasprzyk, 2015, pp. 97-98).  

De TRA en TPB stellen dat consumenten altijd zorgvuldige, weloverwogen keuzes maken. De 

eerste voorspeller, de gedragsattitude, wordt namelijk bepaald door de waarschijnlijkheid van de 

gevolgen van bepaald gedrag en de evaluatie van deze consequenties (figuur 1). In het TRA/TPB model 

wordt geen aandacht geschonken aan het veelvoorkomende fenomeen dat mensen niet altijd de 

normatieve ‘rationele’ besluitvormingsregels volgen, maar dat keuzes vaak intuïtief zijn, gebaseerd op 

onvolledige informatie en vuistregels (Slovic et al., 2002, in Verplanken & Roy, 2014, pp. 245). Om 

deze intuïtieve keuzes ook mee te nemen in dit onderzoek is er in paragraaf 4.4.2 en paragraaf 4.4.3 

aandacht besteed aan het HSM en ELM. Het HSM en ELM schenken wel aandacht aan deze intuïtieve 

manier van het maken van keuzes. Deze zogenoemde ‘dual-process’ modellen stellen namelijk dat het 

oordeel over de correctheid van een attitude gebaseerd kan zijn op een zorgvuldige en rationele afweging 

van alle beschikbare argumenten of op een meer spontane en oppervlakkige verwerking. Deze twee 

acceptatieprocessen zijn overigens twee uitersten en liggen op een continuüm, waardoor het vaak voor 

zal komen dat mensen een of meer argumenten kritisch verwerken, terwijl ze zich ook baseren op 

bepaalde vuistregels (Chaiken 1980, in Hoeken, 1998, p. 57).   

 De belangrijkste reden om de verschillende acceptatieprocessen van consumenten onder de loep 

te nemen is om te analyseren of consumenten hun attitude in de praktijk vaker baseren op een 

zorgvuldige en rationele afweging van argumenten of op een meer spontane en oppervlakkige 

verwerking van argumenten met behulp van vuistregels. Door dit in kaart te brengen kan onderzocht 

worden of het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen daadwerkelijk leidt tot een meer 

systematische verwerking van argumenten, zoals Verplanken en Roy (2014, p. 246) stellen. Daarnaast 

kan er geanalyseerd worden of consumenten die op een systematische manier (hoge elaboratie via 

centrale route) hun attitude vormen meer rekening houden met het concept duurzaamheid (Verplanken 

& Roy, 2014, p. 246).  
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5. Resultaten 
 
De belangrijkste resultaten worden in dit hoofdstuk toegelicht op basis van gesprekken met collega’s, 

de observatieverslagen van de participerende observaties en de transcripten van de semigestructureerde 

interviews. In dit hoofdstuk wordt tevens de analyse van de resultaten besproken. De data worden 

geanalyseerd aan de hand van de sensitizing concepts uit de literatuurstudie: duurzame consumptie, 

duurzaam consumentengedrag, economische prikkel en besluitvormingsprocessen.  

5.1 Observaties over de implementatie van het verbod binnen de cosmeticawinkel  

Het is allereerst van belang om in kaart te brengen op welke manier het verbod op het verstrekken van 

gratis plastic tassen geïmplementeerd is bij de cosmeticawinkel in de gemeente Utrecht en hoe mijn 

collega’s en ik er mee omgingen. Dit zegt namelijk iets over de manier waarop consumenten in deze 

cosmeticawinkel te maken kregen met het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. 

 Het cosmeticabedrijf gaf in al haar vestigingen voor het verbod al een aantal jaar papieren tasjes 

mee in de formaten medium en large. De twee soorten small tasjes gemaakt van plastic, voor kleine 

producten en geursticks, werden ook al een aantal jaar voor het verbod meegegeven aan klanten. Voor 

de plastic tasjes betaal je sinds de invoering van het verbod als klant 0.10 eurocent. Mijn collega’s en ik 

kregen de instructie om de small plastic tassen te verkopen als de aankopen in deze kleinste tas pasten. 

Kleine producten zijn in sommige gevallen duurder dan grote producten, waardoor het niet betekent dat 

je een papieren tas krijgt als je als consument meer geld besteedt.  

 Dit klinkt als een complexe aangelegenheid en dat bleek het in de praktijk ook te zijn. Ten eerste 

voor mijn collega’s en ik (shopmedewerkers), omdat wij ons niet altijd aan de regels hielden. In de 

praktijk merkte ik namelijk dat collega’s het vervelend en ongemakkelijk vonden om geld te vragen 

voor een plastic tas als een consument meer dan plusminus dertig euro had besteed aan producten. Ik 

zag dat collega’s regelmatig een medium papieren tas meegaven aan consumenten, terwijl de producten 

ook in de small plastic tas hadden gepast. Ik moet toegeven dat ik me eerste 5 maanden (tot mei 2016) 

ook niet altijd aan de instructies heb gehouden. Het voelde vaak vreemd om mensen te laten betalen 

voor een plastic tas afhankelijk van de grootte van de aankopen.  

 De manager en assistent manager van de cosmeticawinkel merkten in mei op dat er relatief 

weinig plastic tassen werden verkocht in vergelijking met papieren tassen. Dit heeft de assistent manager 

als discussiepunt aangekaart in de WhatsApp-groep van de cosmeticawinkel (bijlage 4). De assistent 

manager stelde het volgende:  

 

“Ik heb dit de laatste tijd met meer mensen besproken, maar het lijkt me goed dat ook eens in 

de app te doen. Onze tasjes, booklets en giftbags kosten ons heel veel geld. Misschien goed om 

elkaar tips te geven hoe we hierop kunnen besparen zonder onze service te verliezen. Wie heeft 

er tips!? Mijn tip: vraag iedere klant: gaat het zo mee? Ook als ze anders een papieren tas zouden 

krijgen. Tegenwoordig hebben heel veel klanten een eigen tasje bij zich en zeggen ze heel vaak 

dat het zo mee gaat, omdat ze denken dat het anders geld kost (10 mei, 2016)”  

 

Hiermee wilde de assistent manager ons aanmoedigen om zo weinig mogelijk tasjes mee te geven (zowel 

plastic als papieren) met als belangrijkste argument: de kosten voor het bedrijf. Aangezien de instructies 

over het meegeven van plastic versus papieren tassen via een collega bij mij terecht waren gekomen, 

besloot ik olie op het vuur te gooien in de WhatsApp-groep en vroeg naar de specifieke regels over het 

verstrekken van plastic versus papieren tassen. Hierop antwoordde de assistent manager dat we de small 

plastic tassen moesten verkopen als de aankopen van de consument in deze kleinste tas pasten. Daarna 

stuurde de assistent manager een overzicht van de inkoopprijs van de papieren tassen: medium papieren 

tas €0,36 en large papieren tas €0,64 (bijlage 4). Hiermee wilde ze ons inzicht geven in hoe kostbaar de 
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papieren tassen zijn. Naast de discussie over de manier van het verstrekken van de verschillende 

draagtassen, merkte ik ook op dat de vraagstelling van collega’s wisselde5. Ik heb tijdens mijn 

observaties de volgende andere vraagstellingen genoteerd in mijn fieldnotes: “Ik stop het voor u in een 

papieren tasje, goed?”,  “Als u het fijn vindt kan ik er een plastic tasje voor 10 eurocent omheen doen?”  

en “Gaat het zo mee of wilt u er een tasje voor 10 eurocent bij?”. Een andere collega gaf in de WhatsApp-

groep (bijlage 4) het volgende aan: 

 

“Ik vraag vóór het afrekenen al vaak of ze een tas willen (dan wordt aangenomen dat er voor 

betaald moet worden). Vind ik een handige manier!” 

 

Hieruit blijkt dat de consumenten bij de cosmeticawinkel ten eerste te maken kregen met zowel plastic 

als papieren draagtassen die onder bepaalde omstandigheden al dan niet verstrekt mochten worden. Ten 

tweede kregen de consumenten van de cosmeticawinkel te maken met verschillende soorten 

vraagstellingen van shopmedewerkers over het verstrekken van draagtassen.  

5.2 Reactie op het verbod op het verstrekken van plastic tassen 

In deze paragraaf  breng ik in kaart hoe consumenten van een cosmeticawinkel in Utrecht op het verbod 

op het verstrekken van gratis plastic tassen reageren. Dit zal ik allereerst doen door te kijken naar de 

eerste reacties op het verbod bij zowel de observaties als de interviews. Vervolgens zal blijken welke 

rol de drie factoren van de Theory of Reasoned Action (TRA) en de Theory of Planned Behavior (TPB) 

hebben bij de totstandkoming van de gedragsintenties van de respondenten (Fishbein & Azjen, 1967; 

Ajzen, 1991). Daarna wordt bekeken in hoeverre er bij de vorming van deze gedragsintenties sprake is 

van een zorgvuldige en rationele afweging van alle beschikbare argumenten of een meer spontane en 

oppervlakkige verwerking. 

5.2.1 Eerste reactie 

Om de eerste reactie van de respondenten op het verbod op het verstrekken van plastic tassen te bepalen, 

heb ik tijdens de observaties altijd de vraag “gaat het zo mee?” gesteld. Op deze vraag geven 49 

respondenten vier soorten eerste reacties:   

1. 22 respondenten geven “ja” als antwoord en geven daarmee aan dat de aankopen zo mee gaan. 

Hiervan zeggen drie respondenten behalve “ja” ook meteen dat ze een eigen shopper bij zich 

hebben. 

2. 22 respondenten geven aan dat de aankopen niet zo mee gaan. Hiervan vragen zes respondenten 

expliciet naar een papieren tas, acht respondenten vragen naar een tas zonder een materiaalsoort 

te benoemen en de overige acht respondenten stellen geen vraag, maar zeggen dat ze graag een 

tas willen zonder daarbij een materiaalsoort te benoemen.   

3. Drie respondenten geven in eerste instantie aan dat de aankopen zo mee gaan, maar komen er 

vervolgens achter dat het niet in hun tas past. Daarom vragen zij alsnog naar een tas.  

4. Twee respondenten vragen meteen of ze moeten betalen voor  het tasje. Zij willen uiteindelijk 

allebei geen tas.  

