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Interventiestudie om stookgedrag met hout te verbeteren in Vlaanderen
Deze studie had als doel een strategie te ontwikkelen om het gedrag van de Vlaming te
beïnvloeden door het inzetten van inzichten uit de sociale psychologie. De Vlaamse
overheid beoogde Vlamingen te stimuleren beter te stoken. Een effectmeting werd
uitgevoerd middels een enquêteonderzoek bij houtkachelgebruikers in Vlaanderen. Deze
werden bereikt via schoorsteenvegers die hun klanten indeelden in verschillende
testgroepen. Afhankelijk van de testgroep gaven schoorsteenvegers testmateriaal mee
aan hun klanten, waaronder een flyer en/of vochtmeter. In dit eindrapport beschrijven we
de uitgevoerde interventie, de resultaten van de effectmeting en de conclusies en
aanbevelingen. Uit de resultaten bleek dat de interventie op een aantal gedragingen een
significant effect had, zoals op een aantal methoden om de droogte van hout te
controleren en het ervaren gemak om de droogte van hout te controleren. Op andere
gedragingen vonden we geen significante effecten, zoals op de frequentie waarmee
geschikte materialen werden gestookt en het kennisniveau. Mede door de kleine
steekproefgrootte geven de resultaten een gemixt beeld en is het niet mogelijk een
eenduidige conclusie te trekken.
Dit rapport bevat de mening van de auteurs en niet noodzakelijk die van de Vlaamse
Overheid.
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MANAGEMENTSAMENVATTING
DOEL
Het doel van de huidige opdracht was om een strategie te ontwikkelen om het
gedrag van de Vlaming te beïnvloeden door het inzetten van inzichten uit de
sociale psychologie. De Vlaamse overheid beoogt Vlamingen te stimuleren beter te
stoken. Doordat maar een beperkt aantal testpersonen bereikt kon worden, kon er
maar één maatregel getest worden op effectiviteit: “Vlamingen gebruiken het juiste
soort materiaal”. Deze maatregel is geconcretiseerd naar het stoken van
onbehandeld hout dat minstens 2 jaar heeft gedroogd.
METHODE
Passende gedragsveranderingstechnieken werden geselecteerd op basis van het
psychologische landschap rondom de maatregel. Met behulp van drie testgroepen
onderzochten we de effectiviteit van interventies en bijbehorend testmateriaal.
Middels een enquêteonderzoek werd het effect van de interventies gemeten,
waarbij onderscheid werd gemaakt tussen de volgende elementen: gedrag, kennis
en self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen). Respondenten waren klanten van
schoorsteenvegers die toestemming gaven om deel te nemen aan het onderzoek
en twee maanden na het bezoek van de schoorsteenveger de enquête ontvingen.
Met deze onderzoeksopzet trachtten we antwoord te geven op de onderstaande
onderzoeksvragen:
•

Is het ontvangen van een gedragsverandering flyer effectiever dan het
ontvangen van de huidige informatie in het aansporen tot het gewenste
gedrag?

•

Is het ontvangen van een vochtmeter en een gedragsverandering flyer
effectiever dan het enkel ontvangen van een gedragsverandering flyer in
het aansporen tot het gewenste gedrag?

RESULTATEN EN CONCLUSIES
In totaal namen 199 respondenten deel aan de studie, wat een lager aantal was
dan initieel beoogd. Hierdoor konden we maar op een klein aantal uitkomstmaten
significante positieve effecten aantonen. Onderzoeksvragen zijn beantwoord op
basis van de gevonden significante effecten. Vanwege de kleine steekproef blijft
voorzichtigheid echter geboden bij het antwoord op de vraag of de gebruikte
interventies op grote schaal uitgerold dienen te worden.
Op basis van de huidige studie stellen we dat het meegeven van enkel een flyer
niet voldoende is om houtkachelgebruikers aan te sporen om alle
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doelgedragingen te verbeteren. We zien geen directe effecten van de flyer op het
daadwerkelijk stoken van droog en onbehandeld hout. Het ontvangen van een
flyer lijkt wel een positief effect te hebben op het controleren van hoe lang hout
heeft liggen drogen, maar ook op het controleren door het hout te voelen, hetgeen
een onbetrouwbare methode is. De flyer lijkt dus wel te zorgen voor een kleine
stap in de goede richting, maar niet voldoende om respondenten aan te zetten tot
de aankoop van een vochtmeter om het vochtgehalte op een betrouwbare manier
te kunnen controleren.
Daarnaast stellen we dat het meegeven van een flyer met vochtmeter kansrijk is,
mits het gebruik van een vochtmeter het doel is. We zien geen directe effecten van
de flyer met vochtmeter op het daadwerkelijk stoken met droog en onbehandeld
hout. Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft van de respondenten die een
vochtmeter ontving het instrument gebruikte om hout te controleren. De huidige
interventie is echter niet toereikend voor de andere helft. Een groot deel van de
respondenten die een vochtmeter ontving, lijkt tevens nog niet altijd hout te
stoken dat voldoende droog is. Deze groep kan dus baat hebben bij het gebruik
van een vochtmeter, mits deze correct gebruikt wordt. Er is namelijk nog winst te
behalen als het gaat om het correct gebruiken van de vochtmeter.
AANBEVELINGEN
Vanwege de kleine steekproef blijft voorzichtigheid geboden bij het antwoord op
de vraag of de interventies op grote schaal uitgerold dienen te worden. Aangezien
de flyer wel een positief effect laat zien op een aantal elementen, kan het zinvol
zijn deze te verspreiden onder houtkachelgebruikers. Dit beweegt de doelgroep
immers een stapje in de goede richting.
Als het gebruik van de vochtmeter essentieel gevonden wordt, raden we aan deze
mee te geven aan de doelgroep. Voor velen is het namelijk een brug te ver om deze
zelf te kopen, terwijl de vochtmeter wel wordt gebruikt als men hem ontvangt en
mensen er baat bij te lijken te hebben. Hierbij is het echter wel cruciaal dat
informatie over het correcte gebruik van de vochtmeter verstrekt wordt. Om
kennishiaten weg te nemen, raden we tevens aan gebruik te maken van een
geheugensteuntje in de vorm van een sticker op de vochtmeter, waarin cruciale
stappen voor het correct gebruik van de vochtmeter worden vermeld.
Daarnaast adviseren we om, waar mogelijk, de aandachtsprikkel van de
boodschap te versterken. In het geval van de flyer betekent dit het versterken van
de fear-appeal met een grotere angstprikkel en grotere persoonlijke relevantie.
Ook kan een ander middel, zoals een demonstratievideo, mogelijk beter de
aandacht vasthouden.
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Naast aandacht voor de boodschap, is het verhogen van de self-efficacy belangrijk.
We adviseren daarom om te kijken of het geven van live demonstraties of het
tonen van demonstratievideo’s op locatie ingezet kunnen worden om de selfefficacy rondom stookgedragingen te verhogen. Ook kan in de flyer verwezen
worden naar een website met demonstratievideo, waarbij de juiste
stookgedragingen worden gedemonstreerd.
Tot slot raden we aan om in de toekomst materiaal te verstrekken via andere
kanalen dan schoorsteenvegers, zoals houthandels en kachelwinkels. Het
opschalen van interventies via het kanaal van schoorsteenvegers is namelijk te
betwisten, mede door de slechte bereikbaarheid.
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OVER D&B
Prof. dr. Rick van Baaren en prof. dr. Ap Dijksterhuis werken aan de Radboud
Universiteit Nijmegen als hoogleraren gedrag & maatschappij en de psychologie
van het onbewuste. In 2007 richtten zij gezamenlijk onderzoeks- en adviesbureau
D&B op als spin-off van de Radboud Universiteit. Het doel? Het inzetten van
nuttige kennis uit de wetenschap in de praktijk.
D&B adviseert in gedragsvraagstukken aan landelijke en regionale overheden en
commerciële partijen. We baseren ons advies op onderzoek en meten het effect.
Leidt deze aanpak tot gedragsverandering en zo ja, in welke mate? Pas als we daar
antwoord op hebben, zijn we tevreden en bekijken we hoe we van een pilot
kunnen overgaan tot een grootschalige implementatie.

Prof. dr. Ap Dijksterhuis

Prof. dr. Rick van Baaren

ONDERZOEKSTEAM
Het betrokken onderzoeksteam vanuit D&B bestond uit Timon Hoitink en
Nathalie Kools. We werkten samen met projectleiders Mirka Van der Elst en
David Knight van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
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INLEIDING
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INLEIDING
ACHTERGROND
AANLEIDING
De klassieke economische theorie stelt dat consumenten rationele keuzes maken.
Een consument vergaart informatie om zo tot een keuze te komen die voor hem of
haar het meest voordelig is. Althans, zo werd lange tijd gedacht. Tegenwoordig
weten we door wetenschappelijke ontwikkelingen in onder andere de sociale
psychologie dat keuzes door meer dan enkel rationele factoren worden bepaald.
Een groot deel van onze keuzes en ons gedrag komt namelijk onbewust tot stand,
waarbij het gedrag van anderen, ingesleten gewoontes en basisbehoeften een
grote rol spelen.
Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid wil in de manier waarop ze
maatschappelijke problemen aanpakt niet enkel inzetten op de rationele route
naar gedrag, maar rekening houden met andere factoren die gedrag kunnen
beïnvloeden, zoals het gedrag van anderen, gewoontegedrag en psychologische
basisbehoeften. Het huidige onderzoek richt zich op het maatschappelijk
probleem omtrent de huishoudelijke verwarming met hout. Het verwarmen van
huizen met houtkachels is namelijk als één van de belangrijkste emissiebronnen
van fijnstof in Vlaanderen gebleken. Houtkachels zijn, naast wegverkeer, de
grootste veroorzakers van de uitstoot van elementair koolstof (EC) in Vlaanderen.
De manier waarop we ons huis verwarmen is sterk onderhevig aan gewoonte of
routine, waarbij milieuargumenten vaak niet doorwegen om een duurzame
beslissing te maken.
DOEL
Het doel van de huidige opdracht was om een strategie te ontwikkelen om het
gedrag van de Vlaming te beïnvloeden door het inzetten van inzichten uit de
sociale psychologie. De Vlaamse overheid beoogt Vlamingen te stimuleren
beter te stoken.
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VOORGAAND PROJECT
De huidige studie borduurt voort op het project “Kachels en Gaspedalen”, dat
plaatsvond van 2016 tot 2018 in opdracht van de Vlaamse overheid. Hier maakte
onderzoeksbureau Dijksterhuis en van Baaren een overzicht van allerlei mogelijke
maatregelen die vervuiling door mobiliteit en huishoudelijke verwarming met hout
kunnen beperken. Voor elk van deze maatregelen bracht Dijksterhuis en van
Baaren het psychologische landschap in kaart middels enquêtes en interviews. Tot
slot werden drie maatregelen uitgewerkt tot conceptinterventies. Deze
conceptinterventies vormden de basis voor mogelijk uit te voeren experimenten in
een vervolgtraject.
De huidige studie betreft het vervolgtraject. In overleg met de Vlaamse overheid is
uiteindelijk gekozen om één maatregel te implementeren in de praktijk en te
toetsen op effectiviteit, namelijk de maatregel “Vlamingen gebruiken het juiste
soort materiaal”. Een aantal elementen van de eerder ontworpen
conceptinterventie voor deze maatregel bleek echter niet haalbaar en passend
(zoals bijvoorbeeld het beoogde kanaal van de interventie), waarna we
gezamenlijk kozen voor een nieuwe onderzoeksopzet met een ander testkanaal en
andere interventies. Een beknopte uitleg van deze wijzigingen in onderzoeksopzet
kunt u vinden in bijlage A.
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WERKWIJZE
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WERKWIJZE
In deze rapportage beschrijven we de uitgevoerde interventie, de resultaten van de
effectmeting en de conclusies en aanbevelingen. Gedurende het onderzoek
hebben we een aantal stappen doorlopen. Deze stappen zijn hieronder globaal
weergegeven.
We zullen eerst de gekozen maatregel beschrijven. Aansluitend blikken we terug
op de gedragswetenschappelijke analyse van de gekozen maatregel en
beschrijven we passende gedragstechnieken. Daarna beschrijven we de
onderzoeksopzet, met onder andere een omschrijving van de verschillende
interventiecondities, het gekozen kanaal en de studieprocedure. Vervolgens
beschrijven we de effectiviteit van de uitgevoerde interventiecondities. Tot slot
vatten we de studie samen in een algehele conclusie, waarna we ook nog een
aantal aanbevelingen doen voor eventuele opschaling van de interventie.

1) Gedragsanalyse

2) Interventie

3) Effectmeting

• Definitie
doelgedraging
• Terugblik op
analyse gedrag

• Selectie
gedragstechnieken
• Testmateriaal

• Onderzoeksopzet
• Resultaten
• Conclusies en
aanbevelingen

OVER DE KADERS
In deze rapportage maken we soms gebruik van kaders om extra informatie te
verstrekken over bepaalde onderwerpen. Tevens gebruiken we de kaders om
belangrijke opmerkingen of conclusies uit te lichten.
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GEDRAGSANALYSE
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GEDRAGSANALYSE
De huidige studie borduurt voort op het project “Kachels en Gaspedalen”, dat
plaatsvond van 2016 tot 2018 in opdracht van de Vlaamse overheid. Hier maakte
onderzoeksbureau Dijksterhuis en van Baaren een overzicht van allerlei mogelijke
maatregelen die vervuiling door mobiliteit en huishoudelijke verwarming met hout
kunnen beperken.
In overleg met de Vlaamse overheid is uiteindelijk gekozen om één maatregel te
implementeren in de praktijk en te toetsen op effectiviteit, namelijk de maatregel
“Vlamingen gebruiken het juiste soort materiaal”. In dit hoofdstuk beschrijven we
de belangrijkste doelgedragingen en het psychologische landschap van de
maatregel.

DOELGEDRAGINGEN
De maatregel "Vlamingen gebruiken het juiste soort materiaal” selecteerden we
gezamenlijk om te implementeren in de praktijk en te toetsen op effectiviteit.
Hieronder vallen de volgende specifieke doelgedragingen:
•
•
•
•
•
•

Vlamingen stoken droog hout (gemiddeld genomen 2 jaar luchtdroog
gedroogd).
Vlamingen stoken zuivere, droge aanmaakhoutjes.
Vlamingen stoken natuurlijke aanmaakblokjes.
Vlamingen stoken geen bedrukt papier, kranten of karton.
Vlamingen stoken geen geverfd, geïmpregneerd of ander behandeld hout.
Vlamingen stoken geen brandbare vloeistoffen.

PSYCHOLOGISCH LANDSCHAP
Decennia aan onderzoek laten zien dat menselijk gedrag minder rationeel is dan
we graag denken. Waar we eerst dachten dat kennis tot gedrag leidt, weten we nu
dat psychologische weerstanden en motieven ook een grote invloed hebben op
het gedrag. Dit noemen we ook wel het psychologisch landschap. Pas wanneer je
die factoren goed begrijpt, kun je gedrag effectief veranderen. Hiermee zeggen we
niet dat informeren, sensibiliseren en educatie onbelangrijk zijn. Waarschijnlijk ligt
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de ideale oplossing in een combinatie van educatie en het inspelen op heersende
motieven en weerstanden.
Het psychologisch landschap rondom de gekozen maatregel “Vlamingen gebruiken
het juiste soort materiaal” brachten we eerder al in kaart tijdens het voorgaande
project “Kachels en Gaspedalen” middels enquêtes onder 330 respondenten en
interviews met 15 respondenten. Hieronder beschrijven we kort de belangrijkste
bevindingen.
BELANGRIJKSTE MOTIEVEN OM HET JUISTE MATERIAAL TE GEBRUIKEN
Motieven zijn factoren die mensen dichterbij het gewenste doelgedrag brengen.
Motieven kunnen voor ieder individu anders zijn, maar vaak worden door
verschillende mensen dezelfde motieven genoemd. Door middels een interventie
in te spelen op deze motieven vergroten we de kans op gedragsverandering. De
volgende motieven om het juiste hout te gebruiken werden het meest genoemd in
het enquêteonderzoek uit het project “Kachels en Gaspedalen”:
•
•
•

Het is beter voor het milieu.
Het is beter voor de gezondheid.
Het is beter voor de luchtkwaliteit in huis.

