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1. Aanleiding 

Klimaatneutraal met behulp van een circulaire economie 
De EU streeft naar een volledig klimaatneutraal Europa in 2050 (The European Green Deal, 
2019). Om deze doelstellingen te halen heeft Nederland een klimaatakkoord opgesteld waarin 
staat wat er nodig is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Een van de vereisten is 
een volledig circulaire industrie en economie (Klimaatplan 2021-2030). Dit houdt in dat er geen 
eindige grondstoffen worden gebruikt en dat reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Een 
circulaire economie is het duurzame antwoord op het huidige lineaire systeem, waarin een 
“take-make-dispose”-stappenplan centraal staat. In dit lineaire systeem worden grondstoffen en 
energie verbruikt voor het produceren van producten die na hun levensduur geen waarde meer 
hebben en als afval moeten worden verwerkt. Vanwege de eindige voorraad grondstoffen en de 
doelstellingen op het gebied van CO2-reductie is een lineair systeem niet houdbaar en is de 
transitie naar een circulaire economie noodzakelijk. In een circulaire economie wordt de 
kringloop van grondstoffen gesloten. Dit houdt in dat grondstoffen altijd waarde behouden en 
kunnen worden hergebruikt. Zie ook figuur 1 voor een overzicht van de ketens in beide 
economische systemen.  
 
De verandering naar zo’n circulair systeem vraagt een uitdagende transitie voor bedrijven die 
hun keten nu lineair hebben ingericht. De gevraagde omvorming is vaak alomvattend: er moet 
opnieuw worden nagedacht over het businessmodel, het productieproces, leveranciers en 
klanten. Geen gemakkelijke opgave dus.  

 
Figuur 1. Van een lineaire naar een circulaire economie 
 
RAAK-project “Circulair ondernemen: van concept naar praktijk” 
Om bedrijven te ondersteunen bij de omvorming naar een circulaire bedrijfsvoering is in 2019 
het RAAK-publiekproject “Circulair ondernemen: van concept naar praktijk” gestart, onder 
leiding van Fontys Hogeschool. RAAK-publiek is onderdeel van regieorgaan SIA en financiert 
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onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. Dit RAAK-
publiekproject is opgezet door verschillende kennisinstellingen en praktijkpartners vanuit de 
behoefte een nuttige bijdrage te willen leveren aan duurzame economische groei in het 
bedrijfsleven. Het project heeft als doel ondernemers handvatten te bieden om stapsgewijs en 
weloverwogen tot een circulaire bedrijfsvoering te komen. Daarvoor is bestaande theoretische 
kennis omgezet naar de praktijk van de MKB-ondernemer. Verschillende kennis- en 
praktijkpartners hebben samen gezocht naar antwoorden op verschillende technische, 
financiële en consumentgerichte vraagstukken die spelen binnen de circulariteitstransitie. Het 
lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad (PveDS) van de Hogeschool van Amsterdam 
heeft zich als partner aangesloten om expertise en kennis over gedrag en gedragsverandering 
in te brengen. Een perspectief dat binnen deze opgave onmisbaar is, omdat het succes van de 
circulariteitstransitie mede afhankelijk is van keuzes die consumenten maken (e.g., 
Transitieagenda Consumptiegoederen, 2018). Denk bijvoorbeeld aan het recyclen in plaats van 
weggooien van kapotte spullen. Of het lenen of kopen van tweedehands producten in plaats 
van het kopen van nieuwe producten. Wanneer consumenten niet meegaan in de 
veranderingen die bedrijven voor ogen hebben is de kans op een succesvolle transitie klein.  
 
Van bezit naar gebruik 
In een lineaire economie hebben bedrijven er baat bij wanneer een product sneller kapotgaat, 
vanwege de vraag die ontstaat naar een nieuw product waarmee geld kan worden verdiend. In 
een circulaire economie hebben bedrijven er juist profijt van als hun product langer mee gaat. In 
dit systeem draait het om waardecreatie door waardebehoud: producten moeten zo lang 
mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk in de keten gehouden worden. Producenten en 
aanbieders worden hierdoor dan ook aangezet om te investeren in het verlengen van de 
levensduur van het product (Bocken, de Pauw, Bakker & van der Grinten, 2016). Het gevolg 
hiervan is een economie waarin het niet meer draait om zo goedkoop mogelijke produceren 
maar om het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van grondstoffen en producten (Bocken et 
al., 2016).  
 