 

Hieruit blijkt dat de respondenten uiteenlopende reacties geven op de vraag “gaat het zo mee?”. Het  is 

opvallend dat iets meer dan de helft, 25 van de 49 respondenten, met een papieren tas (elf stuks) of 

plastic tas (veertien stuks) de winkel uit is gelopen. Dit betekent dat 28 procent van de geobserveerde 

respondenten een plastic tas heeft gekocht.    

                                                           
5 Ik heb in de methode van dit onderzoek uitgelegd waarom ik voor de vraag “gaat het zo mee?” heb gekozen 

(zie paragraaf 3.2.3). 
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Uit de bevindingen van de interviews komt naar voren dat alle 8 de respondenten nog wel eens een 

plastic tas aanschaffen. Voor alle respondenten geldt dat zij alleen een plastic tas kopen wanneer zij hun 

eigen rugtas, shopper of linnen tas niet bij zich hebben en een onverwachte aankoop doen. De frequentie 

van het kopen van een plastic tas loopt uiteen van een keer per maand (Rm1) tot een paar keer per week 

(Rv4). 

 

“Ik probeer er wel aan te denken om een linnen tas mee te nemen als ik boodschappen ga doen, 

maar als ik uit werk kom ofzo dan zit mijn rugzak heel snel vol en dan koop ik wel een tas. Dus 

zeker wel een paar keer per week” (Rv4). 

 

Uit de bevindingen van de interviews blijkt dus dat de respondenten proberen om geen plastic tassen 

meer te kopen, maar dat dit soms niet lukt doordat ze hun eigen tas vergeten zijn en hun aankopen niet 

zonder tas mee kunnen nemen.    

5.2.2 Gedragsintentie 

De eerste reacties van de respondenten zeggen iets over de manier waarop zij omgaan met het verbod, 

maar het zegt nog niets over de manier waarop deze gedragsintentie tot stand is gekomen. Vanuit de 

TRA en de TPB, zoals besproken in paragraaf 4.4.1, blijkt een drietal voorspellers bepalend voor het tot 

stand komen van een gedragsintentie, te weten de gedragsattitude, de subjectieve norm en de 

waargenomen gedragscontrole. De bevindingen over deze drie voorspellers zullen in deze subparagraaf 

achtereenvolgens worden besproken.  

 

Gedragsattitude 

De eerste voorspeller, de gedragsattitude, wordt bepaald door de waarschijnlijkheid van de gevolgen 

van bepaald gedrag en de evaluatie van deze consequenties (Fishbein, & Ajzen  1967, in Montano & 

Kasprzyk, 2015, p. 97). Uit de bevindingen van de observaties komt naar voren dat respondenten 

verschillend aankijken tegen zowel de gevolgen van het aanschaffen van een plastic tas als de evaluatie 

van deze gevolgen. Ik heb van 37 van de 49 respondenten kunnen achterhalen wat hun gedragsattitude 

is ten aanzien van het verbod op het verstrekken van plastic tassen op dat specifieke moment. Vanaf nu 

zal er dan ook gesproken worden over 45 respondenten in totaal (observaties en interviews), omdat er 

over twaalf respondenten van de observaties niet meer gezegd kan worden dan hun eerste reactie (zie 

subparagraaf 5.2.2). Voor elf van de 37 respondenten van de observaties is de positieve invloed op het 

milieu de belangrijkste reden om minder vaak een plastic tas aan te schaffen. Deze elf respondenten zijn 

van mening dat het niet kopen van een plastic tas een positieve invloed heeft op het milieu (gevolg) en 

hechten tevens waarde aan de verbetering van het milieu (evaluatie). Vijf van deze elf respondenten 

geven tevens aan dat het verbod op het verstrekken van plastic tassen helpt om bewustzijn te creëren 

voor de negatieve effecten van plastic op het milieu onder consumenten. Geen enkele van deze 

respondenten wilde uiteindelijk een draagtas.  

Voor vijf respondenten zijn de kosten van een plastic tas de belangrijkste reden om minder vaak 

een plastic tas aan te schaffen. Deze respondenten weten dat ze moeten betalen voor een plastic tas 

(gevolg) en hebben het geld er niet voor over (evaluatie). Geen enkele van deze respondenten wilde 

uiteindelijk een draagtas.  

 Voor twee andere respondenten is de troep die de draagtassen in huis veroorzaken de 

belangrijkste reden om minder vaak een draagtas (zowel papier als plastic) aan te schaffen. Zij ervaren 

troep in huis (gevolg) en ervaren dit als vervelend (evaluatie). Deze respondenten hoefden allebei geen 

draagtas. 

 Voor twaalf andere respondenten is het belangrijk om hun aankopen op een efficiënte manier 

mee te nemen (gevolg) en zij willen daarom graag een draagtas (acht plastic, vier papier) mee 
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(evaluatie). Zo geeft een respondent (Om45) bijvoorbeeld aan dat voor hem zowel de kosten als de 

positieve invloed op het milieu ondergeschikt zijn aan het feit dat hij zijn spullen op een efficiënte 

manier wil vervoeren. 

  

“Weetje, eerlijk gezegd boeien me die paar cent niet zoveel. Het maakt me wel ietsje bewuster, maar 

toch is het belangrijkste feit dat ik m’n spullen makkelijk kan vervoeren” (Observatieverslag, 

31 juli 2016, Om45). 

 

Deze respondent is wel bewust over de negatieve impact van het aanschaffen van tassen (gevolg), maar 

hecht meer waarde aan het efficiënt meenemen van spullen dan aan het milieu (evaluatie).  

Voor vier respondenten is het doel van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

niet duidelijk. Drie van de vier respondenten vinden dat Nederland een goed recycling- en 

afdanksysteem heeft en een respondent vindt het voldoende om de tasjes netjes op te bergen in huis.  

 

“Papier is ook slecht en waarom mag dat dan wel? Bovendien hebben westerse landen zoals 

Nederland over het algemeen een goed recyclingsysteem. Het verbod is wat mij betreft nuttiger 

bij landen waar het in de zee terecht komt enzo” (Observatieverslag, 31 juli 2016, Ov44).  

 

Deze vier respondenten geven wel om het milieu (evaluatie), maar geloven niet dat het verbod op het 

verstrekken van plastic tassen bijdraagt aan een beter milieu (gevolg). Drie van de vier respondenten 

hadden een draagtas (een plastic, twee papier) nodig, de vierde respondent had al genoeg tassen bij zich.    

Ten slotte vinden drie respondenten het belangrijk dat het er leuk uitziet hoe ze hun aankopen 

vervoeren (gevolg), bijvoorbeeld voor een verjaardag, en willen daarom graag een draagtas mee 

(evaluatie). Twee van de drie respondenten doelden in hun vraagstelling op een papieren tas, de derde 

kocht een plastic tas.   

Uit de bevindingen van de interviews komt in tegenstelling tot de observaties niet naar voren 

dat respondenten verschillend aankijken tegen de gevolgen van het al dan niet aanschaffen van een 

plastic tas en de evaluatie van deze gevolgen. Alle respondenten geven aan dat ze het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen een goed initiatief vinden. Bijna alle respondenten geven daarnaast 

aan dat het niet kopen van een plastic tas een positieve invloed heeft op het milieu (gevolg) en dat zij 

grote waarde hechten aan het milieu (evaluatie). Dit is voor hen ook de belangrijkste reden om de plastic 

tas niet meer of minder vaak aan te schaffen. Slechts één respondent (Rm3) deelt die mening niet. Deze 

respondent geeft aan niet precies te weten waarom hij geen plastic tassen meer koopt, maar dat het 

wellicht kan komen doordat hij er nu voor moet betalen. Hij geeft verder wel aan dat het milieu 

belangrijk voor hem is, maar of het verbod op het verstrekken van plastic tassen hier een positieve 

bijdrage aan levert, moet volgens hem nog blijken. Dezelfde respondent (Rm3) twijfelt dus over zijn 

eigen doel om geen plastic tassen meer te kopen, maar maakt wel een opmerking over het winst-doel 

van andere mensen. Volgens deze respondent zou een hogere prijs voor de plastic tasjes ervoor zorgen 

dat consumenten voorzichtiger worden met het kopen ervan.  

 

“Ja goed, 10 cent is toch niet dat je zegt goh wat erg.. Ik denk dat wanneer het duurder wordt, 

dat mensen er voorzichtiger mee zijn” (Rm3). 

 

Verder stellen vier respondenten (Rv1, Rv2, Rv3 en Rm2) dat het verbod op het verstrekken van plastic 

tassen nodig was om bewustzijn te creëren voor de negatieve effecten van plastic op het milieu onder 

consumenten. 
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“ik denk dat het heel veel helpt. Ik merk het dus bij mezelf dat ik veel bewuster aan het nadenken 

ben erover en ook dat ik er rekening mee houd als ik dus gericht ga winkelen” (Rv2). 

 

Hoewel voor de respondenten het normatieve doel om het milieu te beschermen het belangrijkst is, 

geven deze vier respondenten toe dat het verbod bijdraagt aan bewustzijn over de noodzaak om het 

milieu te beschermen tegen plastic.  

 

Subjectieve norm 

De tweede voorspeller van de gedragsintentie, de subjectieve norm, wordt bepaald door opvattingen  

van anderen over het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen en in hoeverre een individu 

denkt dat het sociaal wenselijk is om voortaan geen plastic tassen meer aan te schaffen (wil om in te 

stemmen) (Fishbein, & Ajzen  1967, in Montano & Kasprzyk, 2015, p. 97).   

 Uit de bevindingen van de observaties kan niet opgemaakt worden of de opvattingen van 

anderen invloed hebben gehad op de gedragsintenties van de respondenten. Daarom is tijdens de 

interviews expliciet naar gevraagd naar de subjectieve norm. Uit de bevindingen van de interviews komt 

naar voren dat zes van de acht respondenten vinden dat er minder plastic tassen aanwezig zijn in het 

straatbeeld (Rv1, Rv3, Rm1, Rm2, Rm3, Rm4).   

 

“Ja, je ziet niet meer zoveel plastic tassen rondslingeren. Dat was eerder wel meer dat je plastic 

tassen zag rondslingeren op straat” (Rv3). 

 

Twee van de acht (Rv2 en Rv4) respondenten geven echter aan dat ze de verandering in het straatbeeld 

wel mee vinden vallen en dat er nog steeds veel plastic én papieren tassen zichtbaar zijn in Utrecht. 