BELANGRIJKSTE WEERSTANDEN OM HET JUISTE MATERIAAL TE
GEBRUIKEN
Weerstanden zijn factoren die mensen tegenhouden om het gewenste gedrag te
vertonen. Niet iedereen hoeft dezelfde weerstand te ervaren, maar ook hier geldt
dat verschillende weerstanden vaak door meerdere mensen worden genoemd.
Door deze weerstanden middels een interventie te verminderen, vergroten we de
kans op gedragsverandering. De volgende weerstanden haalden we op middels
het enquêteonderzoek uit het project “Kachels en Gaspedalen”:
•

•

•

Een ontoereikend kennisniveau over:
o welk soort materiaal wel of niet gestookt mag worden;
o hoe lang hout moet drogen;
o geschikte methoden om te achterhalen of hout droog genoeg is.
Er is sprake van inertia: vaak is onjuist materiaal gebruiken
laagdrempeliger en kost het minder moeite. Er is sprake van gemakzucht in
het selecteren van brandstoffen.
Een lage self-efficacy: het is moeilijker om droog en onbehandeld materiaal
te stoken. Er kan sprake zijn van een laag vertrouwen in eigen kunnen om
het juiste materiaal te stoken.
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Ontoereikend kennisniveau is een barrière om het gedrag te vertonen. De
doelgroep heeft voldoende kennis van het doelgedrag nodig. Een voorbeeld is:
“Ik zou wel droog hout moeten stoken, maar ik weet niet wanneer het droog
genoeg is”.
Inertia is een vorm van passiviteit; ja zeggen, nee doen. Als iemand de intentie
heeft om een bepaalde gedraging uit te voeren, dan kan diegene dat
uiteindelijk toch niet doen (Sheeran, 2002). Dat verschijnsel noemen we ook
wel de intention-behavior gap. Mensen zijn namelijk vaak ‘passief’ en geneigd
om aan hun status quo vast te houden in plaats van om actie te ondernemen
(Thaler & Sunstein, 2008). Een voorbeeld is: “Ik zou inderdaad droog hout
moeten stoken, maar het kost me teveel moeite”.
Self-efficacy is de verwachting die mensen hebben over hun eigen
vaardigheden en wordt ook wel het geloof in eigen kunnen genoemd. Mensen
die het gevoel hebben dat ze voldoende bekwaam zijn om een bepaalde taak
uit te voeren, hebben grotere kans om die taak met een positief resultaat af te
ronden (Bandura, 1997; 2010). Een voorbeeld is: “Ik wil het vochtgehalte van
mijn hout wel controleren, maar denk niet dat ik dat kan”.

In het Nederlands: geloof in eigen kunnen. Self-efficacy beliefs slaan alleen op
de competenties, bijvoorbeeld: ‘Ik ben goed in onderhandelen.’
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INTERVENTIE
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INTERVENTIE
In dit hoofdstuk beschrijven we het ontwerp van onze interventies door te
beschrijven welke technieken verwerkt zijn en ten grondslag liggen aan onze
interventies.
De ontworpen interventies zijn gericht op specifieke doelgedragingen voor de
maatregel "Vlamingen gebruiken het juiste soort materiaal”. Het juiste soort
materiaal concretiseerden we naar de tekst "stook onbehandeld hout dat minstens
2 jaar heeft gedroogd". Vanuit de Vlaamse overheid was er behoefte aan een
interventie die effectief is in het verbeteren van stookgedrag met hout en op
termijn gemakkelijk op te schalen is. Een face-to-face interventie waarbij
professionals in gesprek gaan met houtkachelgebruikers en een demonstratie
zouden uitvoeren zou waarschijnlijk hoger scoren op effectiviteit, maar moeilijk op
te schalen zijn. Het ontwikkelen van een gedragsveranderingsflyer en het
meegeven van een vochtmeter is kansrijker vanwege de gemakkelijke
opschaalbaarheid van deze interventie.
Op basis van het psychologische landschap rondom de gekozen maatregel
“Vlamingen gebruiken het juiste soort materiaal” selecteerden we passende
gedragsveranderingstechnieken die we verwerkten in de flyer. De gebruikte flyer
kunt u vinden in bijlage B. In het kort bestonden de interventies uit het meegeven
van een flyer of het meegeven van zowel een flyer als een vochtmeter (zie ook
afbeelding 1 t/m 3 op pagina 21).

GEDRAGSVERANDERINGSTECHNIEKEN
De onderstaande gedragsveranderingstechnieken zijn verwerkt in, of liggen ten
grondslag aan onze interventies. Deze gedragstechnieken zijn gekozen op basis
van het psychologisch landschap dat we vonden in ons voorgaand onderzoek
“Kachels en Gaspedalen”.
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AANDACHT VOOR DE BOODSCHAP: FEARAPPEAL
Allereerst is het belangrijk dat de doelgroep aandacht heeft voor de boodschap op
de flyer. Zonder aandacht vindt er geen verwerking plaats en is de kans op
gedragsverandering klein. Een bewezen techniek om aandacht op te roepen is een
fear-appeal.
Een fear-appeal is een gedragsveranderingstechniek die angst oproept. Een
bekend voorbeeld hiervan zijn de gezondheidswaarschuwingen op
sigarettenpakjes. Fear-appeals kunnen erg effectief zijn, omdat ons brein zo
geprogrammeerd is dat negatieve signalen zoals waarschuwingen onze aandacht
trekken. Indien een fear-appeal goed wordt toegepast, zal het mensen motiveren
om het aanbevolen gedrag te vertonen.
Een effectieve fear-appeal moet voldoen aan drie cruciale factoren. Ten eerste
moet de doelgroep de beschreven dreiging als een serieuze en persoonlijke
bedreiging zien. Ten tweede moet een fear-appeal altijd opgevolgd worden met
een concreet handelingsperspectief. Ten derde moet de doelgroep overtuigd
worden van de effectiviteit van de oplossing (Peters, Ruiter & Kok, 2013).
Uit ons voorgaand onderzoek bleek dat mensen vaak niet weten welk soort
materiaal ze wel of niet mogen stoken. Ook bleek dat mensen vaak onjuist
stookmateriaal gebruiken omdat dat minder moeite kost. Om op deze
weerstanden in te spelen, maken we gebruik van een fear-appeal. Op de voorkant
van de ontworpen flyer tonen we duidelijk de negatieve gevolgen van verkeerd
gedrag. Zo beschrijven we dat het stoken van te vochtig en behandeld hout
schadelijk is voor je longen en voor die van anderen in je omgeving, je schoorsteen
er sneller verstopt door geraakt en het schoorsteenbrand kan veroorzaken.
Voornamelijk het concreet benoemen van ‘je longen’ en een gevaarlijke situatie
zoals een schoorsteenbrand kan de serieuze en persoonlijke bedreiging
benadrukken. Direct na de fear-appeal bieden we een concreet
handelingsperspectief aan door te benoemen hoe ze deze gevaren kunnen
voorkomen.

VERHOGEN VAN SELF-EFFICACY: KENNIS
Naast aandacht voor de boodschap heeft de doelgroep voldoende kennis nodig
van het doelgedrag. Kennis leidt niet automatisch tot gedrag, maar gebrek aan
19

kennis is wel een barrière om het gedrag te vertonen. Het geven van kennis kan
daarbij het vertrouwen in eigen kunnen verhogen.
Uit ons voorgaand onderzoek bleek dat mensen vaak niet weten welk soort
materiaal wel of niet gestookt mag worden. Op de achterkant van de flyer
illustreren we daarom met duidelijke afbeeldingen wat er wel en niet in de kachel
mag. In de flyer leggen we tevens uit hoe ze met een vochtmeter kunnen
controleren of hout droog genoeg is. Tot slot leggen we met een simpel
stappenplan uit hoe stokers zelf hout kunnen drogen.

VERHOGEN VAN SELF-EFFICACY:
MAKKELIJK MAKEN
Mensen hebben (onbewust) een sterke voorkeur voor gemak. Hoe gemakkelijker
gedrag is, hoe groter de kans is dat we het vertonen. We noemen dit ook wel ‘de
weg met de minste weerstand’ (Zipf, 2016). Ook in het geval van het stoken van het
juiste materiaal speelt gemak een rol. Zo bleek uit ons voorgaand onderzoek dat
sommige mensen onjuist materiaal stoken omdat het laagdrempelig is en weinig
moeite kost. Je moet moeite ondernemen om droog en onbehandeld hout te
stoken. Het is dus belangrijk dat we het doelgedrag in de ogen van stokers zo
eenvoudig mogelijk maken. Wanneer iets makkelijk lijkt, hebben we eerder
vertrouwen in ons eigen kunnen en zijn we eerder geneigd om het doelgedrag uit
te voeren.
In aanvulling op de gegeven kennis over welk soort materiaal wel of niet gestookt
mag worden, versterken we deze informatie met behulp van groene vinkjes en
rode kruizen. Deze visuele cues zijn sterk geassocieerd met gewenst en ongewenst
gedrag, waardoor het voor de stoker nog gemakkelijker wordt om te zien welk
soort materiaal wel of niet gestookt mag worden.
MAKKELIJK MAKEN DOOR VOCHTMETER
Uit ons voorgaand onderzoek bleek dat mensen het moeilijk vinden om te
achterhalen of hout droog genoeg is. De meest betrouwbare en nauwkeurige
manier om dit te achterhalen is door het gebruik van een vochtmeter, waarbij
wordt gemeten op een pas doormidden gekliefde zijde van een houtblok. Met het
cadeau doen van een vochtmeter en geven van uitleg over hoe deze te gebruiken
in de flyer, trachten we mensen het vertrouwen te geven in het achterhalen of hout
droog genoeg is. Hierdoor zouden stokers het gemakkelijker moeten vinden om de
droogte van hout te controleren en hout te stoken dat voldoende droog is.
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Reciprociteit is een techniek die we gebruiken om een doelgroep te motiveren
om het doelgedrag toe te passen. Een manier om reciprociteit te verhogen, is
het geven van een cadeautje. Wanneer we iets cadeau krijgen van iemand zijn
we eerder bereid in te stemmen met een verzoek van diegene (Cialdini, 2002).
Sommige stokers die de flyer ontvangen, krijgen daarom ook een cadeautje in
de vorm van een vochtmeter. Dit gebaar versterkt de motivatie van de
doelgroep om iets terug te doen en vergroot de kans dat zij deze gaan
gebruiken om het stookhout te meten en droog hout te stoken.

VAN INTENTIE NAAR GEDRAG:
IMPLEMENTATIE-INTENTIES
Gedragsverandering is moeilijk. Het kost moeite om oud gewoontegedrag te
doorbreken. Zelfs wanneer iemand van plan is het juiste materiaal te gebruiken, is
dit geen garantie voor gedragsverandering. Om de kloof tussen willen en doen te
overbruggen, kunnen implementatie-intenties helpen (Gollwitzer, 1999; Sheeran,
2002).
Een implementatie-intentie is een concreet plan van aanpak waarin mensen
beschrijven wanneer, waar en hoe ze hun doel gaan bereiken: ‘Als ik in situatie X
terecht kom, dan doe ik Y’. Een implementatie intentie voor het doel ‘meer
sporten’ is bijvoorbeeld: Als ik maandag om 17.30 (wanneer) van mijn werk
thuiskom (waar), dan pak ik mijn sportspullen en fiets (hoe) ik naar de sportschool.
Door een plan van aanpak te maken, koppelt je doelgroep een concrete situatie
aan een concrete gedraging. Wanneer de situatie (maandag 17.30) zich vervolgens
voordoet, wordt de gekoppelde gedraging (sportspullen pakken en naar de
sportschool fietsen) automatisch geactiveerd in de hersenen. De koppeling tussen
de situatie en het gedrag maakt dat je oude gewoontes makkelijker doorbreekt.
Uit ons voorgaand onderzoek bleek dat er sprake is van inertia: mensen gebruiken
onjuist hout omdat dit laagdrempeliger is en minder moeite kost. Voor deze
interventie passen we een variant van een implementatie-intentie toe op de
achterkant van de flyer in de vorm van een quote: ‘Als ik stook doe ik dat met
onbehandeld hout dat twee jaar heeft gedroogd’. Hiermee trachten we een kloof
tussen willen en doen te overbruggen.
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Afbeelding 1. Voorkant flyer. Op ware grootte te vinden in bijlage B.

Afbeelding 2. Achterkant flyer. Op ware grootte te vinden in bijlage B.

Afbeelding 3. Een vochtmeter.
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ONDERZOEKSOPZET
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ONDERZOEKSOPZET
In dit hoofdstuk beschrijven we de onderzoeksopzet van de studie. We beschrijven
eerst hoe de effectmeting tot stand is gekomen en de bijbehorende onderdelen.
Vervolgens beschrijven we de interventieprocedure.

EFFECTMETING INTERVENTIES
TESTGROEPEN
Om de effectiviteit van interventie en bijbehorende condities te onderzoeken, is
het noodzakelijk om een effectmeting uit te voeren. Met behulp van meerdere
interventiegroepen onderzochten we de effectiviteit van onze interventies en
bijbehorend testmateriaal voor de maatregel "Vlamingen gebruiken het juiste soort
materiaal”.
Deze onderzoeksopzet kozen we om te achterhalen hoeveel ‘stimulatie’ de
houtkachelgebruiker nodig heeft om het stookgedrag met hout te verbeteren. Met
andere woorden, hoe ver moeten we gaan in het aanzetten tot effectieve
gedragsverandering? Zo konden we testen of een enkele flyer al effectief genoeg is
of dat het bezitten van bijvoorbeeld een vochtmeter noodzakelijk is om gedrag te
veranderen. De interventiegroepen zijn hieronder globaal weergegeven.

Controlegroep: Huidige praktijk
• Verstrekken van informatie op gebruikelijke wijze

Interventiegroep 1: Flyer
• Verstrekken van flyer

Interventiegroep 2: Flyer met vochtmeter
• Verstrekken van flyer
• Vochtmeter cadeau doen
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Met behulp van deze interventiegroepen kunnen we antwoord geven op de
volgende vragen:
•

•

Is het ontvangen van een gedragsverandering flyer effectiever dan het
ontvangen van de huidige informatie in het aansporen tot het gewenste
gedrag?
Is het ontvangen van een vochtmeter en een gedragsverandering flyer
effectiever dan het enkel ontvangen van een gedragsverandering flyer in
het aansporen tot het gewenste gedrag?

ENQUÊTE
Om het effect van de interventie te meten en daarmee bovenstaande vragen te
beantwoorden, namen we kwantitatieve enquêtes af. De volgende elementen
vormden de basis van de afgenomen enquête en waren de elementen waarmee we
de effectiviteit van de interventie hebben gemeten:
•
•
•

Gedrag: In hoeverre vertoont de respondent het doelgedrag?
Kennis: Wat is de kennis van de respondent met betrekking tot het
doelgedrag?
Self-efficacy: Wat is het waargenomen gemak van de respondent om het
doelgedrag te vertonen en daarmee het vertrouwen in eigen kunnen?

