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In opdracht van Milieu Centraal, in naam van Mariken Stolk, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd 
naar de houding van de Nederlandse consument ten aanzien van de zin en onzin van verpakkingen van voedselproducten.  

  

• Aanleiding: Milieu Centraal wil een bewustwordingscampagne rondom de zin van verpakkingen opzetten. Om een 
gepaste strategie te kunnen toepassen voor een rake campagne is meer kennis nodig over hoe verpakkingen worden 
gezien door de consument. Hierbij is er een bijzondere interesse naar de perceptie van de consument in de verbetering 
van houdbaarheid en dosering van voedselproducten door middel van verpakkingen.  

• Doel: Inzicht bieden in de houding van Nederlandse consumenten ten aanzien van de zin en onzin van verpakkingen van 
voedselproducten.  

 

In het onderzoek zijn er verschillende vragen aan bod gekomen: 

- In hoeverre achten de Nederlandse consumenten een verpakking zinvol met het oog op houdbaarheid?  

- In hoeverre weegt houdbaarheid op tegen de milieubelasting van de verpakking?  

- In hoeverre is men ‘klaar’ voor aankoop van producten zonder verpakking? En houdt men hier bij aankoop al rekening 
mee?  

- Welke verpakkingen vindt men op dit moment zinvol en zinloos?  

Achtergrond, doel- en probleemstelling 

25-6-2015 
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Er zijn vragen voor dit onderzoek opgenomen in een maandelijkse poll die Motivaction in  eigen beheer uitvoert in zijn 
onderzoekspanel, Stempunt. De poll levert uitkomsten op onder een representatieve groep van 1.000 Nederlanders tussen 
de 15-80 jaar. De groep ondervraagden is representatief op de aspecten leeftijd, geslacht, regio, opleiding en 
waardeoriëntatie (Mentality).  

 

In totaal zijn er 10 vragen gesteld waarvan 9 gesloten vragen en 1 open vraag aan 1034 respondenten. In de vragenlijst is er 
gebruik gemaakt van afbeeldingen van verpakkingen, die verder in deze rapportage zullen terugkomen. 

 

In de separate tabellenset zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven uitgesplitst op leeftijd, opleiding, inkomen, 
duurzaamheidssegment, aantal personen in huishouden en thuiswonende kinderen tot 18 jaar. In de voorliggende factsheet 
zullen de belangrijkste resultaten op topniveau worden besproken.  

Methode en opzet 

25-6-2015 
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Resultaten – Totaalniveau  
Verpakkingskeuze: hoeveelheid en houdbaarheid 

25-6-2015 

Verpakking heeft geringe invloed op productkeuze 
• Prijs en smaak wegen het zwaarst mee bij het kopen van voedingsmiddelen. 
• De verpakking en in hoeverre het product duurzaam of biologisch is wegen het minst zwaar mee bij deze beslissing.  

 
Plastic is goed voor houdbaarheid en porties volgens consumenten 
• Er wordt voor plastic verpakkingen gekozen omdat het product langer goed blijft en minder snel bederft.  
• Daarnaast kiest men voor een plastic verpakking omdat het gemakkelijk is in gebruik, de hoeveelheid precies goed is en het er 

verzorgd uitziet.  
• Driekwart van de consumenten kiest voor groente dat niet verpakt is in plastic. Voornamelijk omdat zij dan beter de hoeveelheid 

kunnen bepalen en stukken groente uit kunnen kiezen die er goed uitzien.*   
 

Consumenten willen voedselverspilling voorkomen, dit lukt niet altijd 
• 48% doet zijn best om milieuvriendelijke keuzes te maken in de supermarkt. 
• 80% vindt voedselverspilling vreselijk. 
• 39% gooit weleens eten weg omdat ze niet op krijgen wat in de verpakking zit, 40% heeft dit nooit.  

 
Grootverpakkingen worden als milieuvriendelijker gezien 
• 57% denkt dat grootverpakkingen beter zijn voor het milieu dan portieverpakkingen, 11% denkt van niet.  
• 52% wil dat er van meer producten kleine ‘op-maat’ verpakkingen komen terwijl 40% meer grote voordeelverpakkingen wil.  
• 42% koopt graag grote voordeelverpakkingen en 36% koopt graag portieverpakkingen.  