Bovendien heeft maar een (Rm2) van de acht respondenten met vrienden of familie over het verbod op 

het verstrekken van plastic tassen gepraat. Vijf van de acht respondenten geven aan dat de veranderingen 

in het straatbeeld en discussie met familie of vrienden geen invloed hebben op de manier waarop zij 

omgaan met verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen (Rv1, Rv2, Rm1, Rm2, Rm4). Met de 

overige drie respondenten is dit topic niet besproken, dus daarvan is niet bekend of de subjectieve norm 

een voorspeller is van de gedragsintentie. Het lijkt er echter op dat de subjectieve norm geen belangrijke 

rol speelt als voorspeller bij de gedragsintentie van alle respondenten, omdat geen enkele geobserveerde 

respondent er iets over heeft gezegd. De vijf respondenten die er tijdens de interviews wél over hebben 

gepraat, geven aan dat de subjectieve norm geen invloed heeft op hun gedragsintentie tegenover het 

verbod.  

 

Waargenomen gedragscontrole 

De derde voorspeller van de gedragsintentie, de waargenomen gedragscontrole (eigen effectiviteit), 

wordt bepaald door de mate van beheersing (beheersingsovertuiging) en de aan- of afwezigheid van 

aanmoedigende factoren (facilitatoren) of remmende factoren (barrières) voor bepaald gedrag en de 

impact (ervaren macht) van deze factoren. Kortom, de eigen-effectiviteit is de wilskracht van een 

individu om bepaald gedrag uit te voeren (Ajzen 1991, in Montano & Kasprzyk, 2015, p. 97). 

 In het kader van de waargenomen gedragscontrole is het opvallend is dat vijf respondenten van 

de observaties benoemen dat zij alleen nog draagtassen kopen of aannemen wanneer dit echt nodig is, 

wat op dat moment het geval is door het ontbreken van een tas of te weinig ruimte in de eigen tas. Vier 

andere respondenten benoemen zelfs dat ze weten dat het niet kopen van een plastic tas een positieve 

invloed heeft op het milieu, maar dat ze door het ontbreken van een tas of te weinig ruimte in de eigen 

tas toch genoodzaakt zijn een draagtas te kopen of ontvangen. Van deze negen respondenten die minder 

draagtassen proberen te gebruiken, kochten er vier een plastic tas en kregen er vijf een papieren tas mee.  
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Dezelfde argumentatie komt ook naar voren uit de bevindingen van de interviews. Alle 

respondenten geven namelijk aan nog wel eens een plastic tas aan te schaffen als ze vinden dat ze deze 

nodig hebben vanwege ruimtegebrek, terwijl alle respondenten eigenlijk geen tassen meer willen kopen 

(zie paragraaf 5.2.1). Dit betekent dat zeventien van de 45 respondenten proberen om geen plastic tassen 

meer te kopen, maar dat dit soms niet lukt doordat ze hun eigen tas vergeten zijn of omdat deze vol is 

en ze hun aankopen niet kunnen dragen zonder tas. Hieruit blijkt dat de waargenomen gedragscontrole 

een zeer belangrijke voorspeller is van de gedragsintentie. De respondenten willen wel duurzaam gedrag 

vertonen (gedragsattitude), maar worden hierin regelmatig tegengewerkt door remmende factoren 

(barrières) zoals het feit dat ze de aankopen simpelweg niet mee naar huis kunnen nemen zonder 

draagtas. Op deze momenten is de mate van beheersing laag en is het comfortabel vervoeren van 

aankopen belangrijker dan de milieuwinst van het niet kopen van een plastic tas.   

5.2.3 Acceptatieproces  

In de vorige subparagraaf is besproken hoe de gedragsintenties van de respondenten volgens de 

gedragsattitude, subjectieve norm en eigen effectiviteit tot stand komen. De respondenten hebben de 

gedragsattitudes gevormd op basis van verschillende acceptatieprocessen. Volgens het ELM en HSM, 

zoals besproken in paragraaf 4.4.2, zijn er twee verschillende acceptatieprocessen die individuen 

gebruiken om een oordeel te vormen over de correctheid van een attitude. Bij het eerste acceptatieproces 

wordt het oordeel over de correctheid van een attitude gevormd op basis van een zorgvuldige en rationele 

afweging van alle beschikbare argumenten. Bij het tweede acceptatieproces is er echter sprake van een 

meer spontane en oppervlakkige verwerking op basis van onvolledige informatie en vuistregels 

(Chaiken 1980; Petty & Cacioppo 1981, in Hoeken, 1998, p. 57). De twee acceptatieprocessen van het 

HSM en ELM zijn overigens twee uitersten en liggen op een continuüm, waardoor het vaak voor zal 

komen dat mensen een of meer argumenten kritisch verwerken, terwijl ze zich ook baseren op bepaalde 

vuistregels (Chaiken 1980, in Hoeken, 1998, p. 57).  

Het is lastig om op basis van een kort gesprek te bepalen of een respondent alle beschikbare 

argumenten zorgvuldig heeft afgewogen, maar het is wel mogelijk om in kaart te brengen wat 

respondenten tegen mij zeiden over de keuze om al dan niet een plastic tas aan te schaffen of een 

papieren tas mee te willen nemen. Uit de bevindingen van de observaties komt naar voren  dat het bij 

twaalf van de 49 respondenten niet mogelijk was om een acceptatieproces over de correctheid van de 

gedragsattitude in kaart te brengen. Van de overige 37 respondenten baseren 26 respondenten hun keuze 

op een of meerdere vuistregels. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende vuistregels die 

respondenten van de observaties hanteren om de correctheid van hun gedragsattitude te verantwoorden: 

 

 Vuistregel Aantal 

1 Het past niet in mijn tas 7 

2 Ik ben mijn eigen tas vergeten 5 

3 Ik wil er niet voor betalen  5 

4 Een tas eromheen ziet er leuk uit  3 

5 Het is recyclebaar 3 

6 Tasjes zorgen voor troep in huis 2 

7 Ik hergebruik mijn tasjes altijd 1 

Tabel 1. De verschillende vuistregels die respondenten van de observaties hanteren om de correctheid 

van hun gedragsattitude te verantwoorden: 

Deze vuistregels kwamen allemaal al ter sprake in de vorige subparagraaf (5.2.2) onder het kopje 

gedragsattitude. Het zijn zeven vuistregels waaraan 26 respondenten zich vasthouden om de correctheid 

van hun gedragsattitude te verwoorden. Door deze zeven vuistregels te gebruiken geven de respondenten 

geen blijk van een zorgvuldige afweging van alle beschikbare argumenten om al dan niet een plastic tas 
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te kopen. Het zijn eerder signalen van een spontane en oppervlakkige verwerking op basis van 

onvolledige informatie en vuistregels (Chaiken 1980; Petty & Cacioppo 1981, in Hoeken, 1998, p. 57). 

Het zijn intuïtieve keuzes, die passen bij een snel beslismoment, zoals bij het afrekenproces bij de 

cosmeticawinkel in Utrecht.  

 Zoals blijkt uit de bevindingen van de waargenomen gedragscontrole (zie subparagraaf 5.2.2) 

zijn er negen respondenten die minder draagtassen proberen te gebruiken, van wie er vier een plastic tas 

kregen en vijf een papieren tas meenamen. Deze negen respondenten vallen onder de vuistregels “het 

past niet in mijn tas” en “ik ben mijn eigen tas vergeten”. Dit is namelijk hun uiteindelijke oordeel. Toch 

laten ze door deze afweging zien dat ze (1) als ze een tas bij zich hebben wel rekening houden met het 

milieu en geen tas aanschaffen en (2) dat er een combinatie van twee acceptatieprocessen plaats heeft 

gevonden, wat bevestigt dat twee acceptatieprocessen op een continuüm liggen, waardoor respondenten 

beschikbare argumenten al kritisch verwerkt hebben, maar zich alsnog kunnen baseren op bepaalde 

vuistregels (Chaiken 1980, in Hoeken, 1998, p. 57).   

 Elf van de 37 respondenten geven tijdens het maken van hun keuze blijk van een zorgvuldige 

afweging van beschikbare argumenten. Zo benoemen vier respondenten dat ze zich er bewust van zijn 

dat plastic slecht is voor het milieu. Drie andere respondenten stellen dat zowel plastic als papier een 

negatieve impact hebben op het milieu. Het is echter lastig om te bepalen of deze zeven respondenten 

álle beschikbare argumenten zorgvuldig hebben afgewogen.   

De overige vier respondenten laten nog meer zien dat zij zorgvuldige afweging van beschikbare 

argumenten hebben gemaakt. Zij geven alle vier aan dat het verbod op het verstrekken van gratis plastic 

tassen een goede maatregel is in het kader van duurzaamheid en dat zij bewuster nadenken over het 

milieu sinds het verbod is ingevoerd.  

 

In het kader van minder tasjes verbruiken haha. Voor mij wel goed want ik gooi ze altijd weg! 

Ik weet dat er in Ierland een afname was van 90 procent in het verbruik van plastic tasjes. Dus 

het werkt kennelijk wel. Ik had het zelf echter niet nodig, want ik ben zelf al milieubewust” 

(Observatieverslag, 25 juli 2016, Ov40).  

 

Deze respondent (Ov40) laat bijvoorbeeld duidelijk blijken dat ze het verbod een goede maatregel vindt 

en geeft hier ook inzicht in een zorgvuldige argumentatie. Voor haar is het verbod op het verstrekken 

van plastic tassen niet nodig, want ze beseft al dat ze de plastic tasjes verspilt door ze meteen weg te 

gooien na gebruik.  

Uit de bevindingen van de interviews, zoals besproken in subparagraaf 5.2.2, blijkt dat voor 

zeven van de acht respondenten de positieve impact op het milieu belangrijkste reden is om minder vaak 

een plastic tas aan te schaffen. Op de vraag waarom een respondent geen plastic tasjes meer koopt kreeg 

ik bijvoorbeeld het volgende antwoord:  

 

“Het milieu-aspect natuurlijk, dat is het belangrijkste, voor het geld hoef je het niet te doen. Het 

is een belachelijk kleine bijdrage wat je moet betalen, dus toch het milieu” (Rm4).  