Ook demografische gegevens werden verzameld. Respondenten in de
interventiegroepen bevroegen we tevens over het testmateriaal met additionele
vragen over de flyer en de vochtmeter. De gebruikte enquête kunt u vinden in
Bijlage C. Dit betreft de enquête voor interventiegroep 2 (flyer met vochtmeter),
omdat deze alle mogelijk gestelde vragen bevat.

KANAAL
Voor het uitvoeren van de effectmeting maakten we gebruik van
schoorsteenvegers als kanaal. Schoorsteenvegers zijn een geschikt kanaal, omdat
ze dagelijks meerdere houtkachelgebruikers bezoeken. Zoals beschreven in bijlage
A, overwogen we eerder houtkachelspeciaalzaken als kanaal. Dit kanaal bleek
echter niet geschikt vanwege verschillende redenen. Deze redenen kunt u vinden
in bijlage A. In het kort kwam dit door de volgende punten:
•

Door enkel in houtkachelspeciaalzaken te meten, konden we maar een
kleine groep van alle houtkachelgebruikers bereiken.
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•
•

Door de lange tijd tussen aankoop en het plaatsen van de kachel zou de
timing van het onderzoek in gedrang komen.
Doordat kachelspeciaalzaken hun klanten vaak reeds goed adviseerden
over hoe te stoken, zou een nulmeting zonder advies niet mogelijk zijn.

STEEKPROEFGROOTTE
We maakten gebruik van het programma G*Power om in te schatten hoeveel
respondenten nodig zijn voor een betrouwbare effectmeting. De steekproefgrootte
berekenden we op basis van een 1-weg ANOVA statistische toets met 3 groepen en
de volgende aannames:
•
•
•

Een effect size van .15
Een power van .85
Een alpha van .05

Voor drie testgroepen (twee interventiegroepen en een controlegroep) kwam dit
neer op een totale steekproefgrootte van minimaal 489 respondenten (163 per
groep). Rekening houdend met een responsratio van ongeveer 60%, berekenden
we dat we in totaal 815 (272 per groep) te versturen e-mails nodig hadden voor het
kunnen meten van effect.
Tot slot verwachtten we dat niet alle klanten van schoorsteenvegers bereid
zouden zijn om mee te doen aan de studie. Onze verwachting was dat ongeveer
75% van de klanten bereid zou zijn om mee te doen aan de studie, resulterend in
een minimum van 1087 (362 per groep) klanten die schoorsteenvegers zouden
moeten zien en uitnodigen tijdens de onderzoeksperiode.
STEEKPROEFGROOTTE EN RISICO
Op basis van de beschikbare tijd, het verwachte responsratio en het aantal
deelnemende schoorsteenvegers, waren we ons ervan bewust dat het moeilijk
zou zijn om het beoogde aantal respondenten te behalen. Desalniettemin
besloten we, in overleg met de Vlaamse overheid, om de onderzoeksperiode en
dataverzameling toch te starten en te proberen om zoveel mogelijk
respondenten te werven. Hiermee aanvaardden we het risico dat er mogelijk te
weinig respondenten zouden deelnemen om statistische, betrouwbare
uitspraken te kunnen doen over het effect van de interventies.
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PROCEDURE
WERVING SCHOORSTEENVEGERS
Middels een mailing via een beroepsfederatie voor techniek- en
installatiebedrijven werd contact gelegd met schoorsteenvegers. Om de respons te
verhogen werd er bijkomend via de Vlaamse overheid een beroep gedaan op de
publiek beschikbare e-mailadressen van alle erkende technici vloeibare brandstof,
ervan uitgaande dat hier ook schoorsteenvegers tussen konden zitten.
Schoorsteenvegers waren geschikt wanneer ze op meerdere dagen per week
klanten met een houtkachel zagen. Zoals beschreven in Bijlage A, verliep de
werving van schoorsteenvegers moeizaam. Zo was er beperkte respons op deze
wervingsacties en voerden het grootste deel van de reagerende schoorsteenvegers
het vegen als bijberoep uit, waardoor ze weinig klanten per week zagen. Het
gebruik van dit kanaal van schoorsteenvegers bij een eventuele opschaling van
interventies moet dan ook betwijfeld worden.
Geschikte schoorsteenvegers nodigden we uit voor een startbijeenkomst waarbij
we een briefing gaven over de studie en bijbehorende taken. De handleiding die
schoorsteenvegers hierbij ontvingen, vindt u in bijlage D.

ONDERZOEKSPERIODE
De week na de startbijeenkomst startte de onderzoeksperiode, van 16 september
tot en met 7 december 2019. Gedurende deze periode overhandigden
schoorsteenvegers een informatiebrief aan hun klanten waar klanten uitgenodigd
werden om deel te nemen aan een enquête. Deze informatiebrief vindt u in bijlage
E. Klanten die mee wilden doen aan de studie, vulden een invulstrook in met
contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer). De planning van de
schouwvegers wees klanten wekelijks afwisselend toe aan de drie
interventiegroepen. Afhankelijk van de testweek waarin de klant gezien werd,
werd testmateriaal meegegeven aan deelnemende klanten. Schoorsteenvegers
stuurden de ingevulde invulstroken tweewekelijks op naar het secretariaat van de
Vlaamse overheid, welke de invulstroken verwerkte.

27

ENQUÊTE
Alle deelnemers werden twee maanden na het bezoek van hun schoorsteenveger
via e-mail of telefonisch gecontacteerd voor het afnemen van de enquête. De
dataverzameling startte op 20 november 2019 en eindigde op 17 februari 2020. Het
afnemen van de enquêtes vond online of telefonisch plaats. Voor de online
dataverzameling werden respondenten via e-mail benaderd met een link naar
onze enquête in de online-enquêtesoftware Surveymonkey. Het secretariaat van de
Vlaamse overheid voerde de telefonische dataverzameling uit, die mondeling
vragen afnam en antwoorden van respondenten aanklikte in Surveymonkey.

PRIVACY
Het volledig onderzoek verliep conform aan de bepaling van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en de Wet betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens van 30 juli 2018. Naar deelnemers werd tevens
gecommuniceerd dat ze de website https://www.omgevingvlaanderen.be/privacy
konden bezoeken en eventuele vragen konden stellen aan dpo@vlaanderen.be.
Ook is een verwerkersovereenkomst en geheimhoudingsverklaring getekend
tussen D&B en de Vlaamse overheid.
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RESULTATEN
29

RESULTATEN
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de uitgevoerde effectmeting.
Middels het softwareprogramma SPSS hebben we verschillende statistische
analyses en toetsen uitgevoerd om antwoord te geven op onze hoofdvragen:
•

Is het ontvangen van een gedragsverandering flyer effectiever dan het
ontvangen van de huidige informatie in het aansporen tot het gewenste
gedrag?

•

Is het ontvangen van een droogtemeter en een gedragsverandering flyer
effectiever dan het enkel ontvangen van een gedragsverandering flyer in
het aansporen tot het gewenste gedrag?

Hierbij definieerden we effectiviteit aan de hand van 3 elementen: gedrag, kennis
en self-efficacy. Tevens stelden we extra vragen aan de interventiegroepen ter
evaluatie van het verstrekte testmateriaal. Hieronder beschrijven we eerst kort
achtergrondinformatie van de respondenten. Daarna lichten we de
studieresultaten toe per effectiviteitselement. Tot slot doen we uitspraken over de
aandacht van respondenten en beschrijven we het behaalde responsratio.
Het komt bij sommige vragen voor dat respondenten een vraag niet hebben
gekregen of een vraag niet hebben beantwoord. Om deze reden benoemen we bij
de percentages en gemiddelden hoeveel respondenten antwoord gaven op de
vraag met de aanduiding “N”. Deze “N” is ook vaak terug te vinden in de figuren.

ACHTERGRONDINFORMATIE
In totaal vulden 199 houtkachelgebruikers de enquête in, waarvan 62 in de
controlegroep, 47 in interventiegroep 1 (flyer) en 90 in interventiegroep 2 (flyer +
vochtmeter). 62,3% van de respondenten was man en 33,2% was vrouw. De
gemiddelde leeftijd was 55.65 jaar (SD = 13.66; range = 25-85). In bijlage F vindt u
de demografische gegevens (geslacht en opleidingsniveau) in figuur 12 en 13.
HOUTKACHELGEBRUIK
Van alle respondenten, had 96% zijn/haar houtkachel aangestoken in de 2
maanden voorafgaand aan het invullen van de enquête. Deze respondenten
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gebruikten op gemiddeld 26.97 dagen hun kachel in de 2 maanden voorafgaand
aan het invullen van de enquête (SD = 20.76; range = 1-62).
BRON HOUT
In figuur 1 vindt u de verdeling van de verschillende manieren hoe respondenten
aan het hout kwamen dat ze stookten. Het grootste deel van de respondenten
(47,6%) kwam via eigen bomen of struiken aan het hout dat zij stookte, opgevolgd
door het kopen in een houthandel of houtbedrijf (29,3%) en door het krijgen van
vrienden of familie (25,1%).

Hoe kwam u aan het hout dat u stookte?
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Figuur 1. Percentages stoken van verschillende houtbronnen (N = 190).

GEDRAG
CONTROLE VOCHTGEHALTE HOUT
In figuur 2 vindt u de verdeling van manieren waarop respondenten het
vochtgehalte van hun hout controleerden – en daarmee controleerden of het hout
droog genoeg was – per testgroep. De manieren ‘controleren hoe lang het hout
heeft liggen drogen’ en ‘vochtmeter’ vallen hierbij onder wenselijke manieren om
het vochtgehalte van hout te controleren. De manier die het vaakst gebruikt werd,
was door te controleren hoe lang het hout had liggen drogen (45,3%). We vonden
significante verschillen tussen testgroepen op de manieren ‘controleren hoe lang
het hout heeft liggen drogen’, ‘vochtmeter’ en ‘voelen’. Hieronder beschrijven we
deze gevonden verschillen. Op alle andere manieren om het vochtpercentage van
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hout te controleren vonden we geen significante verschillen tussen de
testgroepen.
Het ontvangen van een flyer lijkt ervoor te zorgen dat meer respondenten (63,6%)
de droogte van hout controleren door te controleren hoe lang het heeft liggen
drogen ten opzichte van de controlegroep (44,8%). Dit verschil is maar marginaal
significant (ꭓ²(1) = 3.553, p = 0.059). Wat wel significant bleek, is het verschil tussen
het ontvangen van een flyer en het ontvangen van een flyer met vochtmeter.
63,6% van de respondenten die enkel een flyer ontvingen, controleerde het hout
door te controleren hoe lang het heeft liggen drogen, tegenover 36,4% van de
respondenten die een flyer met vochtmeter ontvingen (ꭓ²(2) = 8.813, p < 0.05). De
kans dat respondenten hun hout controleren door te controleren hoe lang het
heeft liggen drogen, is 3.1 keer groter in interventiegroep 1 dan in interventiegroep
2. De flyer lijkt respondenten dus aan te zetten tot het controleren van de droogte
van hout door te kijken hoe lang het hout heeft liggen drogen. Wanneer
respondenten naast de flyer ook een vochtmeter ontvangen, controleren ze
significant minder vaak de droogte van hout door te kijken hoe lang het heeft
liggen drogen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat men met name de
vochtmeter gebruiken om de droogte van hout te controleren en de eerder
gebruikte methode (kijken hoe lang hout heeft liggen drogen) overbodig is
geworden.
Het ontvangen van een flyer met vochtmeter zorgt ervoor dat meer respondenten
de droogte van hout te controleren met een vochtmeter. 44,3% van de
respondenten die een flyer met vochtmeter ontvingen, rapporteerde de
vochtmeter te gebruiken om het vochtgehalte te controleren, tegenover 4,5% van
de respondenten die enkel een flyer ontvingen en 10,3% die niets ontvingen (ꭓ²(2)
= 34.211, p < 0.001). De kans dat respondenten hun hout controleren met een
vochtmeter is 6.9 en 16.7 keer groter in interventiegroep 2 dan in de controlegroep
en interventiegroep 1, respectievelijk.
Het ontvangen van enkel een flyer zorgt ervoor dat meer respondenten de droogte
van hout te controleren door te voelen of het droog genoeg is. Dit is echter geen
betrouwbare manier om het vochtgehalte van hout te controleren. 27,3% van de
respondenten die enkel een flyer ontvingen, controleerde het hout door te voelen
of het droog genoeg is, tegenover 8,0% die een flyer met vochtmeter ontvingen en
10,3% die niets ontvingen (ꭓ²(2) = 10.158, p < 0.01). De kans dat respondenten hun
hout controleren door te voelen of het droog genoeg is, is 3.3 en 4.4 keer groter in
interventiegroep 1 dan in de controlegroep en interventiegroep 2, respectievelijk.
De flyer lijkt dus weliswaar de intentie van respondenten te vergroten om de
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droogte van hout te controleren, maar zorgt er ook voor dat respondenten dit met
een ongewenste methode doen.

Op welke manier controleerde u het vochtpercentage
van uw hout?
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Figuur 2. Percentages manieren controleren vochtgehalte van hout per testgroep (N = 190).

SAMENVATTING
•

Het ontvangen van een flyer met vochtmeter zorgt ervoor dat 44,3% van
de respondenten het vochtgehalte met de vochtmeter controleert.

•

Het ontvangen van enkel een flyer lijkt de intentie rondom het
controleren van de droogte van hout te vergroten, aangezien meer
respondenten rapporteren het hout te controleren door te controleren
hoe lang het heeft liggen drogen en te voelen alvorens het gebruikt
wordt. Deze laatste methode is echter geen gewenste methode.

GEBRUIK VOCHTMETER
Van alle respondenten bezat 47,4% een vochtmeter. 15,5% van de controlegroep
(N = 58) rapporteerde een vochtmeter te bezitten, 4,5% van interventiegroep 1 (N =
44) en 89,8% van interventiegroep 2 (N = 88). Van de respondenten die een
vochtmeter ontvingen, was de vochtmeter die zij het vaakst gebruikte bij 87,3% de
vochtmeter die zij ontvingen van hun schoorsteenveger. Resterende respondenten
gebruikten (vaker) de vochtmeter die zij in dat geval al bezaten.
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Weinig respondenten in interventiegroep 1 (maar ook in de controlegroep) hadden
een vochtmeter in hun bezit. Door dit lage aantal in interventiegroep 1 lijkt het
erop dat de flyer niet aanzet tot het aanschaffen van, en daaropvolgend
controleren met, een vochtmeter. In voorgaande paragraaf beschreven we dat het
ontvangen van de flyer wel de intentie lijkt te vergroten om hout te controleren.
Echter zet het dus niet aan tot de aankoop van een vochtmeter.
In figuur 3 vindt u de verdeling van hoe vaak respondenten die een vochtmeter
ontvingen hun hout controleerden met een vochtmeter. In verband met het klein
aantal respondenten uit de controlegroep en interventiegroep 1 dat deze vraag
beantwoordde, kunnen we geen betrouwbare uitspraken doen over verschillen
tussen testgroepen. De gemiddelde frequentie waarmee respondenten uit
interventiegroep 2 hun hout controleerden met een vochtmeter was 2.94 (SD =
1.84). Dit komt overeen met een score van zelden tot soms. Dit is mogelijk te
verklaren doordat respondenten een grotere stapel hout van dezelfde soort
houtblokken maar eenmalig controleren en vervolgens aannemen dat de gehele
stapel voldoende droog is.
In figuur 4 vindt u de verdeling van hoe vaak respondenten die een vochtmeter
ontvingen – indien zij de vochtmeter hadden gebruikt – het vochtgehalte hadden
gemeten op een pas doormidden gekliefde zijde. Ook hier konden we door het
klein aantal respondenten dat deze vraag beantwoordde in de controlegroep en
interventiegroep 1 geen betrouwbare uitspraken doen over verschillen tussen
testgroepen. De gemiddelde frequentie waarmee respondenten uit
interventiegroep 2 het vochtgehalte hadden gemeten op een pas doormidden
gekliefde zijde was 2.54 (SD = 1.98). Dit komt overeen met een score van zelden tot
soms. Er valt dus nog veel te behalen in het correcte gebruik van de vochtmeter,
omdat een meting met een vochtmeter het betrouwbaarste is wanneer deze op
een pas doormidden gekliefde zijde van een houtblok wordt uitgevoerd.
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Hoe vaak controleerde u het vochtgehalte met de
vochtmeter?
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Nooit

Zelden

Soms

Ongeveer de
helft van de
keren

Vaak

Heel vaak

Altijd

Figuur 3. Percentages frequentie gebruik vochtmeter door interventiegroep 2 (N = 79).