Een voorbeeld van een dergelijk verdienmodel dat gezien wordt als een ideale opstap naar een 
circulaire economie is het servicemodel (e.g., Transitieagenda Maakindustrie, 2018). Dit 
verdienmodel valt onder de noemer product-service-systems (PSS) In dit model worden 
producten niet verkocht maar geleverd als dienst. De geleverde producten in dit model worden 
dan ook wel producten-als-dienst genoemd. De afnemer van de dienst mag het product tegen 
betaling gebruiken terwijl de aanbieder over het algemeen eigenaar blijft van het product. Ook 
onderhoud, reparaties en verwerking (tot afval) van het product vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de aanbieder. Voorbeelden van PSS zijn bibliotheken waar mensen 
tegen betaling boeken kunnen lenen, wasserettes waar mensen gebruik kunnen maken van 
wasmachines en deelvervoeraanbieders waarbij mensen gebruik kunnen maken van de 
deelvoertuigen. Deze vorm van consumeren bestaat al langer maar was voorheen vooral 
bekend in de publieke en non-profit sectoren (Bardhi & Eckhardt, 2012). De laatste jaren 
winnen producten-als-dienst ook op commercieel gebied terrein: we zien steeds meer 
producten die aangeboden worden als PSS. Fietsen, auto’s, jeans, (kunst)bloemen en 
matrassen zijn een greep van de producten die men tegenwoordig kan gebruiken terwijl het 
eigenaarschap bij de aanbieder blijft.  
 
Het aanbieden van diensten in plaats van het verkopen van producten laat potentie zien als het 
gaat om het reduceren van CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit komt 
met name door het efficiënter en effectiever inzetten van grondstoffen, waartoe producenten en 
aanbieders in verschillende fasen van de productlevensloop worden gestimuleerd. Zo wordt er 
tijdens het productieproces efficiënter gebruik gemaakt van energie en materialen (Tukker, 
2004; Tukker, 2015; Byers, Groth, & Sakao, 2015). Vervolgens wordt tijdens de gebruiksfase de 
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levensduur van het product gemaximaliseerd door slimme ontwerpen en het uitvoeren van 
onderhoud en reparaties. Wanneer een product niet meer te herstellen is wordt deze (of 
onderdelen hiervan) gerecycled en/of hergebruikt. Hiermee blijven materialen en grondstoffen in 
de keten en gaat niets verloren (e.g., Baines et al., 2007). 
 
De essentiële rol van de gebruiker 
Om maximale winst uit het gebruik van PSS voor het milieu te behalen zijn er een aantal 
voorwaarden. Zo is het van belang dat er in het productieproces zo min mogelijk en tevens 
milieubewuste materialen worden gebruikt, de productieprocessen schoon zijn, weinig 
verpakkingsmaterialen worden gebruikt, apparaten milieuzuinig zijn, onderdelen en materialen 
worden hergebruikt en dat de levensduur van het product wordt verlengd (Roy, 2000). Veel van 
deze factoren vallen onder de verantwoordelijkheid van de producent en/of aanbieder. Maar er 
is ook een belangrijke rol weggelegd voor de consument, aangezien deze als gebruiker een 
sterke invloed uitoefent op de levensduur van het product.  
 
Om de potentiële klimaatvoordelen van PSS te benutten is het verlengen van de levensduur 
van producten een voorwaarde. Over het algemeen geldt: hoe langer een product meegaat, 
hoe minder nieuwe producten nodig zijn, hoe minder grondstoffen en energie er nodig zijn 
tijdens productieprocessen en hoe lager de CO2-uitstoot. Met de kanttekening dat dit niet geldt 
voor verouderde elektronische apparaten: zo is het aanschaffen van een nieuwe energiezuinige 
koelkast beter voor het milieu dan 30 jaar een koelkast die niet energiezuinig is gebruiken. Voor 
alle voordelen van PSS voor het milieu, zie box 1.  
 
