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dienstvedening die relotief minder milieuvervuiling met zich rnee brengt don het zelf uitvoeren van de
octiviteit don meer konsen? In het kort is dit de waogstelling von dit onderzoek woorin de markt
verkend is voor het uitbesteden van de was. Respondenten kregen een scenario voorgeschoteld woarin
de kosten van het t h i s wassen zouden toenemen, terwijl de kosten von uitbesteding von de was
zouden dolen. De resultaten geven aon dot belongstelling voor uitbesteding van de was zou toenernen.
De doelgroep loot zich zowel dernografich als psychologisch redelijk goed beschnjven. Daormee is

rerschillen op ind~catorenvoor socio-econwni
)p pond van informatie van de gemeente Den Ha

hoge sociaal-econormsche status) m Den Haag In deze mjken werden 500 vragenIgsten verspreld Bij constructie, verspreiding en rappeleren E de procedure zoals
door Ddlman (1978) beschreven, nauwgezet gevolgd In de vragenl~jstzljn onder
andere vragen ge:esleld over psychologische en andere vanabelen ten aanzien van het
zelf verzorgen van de was en het uitbesteden van de was Ook zijn vragen gesteld ten
aanzlen van de lastenverschu~vlngvan arbe~dnaar m ~ l ~ eDe
u mhoud van de vragenhjst was voor een belangr~jkdeel gebaseerd op meningen en ideeen van deelnemers
aan twee groepsgesprekken met respektievehjk acht en vljf deelnemers, allen hoofdverantwoordelgke voor het verzorgen van de was Deze gesprekken zljn in de voorbereid~ngsfasevan d ~ onderzoek
t
gevoerd.
De respons in het hoofdondenoek, het terugsturen van volledig mgevulde vragenhjsten, was 65 6% en was vrijwel gehjk verdeeld over de twee wjken Van de respondenten, allen hoofdverantwoordehjke voor de verzorging van de was in hun
huishouden, was 80% vrouw Verder blijken onder andere de variabelen opleidingsTabel 1).Dat biedt goede mogelijkheden de belangstelling voor uitbesteding in te
schatten als functie van deze kenmerken.
Voorwaarden voor belangstellingtot uitbesteden

Aan twee voorwaarden moet worden voldaan om uitbesteding van de was tot een
interessante optie te maken: ten eerste moet het lastenverschuivingsscenario als realistisch en aantrekkelijk worden beschouwd; ten tweede moet de houding ten aanzien van zelf verzorgen van de was niet onverdeeld positief zijn. Nagegaan is hoe
over beide voorwaarden wordt gedacht.
Ten aanzien van de haalbaarheid van lastenverschuiving blijkt dat 51% van de respondenten het plan om meer belasting te heffen op zaken die het milieu belasten en
daamaast minder belasting te heffen op arbeid, als haalbaar beschouwt. Daamaast
acht 30% van de groep dit twijfelachtig en acht 6% dit onmogelijk. De waardering
voor het plan is hoog bij 55%. neutraal bij 32% en laag tot zeer laag bij 13% van de
respondenten die dit plan niet onmogelijk achten of geen mening hebben (Tabel 2
en 3).
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Gezien de b m k m van &gnen die meresse hebben m volledge uitbesteding is
h@t naet vemndestqk clat lmeer van de gemteresseerden in de Archipelbuurt wonen
. d m in de wijk Moqenstond L3e Archipelbuurt was immers in het onderzoek ber&km omdat daze mrdt gekawrkc door a n h o g a socro-econornische status.
an gmteld worden dat in de hele swkproef, dus over beide wqken
s e n , kq 16 prwleplt van de deelnemers Manpstellmg bestanr voor het uitbesteden
van de heEe w en bij 21 procent voar uitbesteden van een deel van de was, wanzouden &den d~ onder een hstenverschuiwngsscenanomogelijk
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t
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weten welkc ovenvegingen ten grondslag hggen aan de intentie de was al d m met
uit a b t e d e n . Wdke ovenvegingen werken uitbesteding in de hand of vormen
daarvoor juist een remmende factor?
deze faaoren op te sporen werden 23 stellingen aan de respondenten
voorgelegd over het uitbesteden van de verzorging van de was. Met behulp van
prrncipale componenten analyse werden mjf dimensies gevonden in deze set van
stellingen VijF stellingen konden niet in een benoembare dimensie ondergebracht

.

:'