Van de keren dat u uw vochtmeter gebruikte, hoe vaak
meette u het vochtgehalte op een pas doormidden
gekliefde zijde?
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Figuur 4. Percentages frequentie gebruik vochtmeter op pas
gekliefde zijde door interventiegroep 2 (N = 56).
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SAMENVATTING
•

Hoewel het ontvangen van de flyer wel de intentie lijkt te vergroten om
de droogte van hout te controleren, lijkt het respondenten niet aan te
zetten tot het aanschaffen van een vochtmeter.

•

Respondenten die een vochtmeter ontvingen, gebruikten deze
gemiddeld zelden tot soms om het vochtgehalte te controleren. Van de
keren dat respondenten controleerden met de vochtmeter,
controleerde men gemiddeld zelden tot soms op een pas doormidden
gekliefde zijde van een houtblok.

VOCHTGEHALTE GEMETEN MET VOCHTMETER
Het gemiddelde gerapporteerde vochtgehalte op de vraag “Wat was gemiddeld
genomen het vochtgehalte van het hout dat u stookte?" was 19.14 (SD = 14.88).
Deze vraag werd beantwoord middels een schaal met schuifregelaar, variërend
van 0 tot 100%. Het vochtgehalte is best tussen de 15 en 20%. In verband met het
klein aantal respondenten uit de controlegroep en interventiegroep 1 dat deze
vraag beantwoordde, kunnen we geen betrouwbare uitspraken doen over deze
test groepen en over verschillen tussen testgroepen. 20,3% van de respondenten
die een flyer met vochtmeter ontving en deze vraag voorgelegd kreeg,
rapporteerde een juist vochtgehalte te hebben gemeten, 26,6% van de
respondenten rapporteerde een onjuist vochtgehalte te hebben gemeten en 53,2%
van de respondenten gaf aan niet (meer) te weten wat gemiddeld genomen het
vochtgehalte was van het hout dat zij hadden gemeten (N = 79). Dat wil zeggen dat
maar een beperkt aantal respondenten met vochtmeter hout stookte met een juist
vochtgehalte. Hier is dus nog veel winst te behalen.
FREQUENTIE STOKEN MATERIALEN
In figuur 5a en 5b vindt u de gemiddelde frequenties waarmee respondenten
verschillende materialen stookten per testgroep. De cijfers staan hierbij voor de
frequenties: (1) nooit, (2) zelden, (3) soms, (4) ongeveer de helft van de keren, (5)
vaak, (6) heel vaak en (7) altijd. Tevens kunt u meer gedetailleerde verdelingen van
de frequenties per materiaal vinden in bijlage G in figuur 16 tot en met 25. De
materialen ‘aangekocht droog hout’, ‘natuurlijk gedroogd hout dat langer dan 2
jaar droogde’, ‘natuurlijke aanmaakblokjes’ en ‘onbehandeld hout’ vallen hierbij
onder de juiste type materialen die mensen kunnen stoken.
De materialen die respondenten het vaakst stookten, waren ‘natuurlijk gedroogd
hout dat langer dan 2 jaar droogde’ (M = 5.26, SD = 2.18) en ‘natuurlijke
aanmaakblokjes’ (M = 4,35, SD = 2.45). Dit komt overeen met een score van vaak tot
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heel vaak en ongeveer de helft van de keren tot vaak, respectievelijk. We vonden
enkel significante verschillen tussen testgroepen op de frequentie waarmee
respondenten het materiaal ‘niet-natuurlijke aanmaakblokjes’ stookten. Deze
verschillen beschrijven we hieronder. Op alle andere materialen vonden we geen
significante verschillen in frequentie van stoken tussen de testgroepen.
Het ontvangen van enkel een flyer zorgt ervoor dat respondenten vaker nietnatuurlijke aanmaakblokjes stoken, maar alleen ten opzichte van het ontvangen
van een flyer met vochtmeter. Respondenten die een flyer ontvingen, stookten
gemiddeld vaker (M = 2.93, SD = 2.10) niet-natuurlijke aanmaakblokjes dan
respondenten die een flyer met vochtmeter ontvingen (M = 1.97, SD = 1.78) (F(2) =
3.873, p < 0.05). Dit komt overeen met een score van zelden tot soms en nooit tot
zelden, respectievelijk. Voor deze bevinding hebben we geen mogelijke verklaring.
Desalniettemin gaat het in beide groepen om relatief lage frequenties, namelijk
van nooit tot soms.

Hoe vaak stookte u de volgende materialen? (1/2)
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Aangekocht droog hout
Controlegroep

Natuurlijk gedroogd hout (<2
jaar)
Interventiegroep 1

Natuurlijk gedroogd hout (>2
jaar)

Interventiegroep 2

Totaal

Figuur 5a. Gerapporteerde frequentie stoken van verschillende materialen
op schaal per testgroep (N = 188), variërend van 1 (nooit) tot 7 (altijd).
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Hoe vaak stookte u de volgende materialen? (2/2)
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Figuur 5b. Gerapporteerde frequentie stoken van verschillende materialen
op schaal per testgroep (N = 188), variërend van 1 (nooit) tot 7 (altijd).

BELANG VOCHTMETER
We kunnen bij benadering een uitspraak doen over het belang van het meegeven
van een vochtmeter. Hiervoor kijken we naar de frequentie waarmee
respondenten hout stookten waarvan we kunnen aannemen dat het vochtgehalte
voldoende laag is. In de huidige studie kijken we hiervoor naar de materialen
‘aangekocht droog hout’ en ‘natuurlijk gedroogd hout dat langer dan 2 jaar
droogde’, hierna aangeduid als ‘voldoende droog hout’. 87,5% van de
respondenten die een vochtmeter ontving en antwoord gaf op de vraag (N = 86),
stookte nog niet ‘altijd’ voldoende droog hout. Deze groep kan dus baat hebben bij
het ontvangen van een vochtmeter, omdat het hout dat zij gebruiken
waarschijnlijk niet (altijd) voldoende droog is. Mensen zullen echter alleen baat
hebben bij het ontvangen van een vochtmeter als men deze op een juiste manier
gebruikt. Zo is het onder andere belangrijk dat men meet op een pas doormidden
gekliefde zijde en dat men enkel houtblokken stookt waarvan een juist
vochtgehalte is gemeten. Tot slot blijkt dat 46,7% van de relatief grote groep
respondenten die nog niet ‘altijd’ voldoende droog hout stookt, de vochtmeter
daadwerkelijk gebruikte.
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SAMENVATTING
•

Een beperkt aantal respondenten met vochtmeter (20,3%) rapporteerde
hout te stoken met een juist vochtgehalte.

•

De materialen die respondenten het vaakst stookten, waren ‘natuurlijk
gedroogd hout dat langer dan 2 jaar droogde’ en ‘natuurlijke
aanmaakblokjes’.

•

We vonden geen effect van het interventiemateriaal op de frequentie
waarmee respondenten juiste of onjuiste materialen stookten, met
uitzondering van de niet-natuurlijke aanmaakblokjes. Voor deze laatste
bevinding hebben we geen verklaring.

•

Een groot deel van de respondenten dat een vochtmeter ontving, stookt
niet altijd hout dat voldoende droog is en kan baat hebben bij een
vochtmeter, mits deze correct gebruikt wordt.

KENNIS
KENNIS IDEALE VOCHTGEHALTE
In figuur 6 vindt u de verdeling van het kennisniveau van respondenten over het
ideale vochtgehalte om hout te stoken per testgroep, waarbij we het percentage
respondenten weergeven dat de vraag juist beantwoordde. Het vochtgehalte dat
meest ideaal is en we dus als juist classificeren, ligt tussen de 15 en 20%. Deze
percentages stonden tevens vermeld in de flyer die interventiegroepen ontvingen.
23,4% van de respondenten die deze vraag kreeg (N = 188), beantwoordde de
vraag juist. Dat wil zeggen dat ze een vochtgehalte rapporteerden tussen de 15 en
20%. Het gemiddelde gerapporteerde vochtpercentage betrof 25.28 (SD = 26.57),
wat boven het ideale vochtgehalte ligt. Respondenten die een vochtmeter
ontvingen, lijken vaker het juiste antwoord te geven op deze kennisvraag (31,4%)
dan respondenten die niets ontvingen (17,2%) en een flyer ontvingen (15,9%).
Deze verschillen waren echter niet significant. Tot slot lijken respondenten die
niets ontvingen vaker geen antwoord te weten op de vraag (41,4%) dan
respondenten die een flyer met vochtmeter ontvingen (27,3%) en een flyer
ontvingen (26,7%). Ook deze verschillen waren niet significant.
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Welk vochtgehalte is volgens u het meest geschikt om te
stoken?
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Controlegroep

Interventiegroep 1

Interventiegroep 2

Totaal

Figuur 6. Percentages juiste antwoorden op kennisvraag
ideale vochtgehalte per testgroep (N = 44).

KENNIS DUUR HOUT DROGEN
In figuur 7 vindt u de verdeling van de kennis van respondenten over hoe lang hout
minstens moet drogen per testgroep, waarbij we het percentage respondenten
weergeven dat de vraag juist beantwoordde. Hierbij zijn de antwoordcategorieën
‘twee jaar’ en ‘meer dan twee jaar’ juist. 77,8% van de respondenten
beantwoordde deze vraag juist. We vonden geen significante verschillen tussen
testgroepen op deze kennisvraag. In tegenstelling tot ons eerder uitgevoerde
onderzoek in het voorgaande traject “Kachels en Gaspedalen”, lijkt het
kennisniveau bij deze groep respondenten al van adequaat niveau.
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Hoe lang denkt u dat natuurlijk gedroogd hout moet
drogen voordat het vochtgehalte bereikt voor een
optimale verbranding?
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76,0%
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72,0%
71,0%
Controlegroep

Interventiegroep 1

Interventiegroep 2

Totaal

Figuur 7. Percentages juiste antwoorden op kennisvraag over duur dat
hout moet drogen per testgroep (N = 188).

KENNIS GESCHIKTHEID MATERIAAL
In figuur 8a en 8b is weergegeven in hoeverre respondenten konden aanwijzen
welke materialen wel en niet geschikt zijn om te stoken per testgroep. In figuur 8a
vindt u hoeveel procent van elke testgroep geschikte materialen als geschikt kon
aanwijzen. Ruim driekwart van de respondenten wist aan te wijzen welke
materialen geschikt waren om te stoken (natuurlijke aanmaakblokjes’ 84,1%;
‘aanmaakhoutjes’ 77,4%; en ‘onbehandelde, droge houtblokken’ 91,3%). Op geen
enkel materiaal vonden we significante verschillen tussen testgroepen op de
gerapporteerde geschiktheid.
In figuur 8b vindt u hoeveel procent van elke testgroep ongeschikte materialen als
geschikt aanwezen. Het varieerde per type materiaal of respondenten wisten aan
te wijzen welke materialen ongeschikt waren om te stoken. Voor ‘bedrukt papier’,
brandbare vloeistoffen’, ‘geverfd hout’, en ‘behandeld hout’ rapporteerden relatief
weinig respondenten dat deze geschikt waren (8,7%; 2,6%; 1,5%; en 1,5%
respectievelijk). Voor ‘karton’, ‘kranten’ en ‘niet-natuurlijke aanmaakblokjes’
rapporteerden relatief meer respondenten dat deze geschikt waren (26,7%; 20,5%;
en 22,1%, respectievelijk). We zien dus dat nog relatief veel mensen deze
materialen onterecht aanwijzen als geschikt om te stoken. Op geen enkel
materiaal vonden we significante verschillen tussen testgroepen.
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Van welke materialen denkt u dat u deze wel kunt stoken
en dus wel geschikt zijn? (1/2)
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Figuur 8a. Percentages gerapporteerde geschiktheid (geschikte)
materialen om te stoken per testgroep (N = 195).

Van welke materialen denkt u dat u deze wel kunt stoken
en dus wel geschikt zijn? (2/2)
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Figuur 8b. Percentages gerapporteerde geschiktheid (ongeschikte)
materialen om te stoken per testgroep (N = 195).
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SAMENVATTING
Het kennisniveau van mensen is over het algemeen van al hoog niveau. Veel
respondenten weten geschikte materialen als geschikt aan te wijzen en
andersom. Enkel karton, kranten en niet-natuurlijke aanmaakblokjes worden
nog relatief vaak ten onrechte aangewezen als geschikt. Ook wist maar een
kwart van de respondenten de vraag over het ideale vochtgehalte correct te
beantwoorden. De interventies namen dit kennishiaat dus nog niet voldoende
weg.

SELF-EFFICACY
GEMAK STOOKGEDRAG
In figuur 9 vindt u het gemiddelde gemak dat respondenten rapporteerden op
verschillende elementen per testgroep. De getallen van gemiddeld gerapporteerd
gemak staan voor de beoordelingen: (1) heel moeilijk, (2) moeilijk, (3) een beetje
moeilijk, (4) niet moeilijk/niet makkelijk, (5) een beetje makkelijk, (6) makkelijk en
(7) heel makkelijk.
We vonden enkel significante verschillen tussen testgroepen op hoe gemakkelijk
respondenten het vonden om te bepalen of hout voldoende droog is.
Respondenten die enkel een flyer ontvingen, vonden het significant minder
gemakkelijk (M = 4.28, SD = 1.65) om te bepalen of hout voldoende droog is dan
respondenten die een flyer met vochtmeter ontvingen (M = 5.41, SD = 1.23) of
respondenten die niets ontvingen (M = 5.00, SD = 1.56) (F(2) = 9.310, p < 0.001). Dit
komt overeen met een score van niet moeilijk/niet makkelijk tot een beetje
makkelijk, een beetje makkelijk tot makkelijk en een beetje makkelijk,
respectievelijk.
Het lijkt er tevens op dat respondenten die een flyer met vochtmeter ontvangen
het gemakkelijker vinden om te bepalen of hout voldoende droog is, ten opzichte
van de controlegroep, ondanks dat dit verschil niet significant was. Een mogelijke
verklaring voor bovenstaande bevinding is dat de informatie in de flyer kennis van
respondenten heeft vergroot, waardoor men weet dat droog hout stoken
ingewikkelder blijkt dan eerder gedacht. Dit kan leiden tot een daling in de selfefficacy van respondenten, ofwel het geloof in eigen kunnen. Wanneer
respondenten dan een vochtmeter erbij ontvangen, krijgt men een concrete tool
om op een juiste manier het vochtgehalte te kunnen controleren. Dit kan leiden tot
een verhoging van self-efficacy. Een kanttekening hierbij is dat een verhoogde self43

efficacy geen garantie geeft voor het correct gebruik van de vochtmeter, terwijl dit
wel een cruciale stap is voor een betrouwbare meting. Zo dient men onder andere
het vochtgehalte te meten op een pas doormidden gekliefde zijde en dient men
enkel houtblokken te stoken waarvan een juist vochtgehalte is gemeten.