Het verlengen van de levensduur van producten-als-dienst ligt enerzijds bij de producent en 
aanbieder van het product: zij zijn verantwoordelijk voor een zo circulair mogelijk 
productontwerp en voor het aanbieden van onderhoud en reparaties. Maar anderzijds ligt er 
een grote verantwoordelijkheid bij de gebruikers en de manier waarop zij met het product 
omgaan (e.g., Milieu Centraal, 2018). Voor een optimale levensduur is het belangrijk dat 
gebruikers zorgvuldig met het product omgaan. Onzorgvuldig gebruik is per definitie minder 
duurzaam: onzorgvuldig gebruik leidt tot meer onderhoud en reparaties, wat weer gepaard gaat 
met meer energie- en materiaalgebruik. Denk bijvoorbeeld aan een fiets waarbij het belangrijk is 
dat roest verwijderd wordt zodat onderdelen niet doorroesten. Naast een negatieve invloed 
kunnen gebruikers ook een positieve invloed hebben, door het uitvoeren van handelingen die 
gericht zijn op het verlengen van de levensduur van een kapot product. Denk daarbij aan het 
maken van een kapotte rits in een kledingstuk of het plakken van een lekke band. Gedrag van 
gebruikers speelt dus een belangrijke rol bij het behalen van de duurzaamheidsvoordelen van 
PSS.   

PSS en het milieu 
PSS kan op verschillende manieren negatieve impact op het milieu reduceren. Het 
voordeel zit vooral in het efficiënter gebruik van grondstoffen doordat er minder nodig is en 
er gebruik wordt gemaakt van gerecycled materiaal. Een aantal voordelen van PSS op een 
rij: 

• Het voorkomen van verspilling van nog (deels) werkende producten en het 
verlengen van de levensduur door toegang tot professioneel onderhoud en 
reparatie (Baines et al., 2007). 

• Minder emissie doordat fabrikanten gestimuleerd worden tot efficiënter energie- en 
materiaalgebruik (Tukker, 2004; Tukker, 2015; Byers et al., 2015). 

• Toename van recycling en hergebruik doordat fabrikanten gestimuleerd worden om 
onderdelen zoveel mogelijk te hergebruiken (Transitieagenda 
Consumptiegoederen, 2018). 
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Box 1: gevolgen PSS voor het milieu 
 
Onderzoek naar zorgvuldig gebruik van producten-als-dienst 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de gebruikerskant van producten-als-dienst. Het 
gedragsonderzoek dat gedaan is gaat vooral over de adoptiefase, waarin gekeken is hoe 
mensen aangezet kunnen worden tot het afnemen van producten-als-dienst. Er is in de 
wetenschappelijke literatuur nog maar weinig bekend over de manier waarop gebruikers met 
producten-als-dienst omgaan en waarom ze dat doen. Met behulp van dit onderzoek willen we 
daar meer inzicht in krijgen en uitzoeken wat er nodig is om gebruikers van producten-als-dienst 
aan te zetten tot het uitvoeren van productlevensduurverlengende handelingen (PLH).  
 
In dit onderzoek richten we ons op zogenaamde gebruik-georiënteerde producten-als-dienst. Dit 
houdt in dat de gebruiker tegen betaling toegang krijgt tot een product, terwijl het eigenaarschap 
van het product bij de aanbieder blijft. Binnen dit type servicemodel vallen zowel gedeelde 
producten (denk aan een bibliotheek of deelvervoer, waarbij meerdere gebruikers toegang 
hebben tot hetzelfde product) als niet-gedeelde producten, ook wel operational lease genoemd. 
Denk hierbij aan een Swapfiets, waarbij gebruikers exclusief toegang hebben tot een ‘eigen’ 
fiets. Of een matras-dienst: men kan tegen betaling gebruik maken van een matras. Dit matras 
wordt dan na een bepaalde periode teruggenomen en ingewisseld. Beide vormen van 
servicemodellen (met zowel gedeelde producten als niet-gedeelde producten) worden in dit 
onderzoek meegenomen. 
 
In deze studie combineren we inzichten uit bestaande (wetenschappelijke) literatuur met nieuwe 
inzichten uit de praktijk. Voor de dataverzameling in de praktijk werkten we samen met Hapert 
Aanhangwagens en Chainable Circulaire Keukens, twee praktijkpartners uit het RAAK-project. 
De onderzoeksvragen, methode en praktijkpartners worden in het volgende hoofdstuk verder 
toegelicht.  
 

• Het stimuleren van dematerialisatie: met minder grondstoffen dezelfde hoeveelheid 
of meer spullen kunnen gebruiken. Doordat er minder producten nodig zijn voor 
dezelfde hoeveelheid mensen (Lin, Shih, & Lu, 2010). 