 

Toen ik erna vroeg op basis waarvan de respondent deze mening heeft gevormd kreeg ik het volgende 

antwoord: 

 

“Nou, goed als je de media bekijkt dan hoor je vaak dat de plastic afvalberg alleen maar groter 

wordt en het water raakt erdoor vervuild en dat is gevaarlijk ook voor dieren. Kortom, het is 

slecht voor het milieu als we plastic verspillen” (Rm4).  
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Deze twee antwoorden zijn tekenend voor de antwoorden van de andere zes respondenten die ook de 

positieve impact op het milieu noemen als belangrijkste reden voor de gedragsverandering. Zij noemen 

hiervoor argumenten zoals de vervuiling van de oceanen en de afvalberg en hebben dit gelezen in de 

media of hebben er documentaires over gekeken. Een respondent noemt zelfs de film Before the Flood 

van Leonardo DiCaprio als trigger die haar liet beseffen hoe slecht plastic is voor het milieu (Rv1).  

 De laatste respondent (Rm3) geeft aan dat hij niet precies weet waarom hij geen plastic tassen 

meer koopt, maar dat het wellicht kan komen doordat hij er nu voor moet betalen. Hij koopt alleen nog 

plastic tassen als de aankopen niet in zijn eigen opvouwbare tas passen, die hij bijna altijd met zich 

meedraagt. In dat geval houdt hij zich vast aan de vuistregels “ik wil er niet voor betalen” en “het past 

niet in mijn tas”.  

De andere zeven respondenten geven verder aan de vuistregels “het past niet in mijn tas” en “ik 

ben mijn eigen tas vergeten” toe te passen. Dit is voor zeven van de acht respondenten binnen de 

zorgvuldige afgewogen mening over het verbod op het verstrekken op gratis plastic tassen, het enige 

moment waarop ze  wel nog draagtassen kopen of meenemen.    

 

“Heel af en toe, maar dat is meer als ik naar de supermarkt ga en ik ben mijn tas vergeten ofzo, 

dan wel. Als ik echt veel boodschappen heb, maar anders eigenlijk nooit. Als ik boodschappen 

ga doen zorg ik altijd wel dat ik een extra tas bij heb. Ja, soms als ik kleren ga kopen dan gebeurt 

het wel eens dat ik een kleine tas mee heb en dan vraag ik wel van of ik er een tasje bij mag” 

(Rv1).  

 

Dit voorbeeld laat zien dat Rv1 onder bijzondere omstandigheden wel nog een plastic tas aanschaft, 

omdat ze haar aankopen anders niet mee naar huis krijgt. In totaal zijn er dus achttien respondenten van 

de observaties (elf respondenten) en de interviews (zeven respondenten) die veel minder plastic tassen 

gebruiken, omdat zij graag willen bijdragen aan de verbetering van het milieu. Voor de elf respondenten 

van de observaties geldt zelfs dat zij er allemaal voor kozen om geen draagtas mee te nemen. Dit is in 

lijn met de bevindingen in de literatuurstudie (zie paragraaf 4.4.3). Verplanken en Roy stellen namelijk 

dat consumenten die op een systematische manier (hoge elaboratie via centrale route) hun attitude 

vormen meer rekening houden met het concept duurzaamheid (2014, p. 246). 

Een interventie, zoals het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen, zou volgens deze 

auteurs tevens moeten leiden tot een meer systematische verwerking van argumenten (Verplanken & 

Roy, 2014, p. 246). Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt dat achttien van de 45 respondenten van 

wie de gedragsattitude bepaald kan worden, een zorgvuldige afweging hebben gemaakt om hun oordeel 

ten aanzien van het verbod op het verstrekken van plastic tassen te vormen. Over negen andere 

respondenten van de observaties kan gesteld worden dat zij het milieu wel meenemen in hun 

overweging, maar door ruimtegebrek in hun eigen tas of het ontbreken van een tas toch een tas van de 

cosmeticawinkel nodig hadden. Dit betekent dat de meerderheid van de respondenten, 27 van de 45, een 

systematische manier van verwerking heeft laten zien.  

5.3 Lange termijn en spillover effecten 

Naast het in kaart brengen van de eerste reactie, de gedragsintentie en de acceptatieprocessen die 

hiermee gepaard gaan, is het interessant om te analyseren wat de persuasieve kracht van het verbod is 

op de lange termijn en op andere domeinen van duurzaam gedrag. Uit de bevindingen van de observaties 

kan niet opgemaakt worden of de respondenten het idee hebben dat zij hetzelfde gedrag zullen vertonen 

als het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen wordt opgeheven. Ook kan niet bepaald 

worden of er sprake is van positieve spillover (overloop) effecten naar andere domeinen van duurzaam 

gedrag, zoals energiebesparing, afvalreductie, water besparing, transport en milieuverbetering 

(Bolderdijk & Steg, 2014, p. 339; Verplanken & Roy, 2014, p. 244).  
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 Tijdens de interviews is daarom expliciet gevraagd naar deze twee mogelijke effecten van het 

verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. Uit de bevindingen van de interviews komt naar 

voren dat vier van de acht respondenten geen duurzamer gedrag zijn gaan vertonen op andere vlakken 

sinds het verbod op het verstrekken van gratis tassen in werking is getreden (Rv4 Rm1 Rm2, Rm3) Één 

respondent geeft aan dat dit nog niet het geval is, maar dat zij dit wel graag zou willen (Rv3). De overige 

drie respondenten geven aan dat zij de laatste jaren weliswaar duurzamer gedrag vertonen, maar dat dit 

niet per se een gevolg is van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen (Rv1, Rv2, Rm4). 

Dit komt bijvoorbeeld door ervaringen met verspilling tijdens een buitenlandstage in Amerika (Rv1) en 

verhalen van een bevriend bioloog over waterverspilling (Rv2).     

Verder blijkt uit de bevindingen van de interviews dat slechts twee van de acht respondenten 

denken dat zij weer vaker een plastic tas zullen aannemen als deze weer gratis wordt (Rm2, Rm3). 

 

“Ja ja.. ik denk dat als ze het weer zo meegeven dat je het automatisch weer meeneemt, dan doet 

de kassamedewerker dat zo in een tasje en dan neem je het toch zo mee” (Rm2).  

 

De overige zes respondenten geven aan dat ze denken dat hun gedrag hetzelfde zal blijven. Oftewel, dat 

hun gedrag blijvend is veranderd en ze zo weinig mogelijk plastic tassen willen aanschaffen, behalve 

als ze niet genoeg ruimte hebben in hun eigen tas of als ze deze zijn vergeten. Kortom, het verbod zet 

niet aan tot positieve spillover effecten naar andere domeinen, maar heeft er wel voor gezorgd dat zes 

van de acht respondenten van de interviews hun gedragsattitude blijvend hebben veranderd. De overheid 

geeft aan met dit verbod, naast het verminderen van de plastic soep, meer bewustzijn te willen creëren 

onder burgers wat betreft duurzaam leven (Rijksoverheid, 2015).  Uit de bovenstaande bevindingen 

blijkt dat het verbod er voor heeft gezorgd dat de respondenten van de interviews bewust nadenken over 

het aanschaffen van een plastic tas.  

5.4 Papieren tassen versus plastic tassen  

Uit de bovenstaande paragraaf blijkt dat het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

regelmatig aanzet tot het bewust nadenken over het aanschaffen van een plastic tas. Het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen geeft winkeliers echter de ruimte om draagtassen van andere 

materialen, zoals papier en jute, gratis mee te geven (ministerie I&M, 2015). Het cosmeticabedrijf heeft 

er voor gekozen om papieren tassen mee te geven in de maten medium en large, wanneer de aankopen 

van een consument niet in de small plastic tassen passen (zoals besproken in paragraaf 5.1). Aangezien 

er in dit hoofdstuk centraal staat hoe de respondenten reageren op het verbod op het verstrekken van 

gratis plastic tassen, is het interessant om te analyseren hoe zij tegen het aanbieden van gratis papieren 

tassen aankijken en of zij het idee hebben dat papieren tassen duurzamer zijn in vergelijking met plastic 

tassen.  

Uit de resultaten van  verschillende materiaalstudies blijkt dat papieren tassen meer 

milieubelastend zijn dan plastic tassen, omdat er meer materiaal nodig is om eenzelfde draagkracht te 

realiseren als bij een exemplaar van plastic (TNO, 2014, p. 17; Lewis et al., 2010, p. 152). Voor deze 

onderzoeken geldt dat de bredere gevolgen van materialen voor bijvoorbeeld het onderwaterleven niet 

in kaart zijn gebracht (Lewis, 2010, p. 152). Wat uit het bovenstaande wel blijkt is dat ook papieren 

draagtassen negatieve effecten op het milieu hebben.   

 Tijdens de observaties heb ik van tien van de 49 respondenten hun mening over de 

milieubelasting van papieren versus plastic tassen kunnen noteren. De meningen van deze tien 

respondenten verschillen van elkaar. Zo geven vier respondenten aan dat papieren tassen minder 

milieubelastend zijn in vergelijking met plastic tassen, waarvan drie respondenten aangeven dat dit komt 

doordat papieren tassen makkelijker recyclebaar zijn door ze netjes bij het oud papier af te danken. De 

andere respondent legt niet uit waarom papieren tassen minder milieubelastend zouden zijn dan plastic 
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tassen. Vijf andere respondenten geven aan dat papier ook milieubelastend is, maar specificeren niet 

welke materiaalsoort volgens hen milieubelastender is. Een van deze respondenten geeft aan dat hij de 

papieren tas vaker hergebruikt, waardoor het volgens hem minder slecht is. Slechts een respondent geeft 

aan dat papieren tassen milieubelastender zijn dan plastic tassen. 

 

“Haha, mensen denken allemaal dat papier duurzamer is, maar de productie ervan is veel 

milieubelastender. Dat las ik laatst ergens en ik schrok daar ook wel van. Ik heb altijd eigen 

tasje bij me” (Observatieverslag, 25 juli 2016, Om36).  