Hoe makkelijk vindt u het volgende?
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Gemak komen aan droog
hout
Controlegroep
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onbehandeld hout
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Gemak bepalen hout
voldoende droog
Interventiegroep 2

Gemak bepalen welk
materiaal geschikt
Totaal

Figuur 9. Gerapporteerde gemak verschillende gedragingen op schaal per testgroep (N = 193),
variërend van 1 (heel moeilijk) tot 7 (heel makkelijk).

SAMENVATTING
Bij de mensen die een flyer krijgen, zien we dat zij het bepalen of hout
voldoende droog is moeilijker vinden. Dit is an sich geen rare bevinding; het
juist controleren van hout kost simpelweg enige moeite. De vochtmeter lijkt dit
echter makkelijker te maken. Zo rapporteren de respondenten die een flyer
met vochtmeter ontvingen het grootste gemak. Het ontvangen van een
vochtmeter lijkt dan ook de self-efficacy te verhogen.

EVALUATIE MATERIAAL
VOCHTMETER
We vroegen respondenten met een vochtmeter (N = 90) tevens om een evaluatie
van de handigheid en waargenomen juistheid van de vochtmeter die ze het vaakst
gebruikten. De getallen van gerapporteerde handigheid staan voor de
beoordelingen: (1) heel onhandig, (2) onhandig, (3) een beetje onhandig, (4)
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neutraal, (5) een beetje handig, (6) handig en (7) heel handig. Deze schaal is
vergelijkbaar voor de vragen rondom juistheid.
De gemiddeld gerapporteerde handigheid van de vochtmeter was 5.23 (SD = 1.24).
Dit komt overeen met een score tussen ‘een beetje handig’ tot ‘handig’.
Respondenten die hun eigen vochtmeter het vaakst gebruikten, vonden deze
handiger (M = 6.0; SD = 1.2) dan respondenten die de ontvangen vochtmeter vaker
gebruikten (M = 5.1; SD = 1.2), t(77) = 2.180, p < .05.
De gemiddeld gerapporteerde juistheid van de vochtmeter was 5.23 (SD = 1.04). Dit
komt overeen met een score tussen ‘een beetje juist’ tot ‘juist’. We vonden geen
significante verschillen tussen deze twee groepen in de waargenomen juistheid
van de vochtmeter.
NUT FLYER EN WEBSITES
Respondenten rapporteerden tevens hoe nuttig zij de flyer en websites vonden,
mits zij deze hadden bekeken. De getallen van gerapporteerde nuttigheid staan
voor de beoordelingen: (1) heel onnuttig, (2) onnuttig, (3) een beetje onnuttig, (4)
neutraal, (5) een beetje nuttig, (6) nuttig en (7) heel nuttig.
De gemiddeld gerapporteerde nuttigheid van de flyer was 5.44 (SD = 1.09; N = 105).
Dit komt overeen met een score van een beetje nuttig tot nuttig. Hierin vonden we
geen significante verschillen tussen de twee interventiegroepen.
15,5% van de respondenten die een flyer ontvingen, bezochten de website
www.stookslim.be. De gemiddeld gerapporteerde nuttigheid door deze
respondenten was 5.67 (SD = 1.11; N = 15). Dit komt overeen met een score tussen
‘een beetje nuttig’ en ‘nuttig’.
9,5% van de respondenten die een flyer ontvingen, bezochten de website
www.ecopedia.be. De gemiddeld gerapporteerde nuttigheid door deze
respondenten was 5.89 (SD = 1.17; N = 9). Ook dit komt overeen met een score
tussen ‘een beetje nuttig’ en ‘nuttig’. Hierin vonden geen significante verschillen
tussen de twee interventiegroepen.
NUT ELEMENTEN FLYER
In figuur 10 vindt u de verdeling van hoe nuttig respondenten (die de flyer
oppervlakkig of grondig hadden gelezen) verschillende elementen van de flyer
vonden per interventiegroep. We vonden significante verschillen tussen de twee
interventiegroepen op het element ‘informatie gebruik vochtmeter’. Het
ontvangen van een flyer met vochtmeter zorgt ervoor dat meer respondenten
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informatie over het gebruik van een vochtmeter nuttig vinden in de flyer. Van de
respondenten die een flyer met vochtmeter ontvingen, vond 60,3% informatie over
het gebruik van een vochtmeter nuttig, tegenover 32,4% die enkel een flyer
ontvingen (ꭓ²(1) = 7.441, p < 0.01). De kans dat respondenten informatie over het
gebruik van een vochtmeter nuttig vinden is 3.4 keer groter in interventiegroep 2
dan in interventiegroep 1. Op de andere elementen van de flyer vonden we geen
significante verschillen tussen de testgroepen.
Uit de open vragen volgden weinig nieuwe nuttige elementen van de flyer of
suggesties voor verbetering van de flyer. Een respondent gaf aan dat de flyer nuttig
was, omdat het duiding gaf voor onervaren mensen. Een andere respondent
schreef: “Er mag nog meer informatie over zijn. Ligt wel aan de personen zelf, qua
inzet, bewustzijn en geen luiheid”.

Welke elementen van de stookflyer vond u nuttig?
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60,0%
50,0%
40,0%
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0,0%
Informatie over Informatie over Informatie over Informatie over Vond niks nuttig Vond andere
gevaren
zelf hout drogen
gebruik
geschiktheid
elementen
verkeerd hout
vochtmeter
materiaal
nuttig
Interventiegroep 1

Interventiegroep 2

Totaal

Figuur 10. Percentages gerapporteerde nuttige elementen per interventiegroep (N = 105).

AANDACHT
In figuur 11 vindt u de verdeling van hoe goed respondenten de flyer lazen per
interventiegroep. De controlegroep ontving geen flyer en is daarom niet
opgenomen in de figuur. De meeste respondenten (45,1%) lazen de flyer
oppervlakkig door, gevolgd door respondenten die de flyer volledig en grondig
doorlazen (33,8%). Iets minder dan een kwart van de respondenten had de flyer
nog niet doorgelezen (21,1%). We vonden geen significante verschillen in hoe goed
de flyer werd gelezen tussen de testgroepen.
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Als we naar de belangrijkste gedragseffecten kijken en daarbij controleren voor
hoe grondig respondenten de flyer lazen, kunnen we de volgende bevindingen
rapporteren:
•

•

•

Het grondig doorlezen van de flyer zorgt ervoor dat meer respondenten het
vochtgehalte controleerden, maar dit verschil was alleen significant ten
opzichte van respondenten die de flyer niet lazen. 6,8% van de
respondenten die de flyer grondig lazen, rapporteerden het vochtgehalte
niet te controleren, tegenover 25,9% die de flyer niet lazen (ꭓ²(2) = 5.453, p <
0.1).
Het grondig doorlezen van de flyer zorgt ervoor dat meer respondenten het
vochtgehalte controleerden met een vochtmeter, maar dit verschil was
alleen significant ten opzichte van respondenten die de flyer niet lazen.
43,2% van de respondenten die de flyer grondig lazen, rapporteerden de
vochtmeter te gebruiken om het vochtgehalte te controleren, tegenover
18,5% die de flyer niet lazen (ꭓ²(2) = 5.334, p < 0.1).
We vonden een significant verschil tussen drie maten van lezen in de
frequentie waarmee respondenten het vochtgehalte controleerden met
een vochtmeter (F(2) = 4.008, p < .05). Respondenten die de flyer grondig
lazen controleerden significant vaker (M = 3.59, SD = 2.11) met een
vochtmeter dan respondenten die de flyer niet doorlazen (M = 2.07, SD =
1.28). Dit komt overeen met een score tussen ‘soms’ en ‘ongeveer de helft
van de keren’ voor grondige lezers tegenover een score tussen ‘zelden’ en
‘soms’ voor niet-lezers.

In hoeverre heeft u de stookflyer gelezen?
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Ik heb hem (nog) niet
doorgelezen

Ik heb hem oppervlakkig
doorgelezen

Ik heb hem volledig en grondig
doorgelezen

Figuur 11. Percentages in hoeverre flyer werd gelezen door interventiegroepen (N = 133).
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SAMENVATTING
Respondenten die de flyer grondig lezen, lijken vaker het gewenste gedrag te
vertonen. Het is niet te zeggen of dit komt omdat deze respondenten op
voorhand al meer gemotiveerd zijn of dat de informatie respondenten
aanspoort om het gewenste gedrag te vertonen. Desalniettemin geeft deze
bevinding aan dat het belangrijk is dat meer respondenten de flyer grondig
lezen. Een manier om dit te bewerkstelligen is door in de toekomst nog sterkere
aandachtprikkels te gebruiken, zodat de aandacht langer vastgehouden wordt.

RESPONSRATIO
Voorafgaand aan het onderzoek berekenden we hoeveel respondenten minimaal
benodigd waren om een betrouwbare effectmeting te kunnen doen en significante
verschillen tussen testgroepen te kunnen vinden. Op basis van de drie testgroepen
en een aantal assumpties kwamen we uit op een totale steekproefgrootte van
minimaal 489 respondenten (163 per groep). Zoals verwacht is deze
steekproefgrootte niet behaald en hebben we maar 199 houtkachelgebruikers
kunnen meenemen in het onderzoek.
PERCENTAGE DEELNAME KLANTEN NA UITNODIGING INFORMATIEBRIEF
Voorafgaand aan de onderzoeksperiode verwachtten we dat 75% van de klanten
zou willen meedoen aan de studie. Op basis hiervan bepaalden we het aantal
klanten dat schoorsteenvegers moesten zien om een steekproefgrootte te behalen
die groot genoeg zou zijn voor een betrouwbare effectmeting. Gedurende de
onderzoeksperiode hielden we met een paar schoorsteenvegers (gedeeltelijk)
contact en verzamelden we cijfers over het percentage klanten dat wilde
deelnemen ten opzichte van het totaal aantal klanten van de schoorsteenveger.
Dit percentage was 60% en bleek daarmee lager uit te vallen dan de verwachte
75%.
PERCENTAGE DEELNAME KLANTEN NA UITNODIGING ENQUÊTE
Voorafgaand aan de onderzoeksperiode verwachtten we tevens dat 60% van de
klanten de enquête daadwerkelijk zou invullen. In totaal ontvingen we 390
invulstroken met contactgegevens van klanten die wilden deelnemen aan de
studie. Hiervan hebben uiteindelijk 199 respondenten de enquête ingevuld: 186 via
e-mail en 13 telefonisch. Het responsratio was dus 51% en was lager dan de
verwachte 60%.
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CONCLUSIE EN
AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk trekken beschrijven we algemene conclusies uit de gevonden
resultaten. Daarnaast beschrijven we onze aanbevelingen voor de toekomst.

KANTTEKENINGEN
Voordat we overgaan naar de algemene conclusie, is het belangrijk om te
vermelden dat de huidige steekproef kleiner was dan beoogd. Hierdoor hebben we
niet veel significante verschillen kunnen aantonen, maar zien we wel een aantal
positieve (niet significante) effectrichtingen die mogelijk met een grotere
steekproef wel aantoonbaar waren.
Daarnaast kunnen we op basis van de huidige studie geen conclusies trekken over
de effecten op lange termijn, bijvoorbeeld over het effect van de interventies na
meer dan twee maanden of in het volgend stookseizoen. Tevens kunnen de
antwoorden en/of het stookgedrag van respondenten (tijdelijk) beïnvloed zijn
doordat men wist een enquête over hun stookgedrag te ontvangen twee maanden
na het bezoek van hun schoorsteenveger.

HOOFDVRAGEN
Desalniettemin trekken we de onderstaande conclusies, startend bij de twee
hoofdvragen die we trachtten te beantwoorden:
•

Is het ontvangen van een gedragsverandering flyer effectiever dan het
ontvangen van de huidige informatie in het aansporen tot het gewenste
gedrag?

Op basis van de huidige studie stellen we dat het meegeven van enkel een flyer
niet voldoende is om houtkachelgebruikers aan te sporen om alle
doelgedragingen te verbeteren. We zien geen directe effecten van de flyer op het
daadwerkelijk stoken van droog en onbehandeld hout. Het ontvangen van een
flyer lijkt wel een positief effect te hebben op het controleren van hoe lang hout
heeft liggen drogen, maar ook op het controleren door het hout te voelen, hetgeen
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een onbetrouwbare methode is. De flyer lijkt dus wel te zorgen voor een kleine
stap in de goede richting, maar niet voldoende om respondenten aan te zetten tot
de aankoop van een vochtmeter om het vochtgehalte op een betrouwbare manier
te kunnen controleren.
•

Is het ontvangen van een vochtmeter en een gedragsverandering flyer
effectiever dan het enkel ontvangen van een gedragsverandering flyer in
het aansporen tot het gewenste gedrag?

Op basis van de huidige studie stellen we dat het meegeven van een flyer met
vochtmeter kansrijk is, mits het gebruik van een vochtmeter het doel is. We zien
geen directe effecten van de flyer met vochtmeter op het daadwerkelijk stoken
met droog en onbehandeld hout. Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft van de
respondenten die een vochtmeter ontving het instrument gebruikte om hout te
controleren. De huidige interventie is echter niet toereikend voor de andere helft.
Een groot deel van de respondenten die een vochtmeter ontving, lijkt tevens nog
niet altijd hout te stoken dat voldoende droog is. Deze groep kan dus baat hebben
bij het gebruik van een vochtmeter, mits deze correct gebruikt wordt. Er is
namelijk nog winst te behalen als het gaat om het correct gebruiken van de
vochtmeter.
GEDRAG
De flyer lijkt de intentie aan te wakkeren om de droogte van hout te controleren.
Zo controleren respondenten die de flyer ontvingen vaker het hout dan
respondenten die geen flyer ontvingen. Ze doen dit echter niet uitsluitend op de
juiste wijze. Zo controleren ze het door te controleren hoe lang het hout had liggen
drogen, maar ook door het hout te voelen, hetgeen een onbetrouwbare methode
is. Na het lezen van de flyer lijken mensen de intentie te hebben om het juiste
gedrag te vertonen, maar lijken ze niet voldoende gestimuleerd om uit zichzelf
naar de winkel te gaan voor een vochtmeter. Dit lijkt voor velen een brug te ver te
zijn.
Een groot deel van de respondenten die een vochtmeter ontving, lijkt tevens nog
niet altijd hout te stoken dat voldoende droog is. Een groot deel van de doelgroep
kan dus baat hebben bij het gebruik van een vochtmeter, mits deze correct
gebruikt wordt. Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft van de respondenten die
een vochtmeter ontving het instrument gebruikte om hout te controleren. De
huidige interventie is dus niet toereikend voor de andere helft. Respondenten die
een vochtmeter ontvingen, gebruikten deze gemiddeld zelden tot soms om het
vochtgehalte te controleren. Van de keren dat respondenten controleerden met de
vochtmeter, controleerde men ook gemiddeld zelden tot soms op een pas
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doormidden gekliefde zijde van een houtblok. Daarnaast rapporteerde maar een
beperkt aantal respondenten met vochtmeter hout te stoken met een juist
vochtgehalte. Er is dus nog veel winst te behalen in het correcte gebruik van de
vochtmeter.
KENNIS
Het kennisniveau van de mensen ligt al vrij hoog, met name als het gaat om kennis
over hoe lang het hout mag drogen en over welk materiaal geschikt is om te
stoken. Uit de resultaten blijkt echter dat drie niet-geschikte materialen toch vaak
– ten onrechte – als geschikt worden gezien, namelijk karton, kranten en nietnatuurlijke aanmaakblokjes. Ook wist maar een kwart van de respondenten de
vraag over het ideale vochtpercentage correct te beantwoorden. De interventies
namen deze kennishiaten dus nog niet voldoende weg.
SELF-EFFICACY
Mensen die geen flyer ontvingen, lijken ten onrechte het gemakkelijker te vinden
om te bepalen of hout voldoende droog is. Bij de mensen die een flyer krijgen, zien
we dat zij het controleren van hout moeilijker vinden. Dit is an sich geen rare
bevinding; het juist controleren van hout kost simpelweg enige moeite. De
vochtmeter lijkt dit echter makkelijker te maken. Zo rapporteren de respondenten
die zowel een flyer als een vochtmeter ontvingen het grootste gemak. Het
ontvangen van een vochtmeter lijkt dan ook de self-efficacy te verhogen. Een
kanttekening hierbij is dat een verhoogde self-efficacy geen garantie geeft voor het
correct gebruik van de vochtmeter, terwijl dit wel een cruciale stap is voor een
betrouwbare meting.