 
 
        *Zie pagina 7 en 8 voor een uitgebreid overzicht van productkeuzes en argumenten daarvoor. 
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Resultaten – Totaalniveau 
Keuze en argumentatie verpakkingen 

25-6-2015 

Keuze product (n=1034) 24% 76% 49% 51% 21% 79% 

n=45* n=161 n=103 n=199 n=41* n=153 

Hoe lekker het product eruit ziet 56% 41% 34% 34% 35% 49% 

Of ik het product vaker koop / er bekend mee ben 29% 26% 29% 25% 23% 26% 

Of de hoeveelheid van het product goed is voor mij 31% 47% 53% 33% 9% 15% 

Of de verpakking plastic bevat 6% 29% 4% 5% 11% 34% 

Of het product gemakkelijk is in het gebruik 39% 12% 67% 21% 2% 20% 

Of ik het product lang kan bewaren 30% 23% 26% 49% 50% 19% 

Of het product zo minder snel bederft 21% 13% 16% 47% 62% 12% 

Of ik het product makkelijk kan vervoeren 30% 10% 11% 12% 14% 8% 

Of de verpakking duurzaam is 8% 17% 8% 9% 14% 20% 

Of er veel of weinig verpakking gebruikt is 4% 37% 8% 27% 4% 48% 

Of het product er verzorgd uitzien 46% 46% 44% 39% 76% 48% 

* Deze resultaten zijn indicatief vanwege  n<100 = meest genoemde argument in de top 3 

De consumenten zijn 
eerst gevraagd aan te 
geven welk product zij 
het liefst zouden kopen 
in de supermarkt. 
Vervolgens hebben de 
consumenten hun keuze 
toegelicht door een top 
drie aan argumenten bij 
die specifieke keuze op 
te stellen.  

Bijvoorbeeld: 76% kiest voor losse 
tomaten en 24% kiest voor 
tomaten in een plastic bakje. Men 
kiest voor losse tomaten om zelf 
de hoeveelheid te kunnen 
bepalen. Hoe lekker het product 
eruit ziet is het voornaamste 
argument om een bakje te kiezen.  

De totalen van de keuze in producten en de in de top drie voorkomende 
argumenten hiervoor zijn weergegeven in de volgende tabellen. De 
percentages bij de argumenten staan voor het aandeel dat dit argument in de 
top drie heeft geplaatst bij dat specifieke product.    
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Resultaten – Totaalniveau 
Keuze en argumentatie verpakkingen 

25-6-2015 

Keuze product (n=1034) 62% 38% 48% 52% 

n=132 n=73* n=108 n=98* 

Hoe lekker het product eruit ziet 44% 46% 8% 15% 

Of ik het product vaker koop / er bekend mee ben 51% 24% 20% 25% 

Of de hoeveelheid van het product goed is voor mij 43% 49% 53% 28% 

Of de verpakking plastic bevat 15% 7% 3% 18% 

Of het product gemakkelijk is in het gebruik 31% 48% 58% 48% 

Of ik het product lang kan bewaren 24% 41% 71% 38% 

Of het product zo minder snel bederft 15% 33% 56% 21% 

Of ik het product makkelijk kan vervoeren 13% 6% 13% 10% 

Of de verpakking duurzaam is 11% 10% 3% 44% 

Of er veel of weinig verpakking gebruikt is 29% 16% 10% 43% 

Of het product er verzorgd uitzien 24% 20% 5% 18% 

De totalen van de keuze in producten en de in de top drie voorkomende 
argumenten hiervoor zijn weergegeven in de volgende tabellen. De 
percentages bij de argumenten staan voor het aandeel dat dit argument in de 
top drie heeft geplaatst bij dat specifieke product.    