 

Uit de bevindingen van de interviews komt naar voren dat geen van de respondenten denkt dat papieren 

tassen milieubelastender zijn dan plastic tassen. Zes van de acht respondenten denken zelfs dat papieren 

tassen mínder milieubelastend zijn dan plastic tassen (Rv1, Rv3, Rv4, Rm1, Rm3, Rm4). Drie van deze 

zes respondenten geven aan dat dit komt doordat papieren tassen makkelijker te recyclen zijn en beter 

afbreken dan plastic (Rv3, Rm2, Rm4). Drie andere van deze zes respondenten geven aan niet te weten 

waarom papier beter is dan plastic. Zij baseren dit op een onderbuikgevoel. Een van de drie voegt hieraan 

toe dat papier wel beter móet zijn, omdat het wel nog gratis aangeboden mag worden. De twee overige 

respondenten geven aan niet te weten of papieren tassen of plastic tassen milieubelastender zijn (Rv2, 

Rm1).  

Kortom, er kan geconcludeerd worden dat maar één van de achttien respondenten van wie de 

mening over papieren versus plastic tassen is genoteerd, zich bewust is van het feit dat papieren tassen 

in de productie milieubelastender zijn dan plastic tassen. Tien van de achttien respondenten denken dat 

papieren tassen minder milieubelastend zijn en de overige zeven respondenten geven aan niet te weten 

welke materiaalsoort milieubelastender is. Bovendien komt de vuistregel “het is makkelijker te 

recyclen” zes keer voor en de vuistregels “ik hergebruik de papieren tas vaker” en “ze zijn wel nog 

gratis, dus milieuvriendelijker” komen beide een keer voor. Hieruit blijkt dat bijna de helft van deze 

respondenten niet nadenkt over de milieubelasting van het productieproces, maar puur kijkt naar de 

gevolgen voor het milieu wat betreft het afdanken en hergebruiken van draagtassen.  

 Vanaf november 2016 zijn er alleen nog maar papieren tassen verkrijgbaar bij alle vestigingen 

van het cosmeticabedrijf. Dit ontdekte ik toen ik er toevallig binnenliep. Vervolgens ben ik in gesprek 

gegaan met de Webcare van het cosmeticabedrijf via Facebook (zie bijlage 5). De Webcare medewerker 

laat weten dat de plastic tassen eerst ‘op’ moesten gaan en dat het cosmeticabedrijf langzaam toe werkte 

naar het enkel weggeven van gratis papieren tassen. De Webcare medewerker laat tevens los dat er 

binnen het bedrijf geen onderzoek is gedaan naar de milieubelasting van de papieren versus de plastic 

tassen. De keuze voor het gratis weggeven van papieren tassen is gemaakt, omdat dit past binnen de 

huidige wetgeving en het bedrijf graag klantvriendelijk wil overkomen (zie bijlage 5). Dit betekent dat 

zowel de meerderheid van de respondenten als het cosmeticabedrijf zich niet verdiept heeft in de 

milieubelasting van papieren tassen. Daarnaast is klantvriendelijkheid voor het cosmeticabedrijf 

belangrijker dan de eventuele milieubelasting van draagtassen. Stone (2002) noemt dit een trade-off: het 

cosmeticabedrijf kan in dit geval niet klantvriendelijke service bieden en tegelijkertijd duurzaam zijn. 

Daarom plaatst het cosmeticabedrijf klantvriendelijkheid boven duurzaamheid door papieren tassen aan 

te blijven bieden.   

5.5 Vergelijking met resultaten van andere (inter)nationale onderzoeken 

De bovenstaande bevindingen van dit onderzoek kunnen op drie punten vergeleken worden met andere 

(inter)nationale onderzoeken. Ten eerste blijkt uit (inter)nationale onderzoeken over de effectiviteit van 

het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen dat er dalingen 55 tot 90 procent zijn 

gerapporteerd in de uitgifte van het aantal plastic tassen (SAMR, 2016; SAMR, 2017; Ritch et al, 2009, 

p. 170). Van de respondenten van de observaties van dit onderzoek heeft 28 procent een plastic tas 
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gekocht (zie subparagraaf 5.2.1). 72 procent van de respondenten heeft dus geen tas nodig gehad of een 

papieren tas gekregen. Het is helaas niet mogelijk om de daling in de uitgifte van plastic tassen bij de 

cosmeticawinkel in Utrecht vast te stellen sinds het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

in werking is getreden. Er zijn namelijk geen cijfers bekend over de hoeveelheid plastic tassen die 

gemiddeld verstrekt werden voordat het verbod op het verstrekken op plastic tassen in werking trad.  

 Ten tweede blijkt uit onderzoek van SAMR (2016) dat ruim acht op de tien Nederlanders nu 

zelf een tas meeneemt voor hun aankopen. Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt dat iets meer dan 

de helft, 25 van de 49 respondenten, met een papieren tas (11 stuks) of plastic tas (14 stuks) de winkel 

uit is gelopen (zie subparagraaf 5.2.1). Voor de bevindingen van de observaties kan daarom gesteld 

worden dat vijf op de tien respondenten nu zelf een tas meeneemt. Voor de bevindingen van de 

interviews kan zelfs gesteld worden dat alle respondenten zelf een tas meenemen voor hun aankopen.  

Ten derde rapporteerde markteffect dat 53 procent van de consumenten positief is over de 

nieuwe regeling, vanwege positieve effecten voor het milieu (Markteffect, 2016). In dit onderzoek is 42 

procent van de respondenten van wie ik de gedragsattitude heb kunnen noteren, positief over het verbod 

vanwege de positieve invloed op het milieu. Uit deze vergelijking blijkt dat de resultaten van dit 

onderzoek op een aantal punten redelijk overeenkomen met de resultaten van andere (inter)nationale 

onderzoeken.  

5.6 Beantwoording empirische deelvraag  

Met behulp van de bovenstaande analyse van de bevindingen van dit onderzoek, kan er een antwoord 

geformuleerd worden op deelvraag 2:  

 “Hoe reageren consumenten van een cosmeticawinkel in Utrecht op het verbod op het verstrekken van 

gratis plastic tassen?” 

 

De eerste reacties van de respondenten van de observaties op de vraag “gaat het zo mee? verschillen van 

elkaar. Van de 49 respondenten hebben 25 respondenten een papieren tas (elf stuks) of plastic tas 

(veertien stuks) nodig. Iets meer dan de helft van de respondenten van de observaties heeft dus een 

draagtas nodig. Voor de respondenten van de interviews geldt dat zij alle acht nog wel eens een plastic 

tas aanschaffen, wanneer hun eigen rugtas, shopper of linnen tas vol zit of wanneer zij een onverwachte 

aankoop doen.  

 Deze gedragsintenties van de respondenten zijn opgebouwd uit de drie voorspellers: de 

gedragsattitude, de waargenomen gedragscontrole en de subjectieve norm. De subjectieve norm, de 

invloed van relevante anderen, wordt door de respondenten van de observaties niet benoemd. De 

respondenten van de interviews geven aan dat de discussies met vrienden en familie en de veranderingen 

in het straatbeeld geen invloed hebben op hun gedragsintentie.  

De gedragsattitudes van de respondenten van de observaties zijn onder te verdelen in “minder 

plastic tassen aanschaffen” en “wel nog plastic tassen aanschaffen”. Voor het minder vaak aanschaffen 

van plastic tassen hebben de respondenten de volgende drie onderliggende redenen: de positieve invloed 

op het milieu, de kosten van de plastic tassen en de troep die de plastic tassen in huis veroorzaken. Voor 

het wel nog aanschaffen van plastic tassen hebben de respondenten de volgende drie onderliggende 

redenen: Het efficiënt vervoeren van aankopen, het op de juiste manier afdanken van de plastic tassen 

en het feit dat de aankopen er mooier uitzien in een draagtas.  

De respondenten van de interviews geven bijna allemaal aan dat het niet kopen van een plastic 

tas een positieve invloed heeft op het milieu (gevolg) en dat zij grote waarde hechten aan het milieu 

(evaluatie). Dit is voor hen ook de belangrijkste reden om de plastic tas niet meer of minder vaak aan te 

schaffen. Slechts één respondent (Rm3) deelt die mening niet. Deze respondent geeft aan niet precies te 

weten waarom hij geen plastic tassen meer koopt, maar dat het wellicht kan komen doordat hij er nu 

voor moet betalen. De respondenten van de observaties geven dus maar liefst zes onderliggende redenen 
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voor de gedragsattitude, terwijl de respondenten van de observaties maar twee onderliggende redenen 

voor de gedragsattitude geven.  

Aan deze gedragsattitude liggen ook verschillende acceptatieprocessen ten grondslag. Het 

acceptatieproces van de gedragsattitude komt tot stand op een zorgvuldige of meer oppervlakkige 

manier. Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt dat achttien van de 45 respondenten van wie de 

gedragsattitude bepaald kan worden, een zorgvuldige en milieubewuste afweging hebben gemaakt om 

hun oordeel ten aanzien van het verbod op het verstrekken van plastic tassen te vormen. Over negen 

andere respondenten van de observaties kan gesteld worden dat zij het milieu wel meenemen in hun 

overweging, maar door ruimtegebrek in hun eigen tas of het ontbreken van een tas toch een tas van de 

cosmeticawinkel nodig hadden. Dit betekent dat de meerderheid van de respondenten, 27 van de 45, een 

systematische manier van verwerking heeft laten zien. De overige achttien respondenten maken bij het 

acceptatieproces van de gedragsattitude gebruik van een meer oppervlakkige manier om argumenten te 

verwerken. Zij gebruiken vuistregels zoals:  ik wil er niet voor betalen, een tas eromheen ziet er leuk 

uit, ik hergebruik mijn tasjes altijd, het is recyclebaar en plastic tasjes zorgen voor troep in mijn huis.  

Daarnaast blijkt uit de bevindingen over de waargenomen gedragscontrole dat zeventien van de 

45 respondenten van wie de gedragsattitude is bepaald, proberen om geen plastic tassen meer te kopen. 

Dit lukt echter soms niet doordat ze hun eigen tas vergeten zijn of omdat deze vol is en ze hun aankopen 

niet kunnen dragen zonder tas. Dit betekent dat de waargenomen gedragscontrole een zeer belangrijke 

voorspeller is van de gedragsintentie. Een groot aantal respondenten wil wel duurzaam gedrag vertonen 

(gedragsattitude), maar wordt hier regelmatig in geremd door barrières zoals het feit dat ze de aankopen 

simpelweg niet mee naar huis kunnen nemen zonder draagtas. Op deze momenten is de mate van 

beheersing laag en is het comfortabel vervoeren van aankopen belangrijker dan de milieuwinst van het 

niet kopen van een plastic tas.    
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6. Conclusie 
 
In deze case study  is in kaart gebracht hoe het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

geïmplementeerd is bij een cosmeticawinkel in Utrecht en op welke manier het verbod de intentie tot 

(duurzaam) gedrag van consumenten bij deze winkel beïnvloedt. De hoofdvraag van het onderzoek luidt 

als volgt: “Hoe beïnvloedt het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen de intentie tot 

(duurzaam) gedrag van consumenten die aankopen doen bij een cosmeticawinkel in Utrecht?”.  

Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag is in de literatuurstudie getracht om 

handvaten te creëren, die inzicht verschaffen in de invloed van een economische prikkel op de intentie 

tot (duurzaam) consumentengedrag. Deze handvaten zijn met name gezocht in het combineren van 

gedragswetenschappelijke modellen over besluitvormingsprocessen met de reeds bestaande kennis over 

de persuasieve kracht van een economische prikkel, zoals het verbod. De kernpunten van de 

literatuurstudie worden in dit hoofdstuk geformuleerd onder deelvraag 1.  

 Vervolgens zijn de gedragsintenties en besluitvormingsprocessen van 57 consumenten van de 

cosmeticawinkel ontrafeld met behulp van observaties en interviews. Daarna zijn deze empirische data 

uitgewerkt en is de kennis uit de literatuurstudie over de bevindingen heen gelegd om de persuasieve 

kracht van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen te bepalen. Bij twaalf van de 57 

consumenten is het niet gelukt om dieperliggende besluitvormingsprocessen en gedragsintenties in kaart 

te brengen. De belangrijkste resultaten worden in dit hoofdstuk geformuleerd onder deelvraag 2. 

Vervolgens geef ik met behulp van de twee deelvragen een antwoord op de hoofdvraag van dit 

onderzoek.  

 

Deelvraag 1  

“Welke gedragswetenschappelijke modellen kunnen bijdragen aan het begrip als het gaat om de invloed 

van een economische prikkel op de intentie tot (duurzaam) consumentengedrag?”    

 

Er is nog geen eenduidige verklaring voor de persuasieve kracht van een economische prikkel zoals het 

verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. Triggert het verbod consumenten om hun 

gedragsattitude tegenover plastic tassen aan te passen en beseffen zij dat plastic slecht is voor het milieu, 

mede dankzij hun reeds veranderde gedrag (Verplanken en Roy, 2014, p. 250)? Of zorgt het verbod er 

slechts voor dat het  decision-frame van consumenten van een ethische beslissing in een zakelijke 

(economische) beslissing verandert(Heyman & Ariely, 2004, in Bolderdijk & Steg, 2014 p. 332)? 

Om een duidelijke verklaring te vinden voor de persuasieve kracht van een economische prikkel 

is het raadzaam om met de TRA en TPB allereerst te bepalen hoe de respondenten van de 

cosmeticawinkel in Utrecht de drie afzonderlijke voorspellers van de gedragsintentie (de 

gedragsattitude, de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole) beschrijven.  

Vervolgens kan met behulp van de zogenoemde ‘dual-process’ modellen in kaart worden 

gebracht of de respondenten de correctheid van een attitude baseren op een zorgvuldige en rationele 

afweging van alle beschikbare argumenten of op een meer spontane en oppervlakkige manier (Chaiken 

1980; Petty & Cacioppo 1981, in Hoeken, 1998, p. 57).  Door dit in kaart te brengen kan onderzocht 

worden of het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen daadwerkelijk leidt tot een meer 

systematische verwerking van argumenten, zoals Verplanken en Roy (2014, p. 246) stellen. Daarnaast 

kan er nagegaan worden of consumenten die op een systematische manier (hoge elaboratie via centrale 

route) hun attitude vormen meer rekening houden met het concept duurzaamheid (Verplanken & Roy, 

2014, p. 246).  

 

 

 



48 
 

Deelvraag 2  

 “Hoe reageren consumenten van een cosmeticawinkel in Utrecht op het verbod op het verstrekken van 

gratis plastic tassen?” 

 

De respondenten van de observaties geven maar liefst zes onderliggende redenen voor de 

gedragsattitude, terwijl de respondenten van de observaties slechts twee onderliggende redenen voor de 

gedragsattitude geven. Hieruit blijkt dat de respondenten van de observaties meer diversiteit laten zien 

in redenen waarom zij al dan niet een plastic tas aanschaffen. De belangrijkste reden om geen plastic 

tassen meer aan te schaffen is de positieve invloed op het milieu en de belangrijkste reden om wel nog 

plastic tassen aan te schaffen is het efficiënt vervoeren van aankopen.  

Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt verder dat de meerderheid van de respondenten, 27 

van de 45, een systematische manier van verwerking heeft laten zien. De overige achttien respondenten 

maken bij het acceptatieproces van de gedragsattitude gebruik van een meer oppervlakkige manier om 

argumenten te verwerken met behulp van vuistregels.  

Ten slotte blijkt uit de bevindingen over de waargenomen gedragscontrole dat zeventien van de 

45 respondenten van wie de gedragsattitude is bepaald, proberen om geen plastic tassen meer te kopen. 

Dit lukt echter soms niet doordat ze hun eigen tas vergeten zijn of omdat deze vol is en ze hun aankopen 

niet kunnen dragen zonder tas. Dit betekent dat de waargenomen gedragscontrole een zeer belangrijke 

voorspeller is van de gedragsintentie. Een groot aantal respondenten wil wel duurzaam gedrag vertonen 

(gedragsattitude), maar wordt hier regelmatig in geremd door barrières zoals het feit dat ze de aankopen 

simpelweg niet mee naar huis kunnen nemen zonder draagtas. Op deze momenten is de mate van 

beheersing laag en is het comfortabel vervoeren van aankopen belangrijker dan de milieuwinst van het 

niet kopen van een plastic tas.   

 

Hoofdvraag 

Met behulp van de antwoorden op bovenstaande deelvragen kan de hoofdvraag van dit onderzoek 

beantwoordt worden: 

 

 “Hoe beïnvloedt het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen de intentie tot (duurzaam) 

gedrag van consumenten die aankopen doen bij een cosmeticawinkel in Utrecht?” 

 

Uit de verhalen van zowel de respondenten van de observaties als de respondenten van de interviews 

kan afgeleid worden dat de invloed van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen nog 

relatief wisselend verloopt. Het is opvallend dat de respondenten van de observaties maar liefst zeven 

onderliggende redenen voor de gedragsattitude geven, terwijl de respondenten van de interviews slechts 

twee onderliggende redenen voor de gedragsattitude geven. Uit zowel de observaties als de interviews 

komt naar voren dat de positieve impact op het milieu de belangrijkste reden is om minder plastic tassen 

aan te schaffen en dat het efficiënt meenemen van aankopen de belangrijkste reden is om wel nog een 

plastic tas aan te schaffen. De eerste reden geeft blijk van een weloverwogen afweging van argumenten 

en de tweede reden geeft blijk van een spontane en oppervlakkige verwerking op basis van onvolledige 

informatie en vuistregels.  

De respondenten van de observaties uiten naast de bovenstaande twee redenen maar liefst vier 

andere redenen om hun gedragsattitude tegenover het verbod op het verstrekken van plastic tassen te 

verklaren. Deze vier redenen geven allemaal blijk van een spontane en oppervlakkige verwerking op 

basis van onvolledige informatie en vuistregels. Dit zijn twee redenen om wel nog plastic tassen aan te 

schaffen: het op de juiste manier afdanken van de plastic tassen en het feit dat de aankopen er mooier 

uitzien in een draagtas. En twee redenen om minder plastic tassen aan te schaffen: de kosten van de 

plastic tassen en de troep die de plastic tassen in huis veroorzaken. Kortom, vijf van de zes redenen die 
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respondenten gebruiken om de gedragsattitude tegenover het verbod op het verstrekken van plastic 

tassen te verklaren zijn vuistregels (Chaiken 1980; Petty & Cacioppo 1981, in Hoeken, 1998, p. 57). 

Chaiken  (1980, in Hoeken, 1998, p. 67) stelt dat er aan drie voorwaarden moet zijn voldaan om 

tot een systematische verwerking (HSM) (hoge elaboratie via de perifere route, ELM) te komen bij het 

maken van een keuze. (1) de persoon moet in staat zijn om de argumenten zorgvuldig af te wegen; (2) 

de persoon moet gemotiveerd zijn om de argumenten zorgvuldig af te wegen; en (3) de persoon moet in 

de gelegenheid zijn om de argumenten zorgvuldig af te wegen. Als aan één van deze voorwaarden niet 

is voldaan, zal er veelal geluisterd worden naar intuïtie en vuistregels (Chaiken 1980, in Hoeken, 1998, 

p. 67).  

De observaties van dit onderzoek zijn uitgevoerd tijdens het afrekenproces bij de 

cosmeticawinkel. Tijdens dit afrekenproces is er sprake van een snel beslismoment, waardoor de 

respondenten wellicht niet in de gelegenheid zijn geweest om alle argumenten zorgvuldig af te wegen. 

Ook factoren zoals het niet gemotiveerd zijn of in staat zijn om alle argumenten af te wegen, kunnen 

meegespeeld hebben. De respondenten van de interviews konden daarentegen de tijd nemen om rustig 

na te denken over hun gedragsattitude tegenover het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. 

Ik heb de respondenten op straat aangesproken en zij namen vervolgens bewust de tijd om een interview 

door mij te laten afnemen. Mogelijk hebben de respondenten van de observaties om deze reden een 

grotere diversiteit aan vuistregels laten zien dan de respondenten van de interviews om hun 

gedragsattitude tegenover het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen te verklaren.  

Wanneer de bevindingen van de observaties en interviews worden samengevoegd, is het 

ondanks de bovenstaande verschillen, toch mogelijk om grote lijnen te vinden. De bevindingen van dit 

onderzoek illustreren dat het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen een positieve invloed 

heeft op duurzaam gedrag voor een groot deel van de 37 respondenten van wie de gedragsattitude is 

genoteerd. De positieve persuasieve invloed van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

is drieledig.    

Ten eerste geven achttien van de 37 respondenten (observaties en interviews) aan dat de 

positieve invloed op het milieu de belangrijkste reden is om minder vaak een plastic tas aan te schaffen. 