AANBEVELINGEN
Op basis van de onderzoeksconclusies, geven we de onderstaande aanbevelingen.
Aangezien de huidige interventie slechts op een klein aantal elementen
significante positieve effecten heeft aangetoond, zijn we voorzichtig in het doen
van aanbevelingen.
ALGEMEEN
Het meegeven van een flyer lijkt geen aantoonbare negatieve effecten te hebben
en heeft op een aantal elementen een positief effect, zoals de intentie om de
droogte van hout te gaan controleren. Het kan derhalve waardevol om deze te
verspreiden onder houtkachelgebruikers. Ze zetten dan immers een stapje in de
goede richting.
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Indien gekozen wordt voor de opschaling van de huidige interventies, is het wel
essentieel om na te denken over wat het gewenste doelgedrag is. Indien we willen
bereiken dat mensen het hout met een vochtmeter gaan controleren, raden we
aan om deze mee te geven. Het is namelijk moeilijk mensen te stimuleren deze uit
eigen beweging aan te schaffen. Daarnaast lijkt het meegeven van een vochtmeter
van belang te zijn, omdat veel respondenten die een vochtmeter ontvingen nog
niet altijd voldoende droog hout leken te stoken. Bij het meegeven van de
vochtmeter is het wel cruciaal dat informatie over het correcte gebruik van de
vochtmeter verstrekt wordt. Er valt namelijk nog winst te behalen als het gaat om
het correcte gebruik van de vochtmeter. Zo is het van belang dat mensen meten
op een pas doormidden gekliefde zijde en dat men enkel houtblokken stookt
waarvan een juist vochtgehalte is gemeten. Daarnaast werd informatie over het
gebruik van de vochtmeter als nuttig ervaren door respondenten die een
vochtmeter ontvingen. In de paragrafen ‘kennis’ en ‘self-efficacy’ beschrijven we
hoe deze informatie meegegeven kan worden aan houtkachelgebruikers.
AANDACHT
De meeste respondenten geven aan de flyer te hebben gelezen, ofwel oppervlakkig
of grondig (45,1 en 33,8%, respectievelijk). Echter geeft ook bijna een kwart
(21,1%) aan de flyer niet te hebben gelezen. Zowel het niet lezen als oppervlakkig
lezen van de flyer is een probleem, te meer omdat de mensen die het wel grondig
doornemen vaker het gewenste doelgedrag laten zien. We raden daarom aan om
bij opschaling van de flyer een sterkere fear-appeal als aandachtsprikkel in te
zetten. Hierbij dient de boodschap waar de lezer bang voor wordt gemaakt
heftiger te worden gemaakt en de boodschap dient meer waargenomen te worden
als iets dat de lezer kan overkomen. Het is wel essentieel dat na de fear-appeal een
concreet handelingsperspectief wordt geboden aan de lezer. Naast de flyer kan
ook gekozen worden voor een ander middel dat langer de aandacht vasthoudt,
zoals een demonstratievideo bij de aanschaf van hout of een kachel. Een verdere
invulling van onder andere een demonstratievideo als middel kunt u vinden in de
paragraaf ‘self-efficacy’.
KENNIS
Het kennisniveau blijkt over het algemeen al vrij hoog te zijn. Zo weten veel
mensen welk materiaal geschikt is om te stoken. Echter zijn er nog een aantal
kennishiaten. Zo worden bepaalde materialen nog ten onrechte als geschikt
stookmateriaal aangewezen en kende maar een beperkte groep het ideale
vochtpercentage. We moeten dus inzetten op een interventie die deze
kennishiaten wegneemt.
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De flyer voorziet houtkachelgebruikers van informatie over juiste
stookgedragingen, maar lijkt op zichzelf niet voldoende effectief te zijn in het
wegnemen van de genoemde kennishiaten. We raden daarom aan om deze
boodschap te herhalen, bijvoorbeeld middels geheugensteuntjes in de vorm van
een sticker op de vochtmeter. Hierop kunnen de cruciale stappen voor het correcte
gebruik van de vochtmeter vermeld staan, zoals de noodzaak om te meten op de
dwarse nerven van een pas doormidden gekliefde zijde en het enkel stoken van
hout met een juist vochtgehalte (tussen de 15 en 20%). Op deze manier zal de
houtkachelgebruiker herhaaldelijk worden herinnerd aan het correcte gebruik van
de vochtmeter, waardoor het waarschijnlijker is dat kennishiaten worden
verholpen.
SELF-EFFICACY
Er is nog winst te behalen in “hoe” het vochtgehalte correct gemeten kan worden.
Het loont zich daarom om een interventie in te zetten die nog nadrukkelijker
inspeelt op het verhogen van self-efficacy. Een hoge self-efficacy verhoogt
namelijk de kans dat iemand het gewenste gedrag vertoont. Volgens onderzoek
kan self-efficacy vergroot worden door een eigen succesvolle ervaring, maar ook
door het observeren van anderen die het doelgedrag succesvol vertonen (Bandura,
1977; 2010). Wanneer we dit toepassen op de huidige maatregel, raden we aan om
houtkachelgebruikers zelf te laten oefenen met het gewenste gedrag of het hen
live te demonstreren. Idealiter gebeurt dit face-to-face, zoals mogelijk is in
houthandels, kachelzaken of op beurzen. Indien voorgaande niet mogelijk is, zou
een demonstratie middels een video ook een goed alternatief zijn. Zo kunnen
medewerkers van houthandels op locatie een demonstratievideo tonen en
mondeling aanvullende informatie geven. Ook kan er in de flyer verwezen worden
naar een website waarop houtkachelgebruikers de demonstratievideo kunnen
(terug)vinden. Indien wordt gekozen voor een demonstratievideo, adviseren we
om een stookexpert te gebruiken als spreker in de video. Mensen nemen namelijk
sneller iets aan van een autoriteit dan van een leek. Bovendien dient in de video
duidelijk gedemonstreerd te worden hoe hout gekliefd wordt, hoe het
vochtgehalte dwars op de nerven in een pas doormidden gekliefde zijde gemeten
wordt en dat enkel hout met een juist vochtgehalte gestookt wordt.
KANAAL
Het op grote schaal uitrollen van de interventies via het huidige kanaal van
schoorsteenvegers is te betwisten. Zo bleek tijdens de werving en
onderzoeksperiode dat schoorsteenvegers moeilijk te bereiken zijn. Door de
tijdsinvestering in het contact met individuele schoorsteenvegers en het
individueel aanleveren van materiaal kan dit kanaal minder kostenefficiënt zijn.
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Mogelijk is de tijdsinvestering minder in het geval van samenwerkingen met
houthandels, kachelzaken of zelfs winkelketens en zijn de interventies daar dus
beter in te zetten.
Naast de tijdsinvestering is het essentieel dat een kanaal zich leent om
gemakkelijk en aan een grote doelgroep een flyer en vochtmeter mee te geven.
Een aanzienlijk deel van de respondenten (30%) kwam via houthandels aan het
hout dat zij stookten. Houthandels en houtzaken vochtmeters zouden daarom
geschikt kunnen zijn voor het verstrekken van flyers en vochtmeters aan kopers.
Echter raden we af om het uitdelen van vochtmeters te beperken tot kachelzaken,
omdat hier enkel een beperkte groep bereikt kan worden (met name kopers van
een betere kachel).
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SAMENVATTING
•

Vanwege de kleine steekproef blijft voorzichtigheid geboden bij het
antwoord op de vraag of de interventies op grote schaal uitgerold
dienen te worden

•

Aangezien de flyer wel een positief effect laat zien op een aantal
elementen, kan het zinvol zijn deze te verspreiden onder
houtkachelgebruikers.

•

Als het gebruik van de vochtmeter essentieel gevonden wordt, raden we
aan deze mee te geven aan de doelgroep. Voor velen is het namelijk een
brug te ver om deze zelf te kopen, terwijl de vochtmeter wel wordt
gebruikt als men hem ontvangt en mensen er baat bij te lijken te
hebben. Hierbij is het echter wel cruciaal dat informatie over het
correcte gebruik van de vochtmeter verstrekt wordt. Om kennishiaten
weg te nemen, raden we aan gebruik te maken van stickers op de
vochtmeter, waarin cruciale stappen voor het correct gebruik van de
vochtmeter worden vermeld.

•

We raden we aan om, waar mogelijk, de aandachtsprikkel van de
boodschap te versterken. In het geval van de flyer betekent dit het
versterken van de fear-appeal met een grotere angstprikkel en grotere
persoonlijke relevantie. Ook kan een ander middel, zoals een
demonstratievideo, mogelijk beter de aandacht vasthouden.

•

Naast aandacht voor de boodschap, is het verhogen van de self-efficacy
belangrijk. We adviseren om te kijken of het geven van live
demonstraties of het tonen van demonstratievideo’s op locatie ingezet
kunnen worden om de self-efficacy rondom stookgedragingen te
verhogen. Ook kan in de flyer verwezen worden naar een website met
demonstratievideo, waarbij de juiste stookgedragingen worden
gedemonstreerd.

•

We raden aan om in de toekomst materiaal te verstrekken via andere
kanalen dan schoorsteenvegers, zoals houthandels en kachelwinkels.
Het opschalen van interventies via het kanaal van schoorsteenvegers is
namelijk te betwisten, vanwege de slechte bereikbaarheid.

56

REFERENTIELIJST
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral
change. Psychological Review, 84(2), 191–215.
Bandura, A. (2010). Self-efficacy. The Corsini encyclopedia of psychology, 1-3.
Cialdini, R. B. (2001). Science and practice.
Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: strong effects of simple plans.
American psychologist, 54(7), 493
Peters, G. J. Y., Ruiter, R. A., & Kok, G. (2013). Threatening communication: a critical
re-analysis and a revised meta-analytic test of fear appeal theory. Health
psychology review, 7(sup1), S8-S31.
Sheeran, P. (2002). Intention-behavior relations: A conceptual and empirical
review, European Review of Social Psychology, 12(1), 1-36.
Thaler, R., & Sunstein, C. (2008). Nudge: naar betere beslissingen over gezondheid,
geluk en welvaart. Amsterdam: Business Contact.
Zipf, G. K. (2016). Human behavior and the principle of least effort: An introduction to
human ecology. Ravenio Books.

57

APPENDIX
BIJLAGE A: GEMAAKTE KEUZES
De huidige studie betreft het vervolgtraject op het project “Kachels en
Gaspedalen”. Het eindproduct van dit project waren drie conceptinterventies die
de basis vormden voor mogelijk uit te voeren experimenten in een vervolgtraject.
De initiële studie-opzet richtten we op het uitvoeren van interventies bij
houtkachelkopers van kachelspeciaalzaken, omdat nieuwe kachelkopers daar
direct bereikt kunnen worden en het moeilijk is om de grote groep van
houtkachelgebruikers op een andere manier te bereiken. De interventies richtten
zich hierbij op twee maatregelen: “Vlamingen gebruiken het juiste soort materiaal”
en “Vlamingen gebruiken de Zwitserse methode”. We ontwikkelden een aantal
verschillende interventies die uitgevoerd konden worden in verschillende
kachelspeciaalzaken in Vlaanderen, zoals het meegeven van een starterspakket
met een flyer en vochtmeter of het aangaan van een face-to-face adviesgesprek
met een potentiële houtkachelkoper.
Het proces om geschikte en welwillende kachelspeciaalzaken te vinden verliep
echter moeizaam. Daarbij bleek van sommige kachelspeciaalzaken de levertijd erg
lang te zijn, waardoor de timing van het onderzoek in het gedrang zou komen.
Tevens bleken de kachelspeciaalzaken die bereid waren mee te werken aan het
onderzoek hun klanten vaak reeds goed te adviseren over hoe te stoken. Zo
demonstreerden sommige kachelspeciaalzaken juiste stookgedragingen zelfs al in
de praktijk. Hierdoor zou een nulmeting, waarin kachelspeciaalzaken geen advies
gaven aan hun klanten, niet mogelijk zijn.
Naast deze praktische overwegingen, bleek ook de categorie mensen die in een
kachelspeciaalzaak kwamen geen goede afspiegeling van de populatie. Zo bleek
voor veel kachelkopers in kachelspeciaalzaken het milieu een belangrijk motief,
terwijl ook andere motieven belangrijk bleken te zijn voor houtkachelgebruikers in
het algemeen. Door enkel in houtkachelspeciaalzaken te meten, konden we tevens
maar een beperkte groep van alle houtkachelgebruikers bereiken. Het testen van
materiaal bij de groep klanten in kachelspeciaalzaken geeft dus geen goed beeld
van en sluit minder goed aan op de populatie waarnaar de Vlaamse overheid
wenst op te schalen. We concludeerden dat kachelspeciaalzaken niet praktisch

58

haalbaar en niet geschikt waren om interventies rondom het stookgedrag van
houtkachelgebruikers te testen.
Het alternatieve kanaal dat we in de huidige studie gebruikten is dat van
schoorsteenvegers. Omdat schoorsteenvegers dagelijks verschillende
houtkachelgebruikers bezoeken, konden we via de schoorsteenvegers een grote
groep houtkachelgebruikers bereiken die gebruik maakten van hun houtkachel.
Met de keuze voor een ander kanaal, waren ook de eerder ontwikkelde
interventies voor de kachelspeciaalzaken niet volledig bruikbaar voor dit nieuwe
kanaal. Deze werden aangepast op het kanaal van de schoorsteenveger en in
overleg met schoorsteenvegers over de haalbaarheid.
Schoorsteenvegers die voldoende klanten per week zagen waren geschikt om mee
te helpen aan het onderzoek, omdat we in de korte onderzoeksperiode zo veel
mogelijk klanten wilden werven. De werving van welwillende schoorsteenvegers
verliep echter vrij moeizaam, mede doordat er beperkte respons was op de mailing
voor werving en het grootste deel van de reagerende schoorsteenvegers het vegen
als bijberoep uitvoerden en daarmee weinig klanten per week zagen. Omdat we bij
het naderen van de onderzoeksperiode minder schoorsteenvegers geworven
hadden dan beoogd, en daarmee te weinig klanten zouden werven voor de
effectmeting, is er gekozen om de maatregel “Vlamingen gebruiken de Zwitserse
methode” te laten vallen. Ook hebben we door deze verwachting van weinig
klanten gekozen om minder interventies uitvoeren. Zo wilden we graag de
effectiviteit van demonstratie van het gebruik van een vochtmeter testen. In de
huidige studie hebben we dus uiteindelijk enkel de maatregel “Vlamingen
gebruiken het juiste soort materiaal” getest met 3 testgroepen: een controlegroep,
een interventiegroep die een flyer ontving en een interventiegroep die een flyer
met vochtmeter ontving.
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BIJLAGE B: FLYER

Afbeelding 1. Voorkant flyer met gedragsveranderingstechnieken.
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Afbeelding 2. Achterkant flyer met gedragsveranderingstechnieken.
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BIJLAGE C: ENQUÊTE STOOKGEDRAG
Bedankt voor uw deelname aan deze anonieme enquête. Middels deze vragen willen we meer inzicht
krijgen in het gedrag van mensen rondom hout stoken.
De enquête is het makkelijkst te beantwoorden door de persoon in het huishouden die de kachel het
vaakst gebruikt. Bent u dat niet? Vraag dan of de betreffende persoon de enquête in kan vullen. Kan
deze persoon er niet bij zijn of gebruikt u uw kachel zelf ook vaak? Dan kunt u de enquête zelf
invullen.
De enquête neemt 10 tot 14 minuten van uw tijd in beslag. De enquête dient naar waarheid ingevuld te
worden en u dient bij de stellingen het antwoord aan te kruisen dat voor u het meest van toepassing
is. Hierbij bestaan geen goede of foute antwoorden. Uw antwoorden op de enquête zijn anoniem en
worden vertrouwelijk verwerkt.