* Deze resultaten zijn indicatief vanwege  n<100 = meest genoemde argument in de top 3 

De consumenten zijn 
eerst gevraagd aan te 
geven welk product zij 
het liefst zouden kopen 
in de supermarkt. 
Vervolgens hebben de 
consumenten hun keuze 
toegelicht door een top 
drie aan argumenten bij 
die specifieke keuze op 
te stellen.  
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Resultaten – Totaalniveau 
Belangrijkste functie van verpakkingen 

25-6-2015 

Wat is volgens jou de belangrijkste functie van verpakkingen? Basis: allen 1034 
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Resultaten – Totaalniveau 
Plastic meest milieuonvriendelijk, nut niet altijd duidelijk  

25-6-2015 

Overbodig plastic is grote ergernis 
• Komkommer in plastic sleeve en portieverpakkingen zijn grootste ergernissen omdat het plastic als overbodig wordt gezien.  
• Daarnaast ergeren consumenten zich aan de gebruiksvriendelijkheid van verpakkingen, de hoeveelheid plastic en of de verpakking 

helemaal gevuld is.*  

 
Verpakkingsmateriaal en houdbaarheid van belang voor milieuvriendelijkheid product volgens consumenten 
• Of de verpakking recyclebaar is, is volgens de Nederlandse consumenten het meest van belang voor de milieuvriendelijkheid van 

een product (73%).  
• Ook van belang volgens de consumenten is de hoeveelheid verpakkingsmateriaal (72%) en hoelang het product houdbaar is (69%).  
• Meer dan de helft vindt ook het soort verpakkingsmateriaal (65%), milieuvriendelijkheid van de productie (61%), hoe snel het 

product beschadigt (57%) en de aanwezigheid van een verpakking (54%) van belang.  
 

Papier/karton wordt gezien als het meest milieuvriendelijke verpakkingsmateriaal 
• Glas en hout  staan op plek twee en drie van meest milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen volgens de consumenten. 
• Metaal en kunststof worden als het minst milieuvriendelijk gezien. 

 
56% vindt verpakkingen voor zuivel, vleeswaren, vis, ei en vleesvervanger het meest nodig 
• Een derde geeft dit ook aan voor brood, graanproducten, aardappelen, rijst, deegwaren en peulvruchten. 
• Een kwart vindt dit ook voor dranken, groente en fruit en vetten en oliën. 
• Een vijfde denkt dat dit nodig is voor snoep, koekjes, gebak en snacks.  
 
 
       * Zie pagina 10 en 11 voor een uitgebreid overzicht van mate en oorzaken van ergernissen bij producten.  
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Resultaten – Totaalniveau 
Ergernissen om verpakkingen 

25-6-2015 

Kom-
kommer in 
een plastic 

sleeve 

Portiever-
pakkingen 

chips of 
koekjes 

Kleine 
cupjes met 
koffiemelk 

Water in 
een plastic 

fles 

Bessen of 
frambozen 

in een stevig 
kunststof 

doosje 

Ergert zich in (zeer) grote mate (n=1034) 40% 23% 20% 15% 16% 

n=144 n=125 n=93* n=98* n=99* 

De verpakking is overbodig 76% 48% 24% 16% 24% 

De verpakking helpt niet om het product langer goed te 
houden of te beschermen 

36% 22% 20% 15% 27% 

De verpakking is niet gebruiksvriendelijk 44% 21% 39% 23% 23% 

De verpakking bevat plastic 35% 15% 31% 5% 34% 

De verpakking is niet helemaal gevuld 1% 22% 24% 16% 31% 

De verpakking is niet recyclebaar 9% 18% 18% 8% 14% 

De delen van het product zijn los verpakt (bijvoorbeeld elk 
koekje heeft een eigen verpakking) 

1% 42% 14% 5% 13% 

De verpakking bevat meer eten/drinken dan ik op krijg 1% 7% 12% 3% 5% 

De verpakking bevat papier 0% 0% 1% 2% 2% 

* Deze resultaten zijn indicatief vanwege  n<100 = meest genoemde argument in de top 3 

Eerst is de consumenten 
gevraagd aan te geven in 
welke mate zij zich 
ergeren aan de 
verschillende 
verpakkingen. 
Vervolgens hebben zij 
maximaal drie 
ergernissen mogen 
aanvinken die daarbij 
van toepassing zijn.  

Bijvoorbeeld: 40% geeft aan zich 
in (zeer) grote mate te ergeren 
aan een komkommer in een 
plastic sleeve. Dit komt 
voornamelijk omdat de 
verpakking als overbodig wordt 
gezien.  

