
Geachte heer, mevrouw, 

 

In onze e-letter van 11 maart j.l. informeerden we u informeerden wij u over het inwonersonderzoek 

naar afval scheiden onder inwoners van Rivierenland. Dit onderzoek start maandag 11 april.  

  

Inwoners spelen een belangrijke rol in het aanleveren van schone grondstoffen: immers aanpak bij 

de bron richt zich op duurzame verandering, levert een voordeel op in de rest van de keten en houdt 

de kosten beheersbaar. De scheidingsbereidheid van en op de juiste wijze scheiden door inwoners 

zijn hierin doorslaggevend. Onderzoeken wijzen echter uit dat de vervuiling van de ingezamelde 

grondstoffen in Rivierenland toeneemt. Het is dan ook essentieel dat we (meer) draagvlak onder 

inwoners verkrijgen voor het verbeteren van de kwaliteit van de grondstoffen. 

 

Goed afval scheiden stimuleren 

Avri wil inwoners met een campagne op een positieve manier stimuleren tot het juiste 

scheidingsgedrag om de genoemde vervuiling tegen te gaan. Voor het succes van deze campagne is 

het van belang dat we actueel inzicht hebben in de drijfveren en behoeften van inwoners ten aanzien 

van het scheiden van afval.  

  

Online onderzoek 

Daarom voeren we eerst een online enquête onder inwoners uit. De resultaten stellen ons in staat 

een effectieve campagne te ontwikkelen die is afgestemd op wat er leeft bij de doelgroepen en wat 

hen beweegt. Het Zutphense onderzoek- en adviesbureau Moventem voert dit onderzoek uit voor 

Avri. Moventem verzorgt de programmering van de vragenlijst, verwerkt de antwoorden en stelt een 

analyse op van de uitkomsten.  

  

Deelname 

Avri nodigt inwoners aan de hand van een willekeurig getrokken steekproef schriftelijk uit deel te 

nemen. Daarnaast doen wij een oproep via social media, lokale kranten en nieuwssites om de 

vragenlijst in te vullen. U kunt helpen het onderzoek tot een succes te maken door de vragenlijst met 

onderstaande tekst actief in uw eigen netwerk te delen, bijvoorbeeld via social media, 

whatsappgroepen of mail. Deelnemen kan via www.moventem.nl/avri.  

  

<conceptekst werving> 

Avri wil graag van inwoners in Rivierenland weten hoe zij hun afval scheiden. Dat helpt om hen beter 

van dienst te zijn. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Ga naar 

www.moventem.nl/avri of gebruik de QR-code.  
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