Deze achttien respondenten hebben dus een intrinsieke motivatie om het milieu te beschermen en hun 

gedragsattitude is zodoende ontstaan vanuit dit normatieve doel (Verplanken & Roy, 2014, p. 250). 

Verder blijkt dat negen van deze achttien respondenten vinden dat het verbod op het verstrekken op 

gratis plastic tassen dit normatieve doel versterkt. Zij denken sinds de invoering van het verbod namelijk 

bewuster na over de noodzaak om plastic uit het milieu te weren. Dit betekent dat het voor deze 

respondenten niet alleen financieel aantrekkelijker is om duurzaam te consumeren, maar dat deze 

respondenten graag duurzaam willen consumeren en dat bijna de helft hier bewuster van is geworden 

dankzij het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. Deze bevindingen zijn in lijn met de 

veronderstelling dat het in aanraking komen met een economische prikkel en het veranderde gedrag dat 

erop volgt, er voor zorgt dat consumenten hun attitude ten opzichte van plastic tassen aanpassen en 

beseffen dat plastic slecht is voor het milieu (Verplanken en Roy, 2014, p. 250).  

Ten tweede geven zeventien respondenten (observaties en interviews) aan dat zij het belangrijk 

vinden om hun aankopen op een efficiënte manier mee te nemen. Als zij geen eigen draagtas bij zich 

hebben, dan weegt het fysieke ongemak op dat moment zwaarder dan het normatieve doel om het milieu 

te beschermen. Dit is een belangrijke reden waarom duurzaam consumeren vaak moeite kost voor 

consumenten (Lorek & Vergragt, 2014; Bolderdijk & Steg, 2014, p. 328). Deze zeventien respondenten 

geven aan dat zij het milieu wel meenemen in hun overweging, maar dat zij soms door omstandigheden 

een draagtas nodig hebben. Voor deze zeventien respondenten geldt dat zij hun best doen om minder 

plastic tassen te kopen. Wanneer zij wel een eigen tas bij zich hebben met daarin voldoende ruimte, 

zullen zij geen plastic tas aanschaffen. 
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Ten derde is voor vijf respondenten van de observaties het winstdoel de belangrijkste voedingsbodem 

voor de gedragsattitude. Zij maken de keuze om geen plastic tassen meer aan te schaffen, omdat dat 

financieel aantrekkelijker is (Bolderdijk & Steg, 2014, p. 329). Dat deze keuze ook uitmondt in 

duurzaam gedrag is voor deze respondenten een bijzaak. Tensbrunsel en Messick (1999, in Bolderdijk 

& Steg, 2014 p. 332) stellen dat een economische prikkel zoals het verbod er voor kan zorgen dat het 

decision-frame van mensen van een ethische beslissing in een zakelijke (economische) beslissing 

verandert. Aangezien er slechts vijf van de 37 respondenten op deze manier redeneren, kan er gesteld 

worden dat deze visie weinig waarde heeft binnen dit onderzoek. De 0,10 eurocent in combinatie met 

de vraag ‘gaat het zo mee?’ kan eerder gezien worden als een duwtje in de goede richting. Het zet 

mensen vooral aan om hun keuze om al dan niet een plastic tas aan te schaffen bewuster af te wegen 

(Verplanken & Roy, 2014, p. 246).  

Voor de overige twaalf respondenten (allen observaties) geldt dat zij zich voorlopig nog 

vasthouden aan vuistregels die los staan van de bedoeling van het verbod op het verstrekken van gratis 

plastic tassen, zoals het feit dat een tas om de aankopen er leuk uitziet, ze goed recyclebaar zijn en de 

plastic tasjes voor troep zorgen in hun huis. Het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen heeft 

geen positieve persuasieve invloed gehad op deze twaalf respondenten.  

 Uit deze conclusie komt naar voren dat het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

een positieve persuasieve invloed heeft op duurzaam gedrag van de meerderheid van de respondenten. 

De vraag is echter wat het toestaan van draagtassen van andere materialen, zoals papier, doet met het 

bewustzijn en duurzame gedrag van dezelfde respondenten. De overheid heeft er voor gekozen dat 

draagtassen van andere materialen, zoals papier, wel nog gratis verstrekt mogen worden (Rijksoverheid, 

2015). Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt dat de respondenten een relatief positieve perceptie 

hebben over de milieu impact van papieren tassen. Slechts één van de achttien respondenten van wie de 

mening over papieren versus plastic tassen is genoteerd,  is zich bewust van het feit dat papieren tassen 

in de productie milieubelastender zijn dan plastic tassen (TNO, 2014, p. 17; Lewis et al., 2010, p. 152). 

Tien van de achttien respondenten denken dat papieren tassen minder milieubelastend zijn en de overige 

zeven respondenten geven aan niet te weten welke materiaalsoort milieubelastender is. Door het toestaan 

van gratis draagtassen van andere materialen geeft de overheid het signaal dat deze tassen minder of 

geen impact op het milieu hebben. Ook zorgt het ervoor dat winkeliers massaal papieren tassen inkopen 

en meegeven aan consumenten, waardoor de vraag ‘gaat het zo mee?’ wellicht weer verdwijnt en zowel 

consumenten als winkeliers hetzelfde gedrag gaan vertonen als voor het verbod op het verstrekken van 

gratis plastic tassen – alleen dan met tassen van andere materialen. Om de intentie tot duurzaam gedrag 

uit te breiden, zou de overheid er goed aan doen om alle soorten draagtassen te verbieden. Kortom, het 

verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen blijkt wederom effectief, maar de milieuwinst hiervan 

wordt deels teniet gedaan door de toename van papieren tassen.  
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7. Discussie 
 
In dit laatste hoofdstuk werp ik een kritische blik op het onderzoeksproces van dit onderzoek. Deze 

kritische blik omvat een reflectie op zowel de sterke en als zwakke punten die relevant geacht worden 

voor de uitkomsten van het onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aanbeveling voor 

eventueel vervolgonderzoek. 

7.1 Reflectie op het onderzoeksproces  

Als ik terug kijk op het verloop van het onderzoeksproces ben ik over het algemeen tevreden. Dankzij 

de gedegen voorkennis vanuit mijn bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen over de 

verschillende gedragswetenschappelijke modellen kon ik tijdens de observaties al met een duidelijke 

focus naar het onderzoeksonderwerp kijken. Dit terwijl er op dat moment nog geen volledig 

uitgekristalliseerde literatuurstudie op papier stond.  

Een persoonlijk knelpunt voor mij was dat ik sinds mei 2016 een parttime baan bij een 

communicatiebureau heb. Hierdoor ontdekte ik pas in september 2016 – twee maanden na de observaties 

- dat de observaties mijn inziens niet voldoende waren om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden. 

Daarom heb ik de observaties aangevuld met acht interviews. De onderzoekssetting was twee maanden 

later nog hetzelfde, waardoor dit verder geen problemen heeft opgeleverd. 

 Daarnaast had ik geen toestemming had van de leidinggevenden van de cosmeticawinkel in 

Utrecht. Hoewel dit een weloverwogen keuze was (zie subparagraaf 3.2.3) kon ik hierdoor geen 

informatie opvragen over de verhoudingen in de uitgifte van papieren versus plastic draagtassen voor- 

en na de invoering van het verbod. Hierdoor kon ik minder goed in kaart brengen wat de precieze 

persuasieve invloed van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen is geweest. Gelukkig heb 

ik wel een grondige studie uitgevoerd naar de resultaten van eerdere (inter)nationale onderzoeken, 

waardoor ik een goed beeld heb van de effectiviteit van het verbod op het verstrekken van gratis plastic 

tassen.   

 

Kwaliteitscriteria 

Er is een aantal aanmerkingen op de externe validiteit, interne validiteit en de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek, dat invloed gehad kan hebben op de resultaten van het onderzoek. Een belangrijke factor die 

de externe validiteit in gedrang brengt is de relatief kleine groep respondenten met wie ik heb gesproken. 

Er winkelen dagelijks duizenden consumenten bij de cosmeticawinkel in Utrecht, waardoor de 49 

respondenten van dit onderzoek een kleine afspiegeling zijn van het totale klantenbestand. Er is echter 

gekozen voor een kleine groep respondenten om uitgebreid in gesprek te kunnen gaan met de 

respondenten en de persuasieve kracht van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen 

diepgaand te analyseren. Tijdens het bespreken van de externe validiteit in het methodenhoofdstuk heb 

ik beargumenteerd waarom casestudies onder bepaalde omstandigheden generaliseerbaar zijn. In dit 

onderzoek is hiernaar gestreefd door een strategische keuze te maken voor de onderzoekssetting 

(Flyvjberg 2006, p. 227). De cosmeticawinkel is een gunstige onderzoekssetting om het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen te onderzoeken, omdat ik met mijn observaties het dichtst bij het 

vuur zat om de persuasieve kracht van het verbod te doorgronden. Het afrekenmoment bij het 

kassameubel is namelijk hét moment waarop duidelijk wordt hoe de respondenten in de praktijk omgaan 

met het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. Daarnaast is de onderzoekssetting in iedere 

winkel van het cosmeticabedrijf hetzelfde: de regels van het verbod op het verstrekken op gratis plastic 

tassen staan vast en het cosmeticabedrijf heeft deze regels op nationaal niveau op dezelfde wijze 

geïmplementeerd.  

De generaliseerbaarheid van deze casestudy zou vergroot kunnen worden door nog meer 

consumenten van het cosmeticabedrijf of zelfs consumenten van andere winkels in Nederland te 
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benaderen. Indien dit onderzoek gerepliceerd wordt, is het aan te raden om ook consumenten van andere 

branches binnen de Retail te observeren.      

 Voor de interne validiteit moet rekening gehouden worden met eventueel sociaal wenselijke 

antwoorden van de respondenten. Dit geldt echter alleen voor de interviews, omdat de respondenten van 

de observaties niet wisten dat zij geobserveerd werden. Hoewel bij de interviews duidelijk vermeld is 

dat de informatie anoniem zou blijven, blijft de kans op sociaal wenselijke antwoorden bestaan. 