Met het invullen van deze enquête gaat u akkoord dat we uw antwoorden eenmalig voor
onderzoeksdoeleinden mogen gebruiken. Uw antwoorden op de enquête zijn anoniem en worden
vertrouwelijk verwerkt. De ontvanger van uw (anonieme) antwoorden is het externe onderzoeksbureau D&B
Gedrag, dat het onderzoek uitvoert.
Ik heb bovenstaande tekst gelezen en ga hiermee akkoord.

Belangrijk: beantwoord de volgende vragen op basis van uw kachelgebruik van de afgelopen 2
maanden.
De volgende vragen gaan over het gebruik van houtvuur binnenshuis. Beantwoord de vragen dus met
uw houtkachel of (open) houthaard in gedachten. Als u zowel een kachel als een openhaard heeft, hou
dan de warmtebron in gedachten die u het vaakst gebruikt.
Heeft u uw houtkachel aangestoken in de afgelopen 2 maanden?
Ja
Nee

Op hoeveel dagen gebruikte u uw houtkachel in de afgelopen 2 maanden?
Aantal dagen:
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Hoe kwam u aan het hout dat u in de afgelopen 2 maanden stookte? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Gekocht bij supermarkt of tuin- en hobbycentra
Gekocht bij particulier
Gekocht bij houthandel of houtbedrijf
Gekregen via vrienden of familie
Gekregen via werk
Gekregen via houthandel of houtbedrijf
Zelf gesprokkeld
Van eigen bomen of struiken
Anders, namelijk

Een houtvochtigheidsmeter is een toestel dat het vochtgehalte van hout meet middels 2 ijzeren pinnetjes. Zie
de onderstaande afbeelding voor een afbeelding van een houtvochtigheidsmeter.

Bezit u een houtvochtigheidsmeter?
Ja
Nee

Hoe controleerde u het vochtgehalte van het hout dat u stookte in de afgelopen 2 maanden? Er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.
Niet
Niet, want ik kocht 'stookklaar' hout dat al droog is
Met een houtvochtigheidsmeter
Op basis van het geluid als ik blokken tegen elkaar sla
Op het oog kijken of hout aan het scheuren is
Door te controleren hoe lang het hout heeft liggen drogen
Door te voelen of het hout droog genoeg is
Door het aan te steken en na te gaan of het stinkt en rookt
Door het hout te hakken en te kijken of er nog sappen uitkomen
Anders, namelijk
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Hoe kwam u aan de houtvochtigheidsmeter die u het vaakst gebruikte in de afgelopen 2 maanden?
Deze had ik al in mijn bezit
Deze ontving ik onlangs via mijn schouwveger

Als u terugdenkt aan de keren dat u in de afgelopen 2 maanden hout stookte, hoe vaak controleerde u het
vochtgehalte met de houtvochtigheidsmeter?
Nooit

Zelden

Ongeveer de helft
van de keren

Soms

Vaak

Heel vaak

Altijd

Als u terugdenkt aan de keren dat u in de afgelopen 2 maanden uw houtvochtigheidsmeter gebruikte, hoe
vaak mat u het vochtgehalte van hout op een pas (enkele ogenblikken voor de meting) doormidden gekliefde
zijde?
Nooit

Zelden

Ongeveer de helft
van de keren

Soms

Vaak

Heel vaak

Altijd

Als u terugdenkt aan de keren dat u in de afgelopen 2 maanden het vochtgehalte mat, wat was gemiddeld
genomen het vochtgehalte van hout dat u stookte? (Sla deze vraag over als u dit niet weet)
0%

50%

100%

Hoe handig vindt u de houtvochtigheidsmeter die u het vaakst gebruikte?
Heel onhandig

Onhandig

Een beetje
onhandig

Neutraal

Een beetje handig

Handig

Heel handig

Wat vindt u handig of onhandig aan de houtvochtigheidsmeter?

In hoeverre denkt u dat de percentages die de houtvochtigheidsmeter weergeeft juist zijn?
Helemaal onjuist

Onjuist

Een beetje onjuist

Neutraal

Een beetje juist

Juist

Helemaal juist

Welk houtvochtigheidspercentage is volgens u het meest geschikt om te stoken? (Probeer een schatting te
maken. Indien u het echt niet weet, kunt u deze vraag overslaan).
0%

50%

100%
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Hoe kwam u aan de houtvochtigheidsmeter die u het vaakst gebruikte in de afgelopen 2 maanden?
Deze had ik al in mijn bezit
Deze ontving ik onlangs via mijn schouwveger

Als u terugdenkt aan de keren dat u in de afgelopen 2 maanden hout stookte, hoe vaak controleerde u het
vochtgehalte met de houtvochtigheidsmeter?
Nooit

Zelden

Ongeveer de helft
van de keren

Soms

Vaak

Heel vaak

Altijd

Als u terugdenkt aan de keren dat u in de afgelopen 2 maanden uw houtvochtigheidsmeter gebruikte, hoe
vaak mat u het vochtgehalte van hout op een pas (enkele ogenblikken voor de meting) doormidden gekliefde
zijde?
Nooit

Zelden

Ongeveer de helft
van de keren

Soms

Vaak

Heel vaak

Altijd

Als u terugdenkt aan de keren dat u in de afgelopen 2 maanden het vochtgehalte mat, wat was gemiddeld
genomen het vochtgehalte van hout dat u stookte? (Sla deze vraag over als u dit niet weet)
0%

50%

100%

Hoe handig vindt u de houtvochtigheidsmeter die u het vaakst gebruikte?
Heel onhandig

Onhandig

Een beetje
onhandig

Neutraal

Een beetje handig

Handig

Heel handig

Wat vindt u handig of onhandig aan de houtvochtigheidsmeter?

In hoeverre denkt u dat de percentages die de houtvochtigheidsmeter weergeeft juist zijn?
Helemaal onjuist

Onjuist

Een beetje onjuist

Neutraal

Een beetje juist

Juist

Helemaal juist

Welk houtvochtigheidspercentage is volgens u het meest geschikt om te stoken? (Probeer een schatting te
maken. Indien u het echt niet weet, kunt u deze vraag overslaan).
0%

50%

100%
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Hout kan op verschillende manieren gedroogd worden, bijvoorbeeld onder een schuur of overkapping. Zie
onderstaande afbeelding voor een afbeelding van hoe hout op natuurlijke wijze gedroogd kan worden.

Hoe lang denkt u dat natuurlijk gedroogd hout minstens moet drogen voordat het een vochtgehalte
bereikt voor een optimale verbranding?
Minder dan een maand
Een maand
Een half jaar
Een jaar
Anderhalf jaar
Twee jaar
Meer dan twee jaar
Weet ik niet

Als u terugdenkt aan de keren dat u in de afgelopen 2 maanden stookte, hoe vaak stookte u de volgende
materialen?

Nooit

Zelden

Soms

Ongeveer de
helft van de
keren

Vaak

Heel vaak

Altijd

Aangekocht droog hout
(bijvoorbeeld oven- of
natuurlijk gedroogd hout)
Natuurlijk gedroogd hout
dat korter dan 2 jaar
droogde (bijvoorbeeld
onder een schuur of
overkapping)
Natuurlijk gedroogd hout
dat langer dan 2 jaar
droogde (bijvoorbeeld
onder een schuur of
overkapping)
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Als u terugdenkt aan de keren dat u in de afgelopen 2 maanden stookte, hoe vaak stookte u de volgende
materialen?

Nooit

Zelden

Soms

Ongeveer de
helft van de
keren

Vaak

Heel vaak

Altijd

Geverfd hout
Bedrukt papier, kranten
of karton
Brandbare vloeistoffen
(bijvoorbeeld spiritus)
Natuurlijke
aanmaakblokjes (bruine
kleur)
Niet-natuurlijke
aanmaakblokjes (witte
kleur)
Behandeld
hout (bijvoorbeeld hout
behandeld met olie,
beits, glazuur of coating,
zoals schuttingsplanken,
oude houten meubels of
raamkozijnen)
Onbehandeld
hout (bijvoorbeeld
onbehandelde paletten
of zuiver houtafval van
schrijnwerkerij)

Indien u nog andere materialen stookte in de afgelopen 2 maanden, welke materialen waren dit?

Sommige materialen zijn niet geschikt om te stoken, omdat ze een negatieve impact hebben op het milieu, uw
gezondheid of uw kachel.
Hieronder staan een aantal verschillende materialen. Van welke materialen denkt u dat u deze wel kunt
stoken en dus wel geschikt zijn? Vink deze aan. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Bedrukt papier (bijvoorbeeld een A4'tje met inkt)
Karton
Kranten
Brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld spiritus)
Natuurlijke aanmaakblokjes (bruine kleur)
Niet-natuurlijke aanmaakblokjes (witte kleur)
Aanmaakhoutjes
Geverfd hout
Behandeld hout (bijvoorbeeld hout behandeld met olie, beits, glazuur of coating, zoals schuttingsplanken, oude houten meubels of
raamkozijnen)
Onbehandelde, droge houtblokken

Bij het laatste bezoek van uw schouwveger ontving u een 'stookflyer', waarin informatie stond over
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het stoken van onbehandeld en droog hout. De volgende vragen gaan over deze flyer.
In hoeverre heeft u de stookflyer gelezen?
Ik heb hem (nog) niet doorgelezen
Ik heb hem oppervlakkig doorgelezen
Ik heb hem volledig en grondig doorgelezen

Hoe nuttig vindt u de stookflyer?
Heel onnuttig

Een beetje
onnuttig

Onnuttig

Neutraal

Een beetje nuttig

Nuttig

Heel nuttig

Welke informatie in de stookflyer vindt u nuttig? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Informatie over de gevaren van te vochtig en behandeld hout stoken
Informatie over zelf hout drogen
Informatie over het gebruik van een vochtmeter
Informatie over welk materiaal je wel en niet kunt stoken
Ik vond geen enkel element van de stookflyer nuttig
Anders, namelijk ...

Heeft u nog iets op te merken over de stookflyer en/of suggesties voor verbetering van de stookflyer?

Onderaan de stookflyer stonden websites vermeld. Als u deze websites heeft bezocht, hoe nuttig vond u de
informatie hierop? Als u de websites niet hebt bezocht, selecteer dan "Ik heb deze website niet bezocht".
Heel
onnuttig

Onnuttig

Een beetje
onnuttig

Neutraal

Een beetje
nuttig

Nuttig

Ik heb deze
website niet
Heel nuttig
bezocht

www.stookslim.be
www.ecopedia.be

Hoe makkelijk vindt u het om ...
Aan droog stookhout te komen (hout dat minstens 2 jaar heeft gedroogd en/of aangekocht hout met een
vochtgehalte onder de 20%)
Heel moeilijk

Moeilijk

Een
beetje moeilijk

Niet moeilijk/niet
makkelijk

Een
beetje makkelijk

Makkelijk

Heel makkelijk

Aan onbehandeld stookhout te komen (hout dat niet behandeld is met bijvoorbeeld verf, bijts, olie of
impregnant)
Heel moeilijk

Moeilijk

Een beetje
moeilijk

Niet moeilijk/niet
makkelijk

Een beetje
makkelijk

Makkelijk

Heel makkelijk
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Te bepalen of hout droog genoeg is
Heel moeilijk

Moeilijk

Een beetje
moeilijk

Niet
moeilijk/niet makkelijk

Een beetje
makkelijk

Makkelijk

Heel makkelijk

Een beetje
makkelijk

Makkelijk

Heel makkelijk

Te bepalen welk materiaal ik wel of niet mag stoken
Heel moeilijk

Moeilijk

Een
beetje moeilijk

Niet
moeilijk/niet makkelijk

Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
Anders
Wil ik liever niet zeggen

Wat is uw leeftijd (in jaren)?

Wat is uw hoogst behaalde diploma?
Zonder diploma of lager onderwijs
Lager secundair onderwijs, algemeen (3 eerste jaren voltooid)
Lager secundair onderwijs, technisch, artistiek of beroeps (3 eerste jaren voltooid)
Hoger secundair onderwijs, algemeen (6 jaar voltooid)
Hoger secundair, technisch of artistiek (6 jaar)
Hoger secundair, beroeps (6 jaar)
Hoger onderwijs: graduaat, kandidatuur, bachelor
Universitair onderwijs: licentiaat, postgraduaat, master
Master na master
Doctoraat

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Deze kunt u in het onderste tekstvak kwijt.

