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1a. Hoe vaak bezoek je de kust of een rivierstrandje?

1b. Als je de kust bezoekt, hoe vaak zie je dan zwerfvuil liggen?

2. Aan het einde van een stranddag pak je je spullen in om naar huis te gaan. Je ziet nergens een vuilnisbak. 
Wat doe je? 

a) Ik laat mijn afval achter; het was toch al niet zo schoon. 
b) Ik laat mijn afval achter in een gesloten zak.
c) Ik neem mijn zak met afval mee tot ik een vuilnisbak vind waar ik het achter kan laten.
d) Ik verzamel al het afval dat ik zie liggen, ook andermans afval. De zak met afval neem ik mee naar huis.

3.In welke mate beinvloeden onderstaande factoren het ontstaan van zwerfvuil aan de kust en in zee 
volgens jou?  

1: niet   2: weinig  3: enigszins   4: veel

nooit jaarlijks maandelijks wekelijks dagelijks

nooit zelden soms meestal altijd

Het gedrag van mensen als ze afval achterlaten. Als ze bijvoorbeeld hun 
afval op het strand laten liggen, als ze afval in het toilet werpen etc. 1        2        3        4

Gebrek aan vuilnisbakken 1        2        3        4

Werpwerp producten 1        2        3        4

Veelvuldig gebruik van plastic in dagelijkse producten en verpakkingen 1        2        3        4

Gedrag van de kustindustrie (zoals vissers, horeca, toerisme) 1        2        3        4

Gebrek aan handhaving van het afvalbeleid 1        2        3        4

Verliezen tijdens transport 1        2        3        4
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4. In hoeverre ben je het hiermee eens? 
1: niet   2: weinig  3: enigszins   4: veel

De oceanen zijn zo groot, het is onwaarschijnlijk dat zwerfvuil in zee 
blijvende schade veroorzaakt 1        2        3        4

Zwerfvuil in zee is alleen een probleem voor kustgemeentes 1        2        3        4

Ik maak me zorgen over de invloed van zwerfvuil in zee 1        2        3        4

Alleen herbruikbare artikelen gebruiken in plaats van wegwerpartikelen 1        2        3        4

Mensen te vragen om hun afval op te rapen als je ziet dat ze iets op de 
grond gooien 1        2        3        4

Afval op te rapen als je ziet dat het in zee terecht kan komen 1        2        3        4

5. In hoeverre ben je bereid om:
1: niet   2: weinig  3: enigszins   4: veel

•   Vermijd een te lange enquête, niet meer dan 1-2 bladzijden. 
• Het kan moeilijk zijn om de antwoorden van open vragen te categoriseren voor analyse. Gesloten vragen zijn 

eenvoudiger, eventueel met een lijst van mogelijke antwoorden waar de ondervraagden uit kunnen kiezen. 
Zorg er dan wel voor dat je alle mogelijke antwoorden in de lijst hebt staan. 

• Vragen moeten helder zijn. Houd ook de instructie vooraf eenvoudig. 
• Maak de vragen zo kort mogelijk, gebruik niet meer dan 20 woorden.
• Vermijd algemene vragen zoals ‘Wat voor soort producten gebruikt u het meest?’
• Mensen hebben vaak de neiging om ‘politiek correct’ te antwoorden. Het helpt om de enquête anoniem te 

laten invullen. 
• Als je besluit om een onderzoek te gaan doen naar gewoonten en gedrag van consumenten bedenk dan dat je 

alleen onderzoek kunt doen naar ‘zelf-gerapporteerd’ gedrag. Dit hoeft niet altijd het werkelijke gedrag te zijn 
van consumenten. Dat kan alleen worden onderzocht door observatie. 

• Vermijd vragen die ongemakkelijk of beschamend zijn.
• Vermijd suggestieve vragen. Zoals, ‘Ben je het ermee eens dat ...moet worden gedaan om...’ 
• Test je enquête eerst op een kleine groep zoals ouders of elkaar. Gebruik hun feedback om woordkeuze etc. te 

verbeteren. 

Hoe maak je een enquête? 
Hier zijn wat tips om vragen 

te formuleren. 
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