In de volgende tabellen is weergegeven in hoeverre men zich ergert aan 
verschillende verpakkingen en om welke ergernissen het dan gaat. De percentages 
bij de ergernissen staan voor het aandeel dat die ergernis als een (van de maximaal) 
drie ergernissen bij die verpakking heeft genoemd.  



V 
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Resultaten – Totaalniveau 
Ergernissen om verpakkingen 

25-6-2015 

Water in 
een glazen 

fles  

Een plastic 
zak om een 

brood 

Voor-
verpakte 

gemengde 
sla of 

groentemix 

Een 
papieren zak 

om een 
brood  

Een glazen 
koffiemelk- 

flesje 

Ergert zich in (zeer) grote mate (n=1034) 15% 14% 14% 9% 7% 

n=111 n=81* n=86* n=75* n=58* 

De verpakking is overbodig 16% 15% 20% 5% 9% 

De verpakking helpt niet om het product langer goed te 
houden of te beschermen 

15% 24% 27% 47% 28% 

De verpakking is niet gebruiksvriendelijk 23% 24% 16% 24% 14% 

De verpakking bevat plastic 5% 44% 26% 12% 0% 

De verpakking is niet helemaal gevuld 16% 10% 31% 11% 10% 

De verpakking is niet recyclebaar 8% 24% 14% 3% 9% 

De delen van het product zijn los verpakt (bijvoorbeeld elk 
koekje heeft een eigen verpakking) 

5% 10% 23% 14% 2% 

De verpakking bevat meer eten/drinken dan ik op krijg 3% 9% 16% 1% 43% 

De verpakking bevat papier 2% 5% 0% 4% 0% 

In de volgende tabellen is weergegeven in hoeverre men zich ergert aan 
verschillende verpakkingen en om welke ergernissen het dan gaat. De percentages 
bij de ergernissen staan voor het aandeel dat die ergernis als een (van de maximaal) 
drie ergernissen bij die verpakking heeft genoemd.  

* Deze resultaten zijn indicatief vanwege  n<100 = meest genoemde argument in de top 3 

Eerst is de consumenten 
gevraagd aan te geven in 
welke mate zij zich 
ergeren aan de 
verschillende 
verpakkingen. 
Vervolgens hebben zij 
maximaal drie 
ergernissen mogen 
aanvinken die daarbij 
van toepassing zijn.  
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Bijlage 

25-6-2015 



Mentality™ is de naam van het 
waarden- en leefstijlmodel dat 
Motivaction op eigen initiatief en in 
samenwerking met buitenlandse 
partnerbureaus sinds 1997 heeft 
ontwikkeld. Waarden en leefstijlen 
vormen de sleutel die toegang geeft 
tot de belevingswereld van de 
hedendaagse Nederlanders. Ze 
maken inzichtelijk waarom mensen 
ambiëren wat ze ambiëren, kopen 
wat ze kopen, zien wat ze zien en 
eten wat ze eten. 

  

Het model onderscheidt acht 
doelgroepen in de Nederlandse 
samenleving, elk met andere 
waarden en als gevolg daarvan elk 
met andere voorkeuren ten aanzien 
van duurzaamheid. 

 

 

Bijlage: Mentality-model 
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Onderzoekstechnische informatie 
• Veldwerkperiode 

– Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 16 april 2015 tot 28 april 2015  

• Methode respondentenselectie 

– Uit het StemPunt-panel van Motivaction 

• Incentives 

– De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek een kleine vergoeding ontvangen 

• Weging 

– De onderzoeksdata zijn gewogen, daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit 
ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS 

• Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden 

– Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het 
onderzoek bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire 
bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. 

• Overige onderzoekstechnische informatie 

– Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst 
is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever 

 

Bijlage 

25-6-2015 



Auteursrecht 
Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze 
rapportage – anders dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 
 

Beeldmateriaal 
Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te 
achterhalen. Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction. 
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Auteursrecht 



Motivaction International B.V. 

Marnixkade 109 

1015 ZL Amsterdam 

Postbus 15262 

1001 MG Amsterdam 

T  +31 (0)20 589 83 83 

M moti@motivaction.nl 

www.motivaction.nl 

www.facebook.com/stempunt 
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