Als er gekeken wordt naar de betrouwbaarheid van de methoden van dataverzameling valt het 

volgende op. De literatuurstudie was nog niet volledig uitgekristalliseerd toen de observaties van dit 

onderzoek plaatvonden. Hoewel een groot deel van de literatuur al beschreven was, ontbrak er een 

duidelijke focus en kritische positionering tot mijn vraagstuk. Aangezien ik van plan was om ontslag te 

nemen bij de cosmeticawinkel in Utrecht vanwege een nieuwe baan, is de keuze gemaakt om op basis 

van de voorlopige literatuurstudie een observatieschema te maken. Het positieve aan dit onderzoek is 

tegelijkertijd dat ik later heb besloten om de observaties aan te vullen met interviews. Deze interviews 

zijn gebaseerd op een veel uitgebreidere topiclijst, die gebaseerd is op een veel meer doordachte 

literatuurstudie. De topics die niet voldoende naar voren kwamen uit de observaties, zoals de lange 

termijn en spillover effecten en de invloed van de subjectieve norm op de gedragsintentie, konden op 

deze manier alsnog geanalyseerd worden. Ook boden de bevindingen van de interviews een nuttige 

aanvulling op de resultaten van de overige topics van de observaties.  

Ten slotte dient er kritisch gereflecteerd te worden op mijn eigen rol als onderzoeker. Ondanks 

mijn streven om respondenten zoveel mogelijk hun eigen verhaal te laten doen, blijft de uitwerking van 

de observaties en de interviews een creatie en representatie van mijzelf. Doordat dit onderzoek door 

slechts één persoon is uitgevoerd, is het lastig om vast te stellen of een andere onderzoeker de observaties 

en interviews op dezelfde manier gecodeerd zou hebben. Het zou zo kunnen zijn dat ik een biased view 

heb gehad tijdens het onderzoek. Hierdoor had ik misschien een bepaalde vooringenomenheid, waardoor 

ik de antwoorden mogelijk in een bepaalde richting heb gestuurd. Dit kan de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek beïnvloed hebben. Om dit risico te beperken heb ik in elk interview dezelfde onderwerpen 

op dezelfde manier aan bod laten komen dankzij de vooraf opgestelde topiclijst (bijlage 3). Ook de 

observaties waren gestructureerd volgens een observatieschema (bijlage 1) en vooraf opgestelde vragen 

(bijlage 2).  

7.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Uit de bevindingen van dit onderzoek komt naar voren dat combinatie van papieren én plastic tassen – 

vooral voor de shopmedewerkers – zeer verwarrend was. Momenteel zijn er alleen nog maar gratis 

papieren tassen verkrijgbaar bij alle vestigingen van het cosmeticabedrijf. Aan het einde van mijn 

conclusie adviseer ik de overheid echter om alle soorten draagtassen te verbieden. Het verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen blijkt wederom effectief, maar de milieuwinst hiervan wordt deels 

teniet gedaan door de toename van papieren tassen. Uit de resultaten van  verschillende materiaalstudies 

blijkt namelijk dat papieren tassen meer milieubelastend zijn dan plastic tassen, omdat er meer materiaal 

nodig is om eenzelfde draagkracht te realiseren als bij een exemplaar van plastic (TNO, 2014, p. 17; 

Lewis et al., 2010, p. 152). Ook blijkt uit het rapport van SAMR (2017) dat 30 procent van de retailers 

inmiddels een papieren tas als alternatief voor plastic tassen aanbiedt (N =300). Bovendien geeft de 

overheid een ambigu signaal af door draagtassen van andere materialen wel nog gratis te laten 

verstrekken door winkeliers. Hierdoor lijkt het alsof deze draagtassen geen of minder impact op het 

milieu hebben, terwijl dit zeker niet het geval is.  

 Ik adviseer het ministerie van I&M om te onderzoeken of een algeheel verbod op het verstrekken 

van draagtassen een realistische optie is in Nederland. Om in kaart te brengen hoe Nederlandse 

consumenten hier tegenover staan, kan het ministerie van I&M een nieuwe pilot laten uitvoeren, 

vergelijkbaar met de de pilot ‘Mag het een tasje minder zijn?’ van het  Kennisinstituut Duurzaam 
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Verpakken samen met de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). In de nieuwe pilot moeten  alle soorten 

draagtassen beprijst moeten worden. Op die manier kan het ministerie van I&M inventariseren hoe de 

Nederlandse consument tegenover een verbod op het gratis verstrekken van tassen van alle materialen 

staat. Het zou zomaar kunnen dat consumenten begrip hebben voor een verbod op het gratis verstrekken 

van alle soorten draagtassen, omdat het een logisch gevolg kan zijn op het huidige verbod op het 

verstrekken van gratis plastic tassen. Als er tijdens de pilot ook wordt gecommuniceerd dat álle soorten 

draagtassen een zekere milieu impact hebben, dan zal het begrip van consumenten nog meer toenemen. 

Dat zou betekenen dat er in Nederland nog meer winst kan worden geboekt op het gebied van 

milieuverbetering én het stimuleren van duurzaam gedrag onder consumenten. 
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Bijlagen  

1: Observatieschema 
 

Datum Geslacht Leeftijd € Type 

draagtas 

Vraagstelling Korte 

observatie 

Aanvullend 

gesprek  

../../…. m/v 10/20/30 

40/50/60 

70/80/90 

Bon- 

bedrag 

Plastic / 

Papier  

Gaat het  zo 

mee? 

Eerste 

antwoord 

respondent 

Overige 

bevindingen tijdens 

het gesprek met de 

respondent 

 

2: Vragen tijdens observaties 
1 Waarom hoeft u geen tasje nu u ontdekt dat het geld kost? 

2 Bent u milieubewuster geworden sinds de invoering van het verbod op het verstrekken van 

gratis plastic tasjes? 

3 Wat vindt u van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen? 

4 Wat vindt u ervan dat u papieren tasjes wel nog gratis krijgt? 

5 Wat vindt u ervan dat u moet betalen voor plastic tasjes?  

6 In hoeverre denkt u dat papier minder of meer milieubelastend is voor het milieu als ik vragen 

mag? 

7 Weet u waarom er betaald moet worden voor plastic tasjes?  
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3: Topiclijst en open vragenlijst  
Respondent: M/V   

Leeftijd 

Datum: 

 

Introductie van mezelf en het onderzoek, benoemen van discretie, vragen of er nog wensen zijn (b.v. 

anonimiseren) en of het opgenomen mag worden.  

 

Introductievragen 

1. Koopt u wel eens een plastic tas? Zo ja, hoe vaak en om welke reden? 

Indien de respondent aangeeft nooit plastic tassen te kopen: 

3b:Wat is de belangrijkste reden om geen plastic tassen te kopen? 

Indien de respondent aangeeft wel nog plastic tassen te kopen: 

3b:Wat is de belangrijkste reden om wel nog plastic tassen te kopen? 

 

Gedragsattitude tegenover verbod op gratis plastic tassen (1) 

2. Wat vindt u er van dat u in Nederland sinds 1 januari 2016 moet betalen voor plastic tasjes?  

 

Acceptatieproces in kaart brengen 

3. Op basis waarvan heeft u deze mening gevormd? systematisch vs heuristisch achterhalen 

 

Gedragsattitude tegenover verbod op gratis plastic tassen (2) 

4. Kunt u mij vertellen waarom het milieu wel of niet belangrijk voor u is? (evaluatie) 

 

5. Is het volgens u waarschijnlijk dat het niet kopen van een plastic tas een positieve invloed heeft 

op het milieu? Waarom wel/niet? (gevolg) 

 

6. Wat vindt u ervan dat veel winkeliers tegenwoordig overstappen op het aanbieden van papieren 

tassen? 

 

7. Zijn papieren tassen minder, meer of even milieubelastend voor het milieu in vergelijking met 

plastic? Hoe weet u dit?  

Met deze vragen kan tevens meer inzicht komen in de manier van verwerking van consumenten.  

 

Subjectieve norm: 

8. Ziet u veranderingen in het straatbeeld wat betreft de aanwezigheid van draagtassen en 

beïnvloedt dat uw gedrag?  

 

9. Heeft u over het verbod gediscussieerd met vrienden of familie en heeft dit invloed op de manier 

waarop u nu omgaat met het verbod?  

 

Aanvullende vragen (spillover en longterm effecten)  

     10. Bent u sinds het verbod op plastic tassen ook duurzamer gedrag gaan vertonen op andere 

manieren? 

     11. Zou u de plastic tasjes ook niet meer hoeven als ze weer gratis worden? 
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4: Gesprek in WhatsApp-groep  
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5: Gesprek met Customer Care van het cosmeticabedrijf op Facebook  
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6: Codeboom participerende observaties  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbod op het 
verstrekken van gratis 

plastic tassen 

Eerste 
reactie

Geen 
tas 

nodig 

Toch 
een 
tas 

nodig

Wel een 
tas nodig

Niet 
willen 

betalen

Gedragsintentie

Gedragsattitude 

minder 
draagtassen 

Positieve invloed 
op milieu 

zorgvuldige 
afweging 

Kosten 
plastic 

tas 

Vuistregel

Troep 
in huis 

Vuistregel

Wel nog 
draagtassen

Aankopen 
efficiënt 

vervoeren

Zorgvuldige 
afweging

Vuistregel

waargenomen 
gedragscontrole  

laag 

Vuistregel

Juiste manier 
van afdanken 

Vuistregel

Mooi 
uitzien 

Vuistregel

papieren 
tassen 

Minder 
milieubelastend Ook 

milieubelastend 

Milieubelas
tender 
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7: Codeboom semigestructureerde interviews   
 

 

Verbod op het 
verstrekken van gratis 

plastic tassnen 

Eerste 
reactie

Minder 
plastic 
tassen 

aanschaffen

Alleen 
indien er 
een tas 

ontbreekt 
of wanneer 
deze  vol is 

Gedragsintentie

Gedragsattitude 

Minder 
draagtassen 

Positieve 
invloed 

op milieu

Zorgvuldige 
afweging: 

niet 
aanschaffen 

van 
draagtassen  

Vuistregel: 
indien tas 

ontrbeekt  of vol 
is wel draagtas 

aanschaffen  

Reden 
onbekend

Vuistregel

Subjectieve 
norm 

Verandering 
in straatbeeld 

zichtbaar

Geen effect op 
gedragsattitude

Verandering 
in 

straatbeeld  
valt mee

Geen effect op 
gedragsattitude

Papieren 
tassen

Minder 
milieubelastend

even 
milieubelastend