gr;
Wf

98(

P"
sit
Bar

LO1

ae

van mmhmbewust gedrag

vraag te stirnuleren, ba
zijn de waarde van de
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gemoemd is, kan du bemaar mmsschien verklemnen. Het maatschappelijke argument
van extra werkgelegenheid kan in de marketing emge toegevoegde waarde geven aan
het initiatief.
Een toespitsing op de m e s t komrijke groep; de bewoners van de Archipelbuurt
In paragraaf 4 is gebleken dat het profiel van degenen die met name geintersseerd
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Naast een sociografische analyse is opnleuw een psychologmhe analyse van deze
speafieke groep gemaakt. Het 1s mogelijk dat bmnen deze groep enlgszins andere
verklaringen gelden voor de mtentle tot uitbesteding, of dat de argumenten ten
ander gewlcht hebben dan voor de totale steekproef uit belde wljken. Opnleuw zqn
daarom regressie-analy>es u~tgevoerddle de lntentie tot gehek of gedeeltelijke unbestedmg van de was verklaren op grond van de reeks van psychologsche dimensles
en stellingen. De resultaten zljn weergegwen m Tabel 12.
De intentle om de gehele wa: ult te besteden wordt voor de bewoners van de Archipelbuurt beinvloed door de volgende motleven en barnkres:
- verlies van controle: het felt dat ult handen geven van de was ook betekent dat
anderen bet wasgoed zien, dat het met wasgoed van anderen samen wordt gewas. sen, dat instructles voor behandelmg toch nod~gzijn en dat de keuze voor het
wasmiddel niet meer door de bewoners zelf kan worden gemaakt, werken nadelig
uit op de intentie tot uitbestedmg. Voor zover deze bezwaren kunnen worden
ondervangen of verkleind zou dat de interesse m ultbesteding doen toenemen.
, - verwachte kwaliteit: deskundighe~dvan wasseri~personeel,
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Zoals zichtbaar in Tabel 12 is gedeeltelijke uitbesteding veel mmder goed te verklaren.
Dit zou voort kunnen komen u ~ het
t felt dat hierbq veel minder duidelijk is wat de
financiele consequenties zijn omdat dit "gedeelte" niet in de instructies gespec~ficeerd
was en daarom verschillend zal zijn gemterpreteerd Alleen de te boeken tijdmnst
vormt een argument dat bijdraagt aan een positieve intentie tot gedeeltelijke uitbesteding
Conclusies

Deze stud~evormt een marktverkenningvan de interesse in een specifieke vorm van
dienstverlening, het uitbesteden van verzorging van de was, in een situatie waann een
lastenverschuivlng van arbeid naar milieu gerealiseerd zou zijn. De resultaten van deze
verkenning laten zien dat er een markt ontstaat voor deze vorm van dienstverlening
Geinteresseerden vormen een goed identificeerbare doelgroep die redelijk groot lqkt
en waarvoor het sociografische en psychologische profiel duidelijke aanknopingspunten biedt om een marketingcampagne op te baseren. Verdere mnzichten z i p alleen
J
te verknjgen door deze toekomstige situatle in een veldexpenmenr-tesimuleren. Dan
?a1 duidelijk worden hoe de vraag zich ontwikkelt, hoe goed wasserijenudaaro p j a m
,
spelen en of dit leidt tot blijvend gebruik van dezeuorm van dienstverlening.metCi~s .. ' .
positieve effecten voor het milie
'
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keuze-enquete goede diensm bewrijzm
(door experts correct geache en v e n d
genomen 1n een vragenhjst-onderzoek. De *&ntea
warden et.
de enquete er toe gebrackt deze infomatlp: te vemrkan en 5e: b m t r
leren van hun keuzes. De methcdiek is in Nederhd kongeleden toe@*
~n
zoek mar voorkeuren voor de toekomstig electriciteitsvomziening (van Knippank
en Daamen, 1994, 1996) en de verkeersproblematiek in de Alnsterd~rnsebinnense
(Neljens en de kdder, 1992)
Gezien het belang van de maatregel zou het de moeite waard zijn om het toekomstbeeld na lastenverschuiving, of varianten daarvan die verschillen afhankelijk van de
hoogte van de heffing, als mformatie op te nemen in een onderzoek zodanig dat de
gevolgen voor de ondenochte doelgroep zo precies mogelijk worden geformuleerd.
Op deze wijze geinformeerde respondenten zouden dan een voorkeur uit kunnen
spreken voor een van de beschreven scenano's. Minstens twee doelgroepen zijn te
&
onderscheiden voor w@ een dergelijke onderzoeksmethode waardevolle inzichten kan
verschaffen: consumen& en producenten in het midden- en kleinbedrijf. Consumenten kunnen beoordelen hoe aantrekkehjk dergelijke toekomstscenario's voor hen zijn
en voor welke ze zouden kiezen; producenten in midden- en kleinbedrijf zouden op
grond van deze scenario's en ,met een vorm van beslishulp die daarop geent zou zijn
richt krijgen op nieuwe mogelijkheden, noodzaak tot aanpassing en ontwikkelingsrichting van hun bednjf en zouden op grond daawan een voorkeur kunnen uitspreken
voor een bepaald toekomstbeeld. Een dergelijke studie zou licht werpen op draagvlak
en gedragsintenties van belangrijke groeperingen in de samenleving voor een maatregel met grote potenties voor het milieubeleid.
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In the case that ecotax will partially replace the taxes that are charged from labour,
opportunities for s e ~ c e instead
s
of self perforwed household work may become more
favorable. Among others, this may happen for the washing of clothing and household
+&tiles. This working hypothesis has been investigated in the present study. In two
aFas in theHague 310 respondents of a mail questionnaire were faced with a scenario
~ h ' ~ t h e , ~ e land
a ~abwlute
ve
costs for employing a laundry service were significantL~r@wed; due KOa change in the tax system. Results of the study indicate that
,m ~ t w to,employa
- . laundry senrice will increase. Interest is stronger in higher
., ~ w ~ ~ s p especially
. h ~ when
~ , the person doing the laundry has a timgconsu~liefs,r&tedito:usinga laundry senrice a number of
canhe w e d in+amarketing campaign t~~persuade 3*cn
t 6 & ( i ~ " i n ~ l o v ianlaundrv
e
service, Jtvfurther research this 'ecotax ,&
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