Indien u kans wilt maken op een kleine attentie (vochtmeter of – indien u reeds over een vochtmeter
beschikt - aanmaakblokjes), kunt u meedoen aan de prijsvraag. Klik hier om de weblink met prijsvraag
te openen.
Indien u niet wilt meedoen aan de prijsvraag, kunt u op gereed klikken om de enquête af te ronden.
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BIJLAGE D: HANDLEIDING
SCHOORSTEENVEGER
A. VOOR EEN KLANTBEZOEK
1. VOORBEREIDEN NIEUWE WERKWEEK
•

•
•

Materiaal klaarleggen dat u elke week nodig heeft tijdens afspraken:
o Informatiebrieven
o Plastic hoezen om invulstroken in te verzamelen
Controleren van planning
Verzamelen/klaarleggen van de eventueel benodigde testmaterialen voor
de nieuwe werkweek (flyers en/of vochtmeters)

B. TIJDENS EEN KLANTBEZOEK
2. OVERHANDIGEN VAN INFORMATIEBRIEF MET UITLEG AAN KLANTEN
3. VERZAMELEN VAN INGEVULDE INVULSTROKEN
4. MEEGEVEN VAN MATERIALEN AAN SOMMIGE KLANTEN

C. NA EEN KLANTBEZOEK
5. VEILIG BEWAREN VAN DE INGEVULDE INVULSTROKEN
6. 2-WEKELIJKS OPSTUREN VAN DE INVULSTROKEN
7. WEKELIJKS KORT CONTACT MET HET ONDERZOEKSBUREAU
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PLANNING SCHOORSTEENVEGER “A”
WEEK 1 – 16 SEPTEMBER T/M 22 SEPTEMBER 2019
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 3: “Flyer + vochtmeter”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Meegeven van flyer én vochtmeter als testmateriaal aan klanten die
invulstrook invulden

WEEK 2 – 23 SEPTEMBER T/M 29 SEPTEMBER 2019
•
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 1: “Controle”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Geen testmateriaal meegeven
Opsturen van envelop met alle invulstroken van de afgelopen twee weken

WEEK 3 – 30 SEPTEMBER T/M 6 OKTOBER 2019
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 2: “Flyer”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Meegeven van flyer als testmateriaal aan klanten die invulstrook invulden

WEEK 4 – 7 OKTOBER T/M 13 OKTOBER 2019
•
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 3: “Flyer + vochtmeter”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Meegeven van flyer én vochtmeter als testmateriaal aan klanten die
invulstrook invulden
Opsturen van envelop met alle invulstroken van de afgelopen twee weken

WEEK 5 – 14 OKTOBER T/M 20 OKTOBER 2019
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 1: “Controle”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Geen testmateriaal meegeven

WEEK 6 – 21 OKTOBER T/M 27 OKTOBER 2019
•
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 2: “Flyer”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Meegeven van flyer als testmateriaal aan klanten die invulstrook invulden
Opsturen van envelop met alle invulstroken van de afgelopen twee weken
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WEEK 7 – 28 OKTOBER T/M 3 NOVEMBER 2019
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 3: “Flyer + vochtmeter”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Meegeven van flyer én vochtmeter als testmateriaal aan klanten die
invulstrook invulden

WEEK 8 – 4 NOVEMBER T/M 10 NOVEMBER 2019
•
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 1: “Controle”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Geen testmateriaal meegeven
Opsturen van envelop met alle invulstroken van de afgelopen twee weken

WEEK 9 – 11 NOVEMBER T/M 17 NOVEMBER 2019
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 2: “Flyer”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Meegeven van flyer als testmateriaal aan klanten die invulstrook invulden

WEEK 10 – 18 NOVEMBER T/M 24 NOVEMBER 2019
•
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 3: “Flyer + vochtmeter”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Meegeven van flyer én vochtmeter als testmateriaal aan klanten die
invulstrook invulden
Opsturen van envelop met alle invulstroken van de afgelopen twee weken

WEEK 11 – 25 NOVEMBER T/M 1 DECEMBER 2019
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 1: “Controle”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Geen testmateriaal meegeven

WEEK 12 – 2 DECEMBER T/M 7 DECEMBER 2019
•
•
•
•

Al uw klanten van deze week vallen in testgroep 2: “Flyer”
Informatiebrief overhandigen en invulstrook verzamelen in plastic hoes
Meegeven van flyer als testmateriaal aan klanten die invulstrook invulden
Opsturen van envelop met alle invulstroken van de afgelopen twee weken
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TOELICHTING AAN DE SCHOUWVEGER
Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, departement
Omgeving. Het doel is om te onderzoeken hoe we houtkachelgebruikers het best
kunnen aanzetten tot het stoken van onbehandeld droog hout. Hiertoe testen we
of het verstrekken van bepaalde materialen zorgt voor beter stookgedrag dan
wanneer houtkachelgebruikers niets ontvangen. De Vlaamse overheid werkt
hiervoor samen met het onderzoeksbureau D&B Gedrag. Gedurende een periode
van 3 maanden deelt u in de aangegeven testwerken testmaterialen uit aan uw
klanten. In deze handleiding beschrijven we uw taken.
1. VOORBEREIDING NIEUWE WERKWEEK
Voorafgaand aan elke werkweek controleert u uw planning en legt u de
benodigde materialen van die week klaar in uw vervoersmiddel. Materiaal dat
u elke week nodig heeft zijn de informatiebrieven (en de plastic hoezen). Ook
heeft u testmateriaal (flyer en/of vochtmeter) nodig, afhankelijk van de week.
2. OVERHANDIGEN VAN INFORMATIEBRIEF MET UITLEG AAN KLANTEN
Bij aanvang van de schouwveegafspraak overhandigt u een informatiebrief aan
uw klant en geeft u een korte uitleg. In bijlage vindt u meer informatie over de
uitleg die u geeft aan uw klanten
In de informatiebrief vragen we uw houtkachelgebruikende klanten om mee te
doen aan een enquête. Indien uw klant wenst mee te werken vult hij of zij de
invulstrook van de informatiebrief in. Op de invulstrook van de informatiebrief
vragen we een e-mailadres en een telefoonnummer. Het telefoonnummer
vragen we ingeval uw klant geen e-mailadres heeft of we het e-mailadres niet
kunnen lezen. De anonieme enquête zal twee maanden later worden verstuurd
naar het opgegeven e-maildres of de klant wordt twee maanden later gebeld
voor een telefonische bevraging.
3. VERZAMELEN VAN INGEVULDE INVULSTROKEN
Na het schouwvegen ontvangt u de invulstrook van de klant en kijkt u na of de
informatie ingevuld en leesbaar is. Bewaar deze ingevulde invulstroken in de
bezorgde plastic hoezen.
4. MEEGEVEN VAN MATERIALEN AAN SOMMIGE KLANTEN
De testmaterialen geeft u enkel aan klanten die mee willen doen aan de
enquête. U geeft de testmaterialen dus pas op het einde van uw afspraak en na
het verzamelen van het invulstrookje met e-mailadres en telefoonnummer.
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Welk testmateriaal een klant ontvangt, hangt af van de week waarin de
schouwveegafspraak valt. Vanaf pagina 2 van deze handleiding vindt u uw
persoonlijke planning.
Het is de bedoeling dat uw klanten niet weten dat ze een test ondergaan en in
een bepaalde testgroep worden geplaatst. Klanten mogen dus niet weten dat
het ontvangen van een flyer of vochtmeter onderdeel is van het onderzoek.
U geeft ook geen extra uitleg bij de flyer: enkel een vermelding dat u de flyer
en/of vochtmeter uitdeelt aan klanten namens de Vlaamse overheid is
voldoende. Het is niet de bedoeling dat u het gebruik van de vochtmeter
demonstreert aan de klant.
5. VEILIG BEWAREN VAN DE INGEVULDE INVULSTROKEN
Met het oog op de nieuwe privacy-wet is het belangrijk dat u zorgvuldig omgaat
met de ingevulde invulstroken van klanten.
6. 2-WEKELIJKS OPSTUREN VAN DE INVULSTROKEN
De ingevulde invulstroken die u bewaart, stuurt u één keer in de 2 weken op
naar het secretariaat van de Vlaamse overheid met de enveloppen en
postzegels die u hiervoor ontvangt.
7. WEKELIJKS KORT CONTACT MET HET ONDERZOEKSBUREAU
Om ervoor te zorgen dat het onderzoek goed verloopt, zal het
onderzoeksbureau D&B Gedrag wekelijks contact met u opnemen om
eventuele moeilijkheden, vragen of opmerkingen te bespreken. Indien u zelf al
eerder vragen heeft, neem dan gerust contact op met het onderzoeksbureau.
Dit kan door contact op te nemen met de projectmanager via +31 6 83201223 of
het e-mailadres houtstook@dbgedrag.nl.
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BIJLAGE – UITLEG AAN DE KLANT
OPENING GESPREK / AANVANG SCHOUWVEEGAFSPRAAK
•

•

•

•

U kan meedelen aan uw klant dat de Vlaamse overheid schouwvegers heeft
gevraagd om een anonieme enquête bij hun klanten te ondersteunen over
stookgedrag van houtkachelgebruikers.
Als reden kan u vermelden dat hout stoken een onderwerp is dat steeds
vaker in de pers komt als een bron van luchtverontreiniging en kan ook
aanleiding geven tot brandgevaar. Maar dat veel afhangt van de manier
waarop gestookt wordt. De enquête dient om na te gaan hoe in de praktijk
gestookt wordt en welke tips de overheid kan geven aan mensen met een
open haard of houtkachel om op een betere manier te stoken. U vraagt
vervolgens aan uw klanten of ze hieraan willen meewerken. Deelnemers
maken kans op een kleine attentie (vochtmeter of aanmaakblokjes).
U geeft mee dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern
onderzoeksbureau dat de antwoorden anoniem worden verwerkt. De
antwoorden zullen dus nooit terug te leiden zijn naar uw klant. De
contactgegevens van de klant worden tevens uitsluitend gebruikt voor het
versturen van de enquête en worden na het versturen/afnemen van de
enquête vernietigd.
Vraag vervolgens aan uw klant de brief door te lezen terwijl u de schouw
reinigt, de invulstrook in te vullen en deze, nadat de schouw geveegd is,
terug te geven. Na ongeveer 2 maanden zal de enquête bezorgd worden. Dit
gebeurt per e-mail of, bij afwezigheid van een e-mailadres, telefonisch.

VERVOLGGESPREK / NA VEGEN VAN SCHOORSTEEN
•
•

•

(informatie die u normaal zou geven na het vegen van schoorsteen)
Indien het invulstrookje is ingevuld, kan u nog eens meedelen dat uw klant
over twee maanden de vragenlijst via e-mail zal ontvangen van het
onderzoeksbureau D&B Gedrag of telefonisch gecontacteerd zal worden bij
afwezigheid van een e-mailadres.
Indien het invulstrookje niet is ingevuld, kan u eventuele bezorgdheden bij
uw klant ontkachten zoals dat u begrijpt dat uw klant liever niet heeft dat
de contactgegevens doorgegeven worden. Maar, dat de onderzoekers
volgens de privacy-wet de contactgegevens sowieso niet mogen gebruiken
voor andere doeleinden dan het versturen van de enquête. Ook worden de
contactgegevens direct verwijderd na het versturen/afnemen van de
enquête. Bovendien zijn antwoorden op de vragenlijst niet terug te linken
aan een e-mailadres, waardoor het onderzoek geheel anoniem is. Uw klant
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hoeft zich dus geen zorgen te maken over misbruik van zijn of haar
gegevens.
DEELNEMENDE KLANTEN (WEEKAFHANKELIJK) MATERIAAL MEEGEVEN
•

U geeft de volgende uitleg aan uw klanten die het invulstrookje bezorgden
en die volgens de planning materiaal krijgen:
“Namens de Vlaamse overheid wil ik u het volgende nog meegeven”:
o Dit is een stookflyer waarin meer informatie staat over het stoken
van het juiste soort hout.
o Dit is een vochtmeter waarmee u kunt controleren of het hout dat u
stookt droog genoeg is.

AFSLUITING
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BIJLAGE E: INFORMATIE BRIEF KLANTEN
INFORMATIEBRIEF ENQUÊTE HOUTSTOOK
Beste heer/mevrouw,
Hout stoken is een onderwerp dat steeds vaker in de pers komt als een belangrijke bron van
luchtverontreiniging en kan ook aanleiding geven tot brandgevaar. Veel hangt echter af van de
manier waarop gestookt wordt. Om na te gaan hoe in de praktijk gestookt wordt en welke
stooktips we kunnen geven aan mensen met een open haard of houtkachel, voert het externe
onderzoeksbureau D&B Gedrag in opdracht van de Vlaamse overheid een anonieme enquête uit.
De schouwvegers zijn bereid gevonden om ons hierbij te ondersteunen en deze brief met vraag tot
medewerking aan hun klanten te bezorgen.
Deelnemers maken kans op een kleine attentie (vochtmeter of aanmaakblokjes).
Om deel te nemen aan de enquête vult u uw e-mailadres en telefoonnummer in op de
onderstaande invulstrook, die u teruggeeft aan uw schouwveger. U ontvangt vervolgens over
ongeveer twee maanden een e-mail met de online enquête of, indien u niet over een e-mailadres
beschikt, een telefonische bevraging. De enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in
beslag.
Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen/afnemen van de enquête, in
een beveiligde omgeving opgeslagen en nooit aan derden verstrekt 1. De ontvanger en verwerker
van uw contactgegevens zijn het externe onderzoeksbureau D&B Gedrag en het departement
Omgeving. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en uw antwoorden worden anoniem
verwerkt. Uw contactgegevens worden na het versturen/afnemen van de enquête vernietigd.
Indien u nog vragen of opmerkingen hebt over de enquête, kunt u contact opnemen met ons via
houtstook@dbgedrag.nl. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.
Met vriendelijke groet,
Onderzoeksbureau D&B Gedrag
In opdracht van de Vlaamse overheid, departement Omgeving
Conform aan de bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en de Wet betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. De
privacyverklaring van het departement Omgeving (in wiens opdracht de bevraging gebeurt en waaraan D&B moet
voldoen), kan u vinden op de website https://www.omgevingvlaanderen.be/privacy. Vragen rond privacy kan u stellen
aan dpo@vlaanderen.be.
1

_______________________________________________________________________________
Ik geef toestemming om onderstaande gegevens te delen met het externe
onderzoeksbureau D&B Gedrag en het departement Omgeving, zodat zij mij eenmalig
kunnen bevragen via e-mail of telefoon. Ik weet dat mijn contactgegevens uitsluitend
worden gebruikt voor het versturen/afnemen van de enquête en vervolgens vernietigd
worden.
Datum schouwveegafspraak: __ __ - __ __ - __ __ __ __
E-mailadres (IN BLOKLETTERS):
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Telefoonnummer: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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BIJLAGE F: ACHTERGRONDGEGEVENS
RESPONDENTEN
Wat is uw geslacht?
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60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
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Vrouw
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Wil ik liever niet
zeggen

Geen antwoord

Figuur 14. Percentages geslacht respondenten (N = 199).
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Wat is uw opleidingsniveau?
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Figuur 15. Percentages opleidingsniveau respondenten (N = 199).
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BIJLAGE G: FIGUREN MET FREQUENTIE
STOKEN VERSCHILLENDE MATERIALEN PER
TESTGROEP
Hoe vaak stookte u aangekocht droog hout (bijvoorbeeld
oven- of natuurlijk gedroogd hout?
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Nooit
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Controlegroep

Soms

Ongeveer de
helft van de
keren

Interventiegroep 1

Vaak

Interventiegroep 2

Heel vaak

Altijd

Totaal

Figuur 16. Percentages frequentie stoken van aangekocht droog hout per testgroep (N = 188).

Hoe vaak stookte u natuurlijk gedroogd hout dat korter
dan 2 jaar droogde?
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Figuur 17. Percentages frequentie stoken van natuurlijk gedroogd
hout dat korter dan 2 jaar droogde per testgroep (N = 188).

80

Hoe vaak stookte u natuurlijk gedroogd hout dat langer
dan 2 jaar droogde?
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Figuur 18. Percentages frequentie stoken van natuurlijk gedroogd
hout dat langer dan 2 jaar droogde per testgroep (N = 188).

Hoe vaak stookte u geverfd hout?
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Figuur 19. Percentages frequentie stoken van geverfd hout per testgroep (N = 188).
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Hoe vaak stookte u bedrukt papier, kranten of karton?
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Figuur 20. Percentages frequentie stoken van bedrukt papier, kranten of karton per testgroep (N =
188).

Hoe vaak stookte u brandbare vloeistoffen?
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Figuur 21. Percentages frequentie stoken van brandbare vloeistoffen per testgroep (N = 188).

82

Hoe vaak stookte u natuurlijke aanmaakblokjes?
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Figuur 22. Percentages frequentie stoken van natuurlijke aanmaakblokjes per testgroep (N = 188).

Hoe vaak stookte u niet-natuurlijke aanmaakblokjes?
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Figuur 23. Percentages frequentie stoken van niet-natuurlijke
aanmaakblokjes per testgroep (N = 188).
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Hoe vaak stookte u behandeld hout?
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Figuur 24. Percentages frequentie stoken van behandeld hout per testgroep (N = 188).

Hoe vaak stookte u onbehandeld hout?
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Figuur 25. Percentages frequentie stoken van onbehandeld hout per testgroep (N = 188).
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