 
Over het algemeen leidt PSS tot een positieve impact op het klimaat. Toch zijn er ook 
potentiële nadelen of risico’s van PSS, waaronder: 

• Bij veel diensten wordt er intensief gebruik gemaakt van transport. In sommige 
gevallen doet dit de eventuele milieuwinst zelfs teniet (Vezzoli et al, 2018; Ellger & 
Scheiner, 1997; Graedel, 1998). 

• Er wordt weinig extra aandacht besteed vanuit fabrikanten om de infrastructuur 
rondom de producten en diensten te verduurzamen omdat het businessmodel op 
zich al als duurzaam wordt gezien (Stahel, in Charter & Tischner, 2010). 

• De voordelen kunnen teniet worden gedaan wanneer producten niet zorgvuldig 
worden behandeld door consumenten (Roy, 2000). 

• Wanneer de product of dienstverlener niet betrokken is bij het design van een 
product (bijvoorbeeld wanneer dienstverlener en fabrikant twee verschillende 
partijen zijn) wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van de stimulans die een 
dienstverlener voelt om het product zo lang mogelijk mee te laten gaan (Tukker, 
Tischner, & Verkuijl, 2017). 

 
Omdat PSS dus niet vanzelfsprekend leidt tot minder klimaatimpact is het verstandig dit 
niet per definitie als duurzaam te beschouwen maar dit altijd per casus te bekijken. 
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2. Doel en scope onderzoek HvA 

Inzicht krijgen in gedragsfactoren en formuleren advies 
Met dit onderzoek wilden we meer inzicht krijgen in de (gedrags)factoren die 
productlevensduurverlengend handelen (PLH) van producten-als-dienst beïnvloeden. Aan de 
hand van deze inzichten zijn adviezen geformuleerd over hoe gebruikers aangezet kunnen 
worden tot zorgvuldig gebruik van producten-als-dienst.  
 
De hoofdvraag die in het onderzoek centraal staat luidt als volgt: 
‘Hoe kunnen gebruikers van producten-als-dienst aangezet worden tot zorgvuldig gebruik van 
dit product?’ 
 
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag zijn verschillende deelvragen geformuleerd: 

- Wat betekent ‘zorgvuldig gebruik’ van producten-als-dienst? Hoe gaan gebruikers 
idealiter met dit soort producten om?  

- Hoe gaan gebruikers op dit moment om met producten-als-dienst?  
- Welke factoren beïnvloeden het gebruik van producten-als-dienst en hoe doen ze dat?  

 
De onderzoeksvragen beantwoorden we aan de hand van literatuuronderzoek, aangevuld met 
praktijkdata (zie hoofdstuk 3). 
 
COM-B model 
Om inzicht te krijgen in de (gedrags)factoren die ten grondslag liggen aan het zorgvuldig 
gebruik van producten-als-dienst gebruiken we het theoretische COM-B model. Dit is een 
evidence-based gedragsmodel dat veel gebruikt wordt bij het (wetenschappelijk) analyseren 
van gedrag (Michie, Van Stralen, & West, 2011). Het model laat zien dat gedrag tot stand komt 
door de invloed van drie gedragscomponenten, die elkaar onderling ook kunnen beïnvloeden 
(zie figuur 2). De drie gedragscomponenten die gedrag beïnvloeden zijn: 

- Capaciteit: Beschikt de doelgroep over de juiste kennis en vaardigheden die nodig zijn 
om het gewenste gedrag uit te voeren en/of zijn er psychologische of fysieke 
beperkingen die het gedrag in de weg staan? Denk aan het gebruik van deelauto’s, 
waarbij bijvoorbeeld kennis over de locaties van de deelauto’s noodzakelijk is om 
gebruik te kunnen maken van de voertuigen.  

- Motivatie: Welke bewuste en onbewuste drijfveren heeft de doelgroep om het gedrag uit 
te voeren? Hier spelen overtuigingen een rol, evenals gewoonten en weerstanden.  

- Gelegenheid: Welke fysieke en sociale omstandigheden in de omgeving beïnvloeden de 
doelgroep en het gedrag? In hoeverre werken deze belemmerend of stimulerend? Als er 
bijvoorbeeld geen fietsenmaker in de buurt zit, is de kans kleiner dat iemand zijn/haar 
kapotte fiets laat maken.    
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                                       Figuur 2. Het COM-B model 
 
Samenwerking praktijkpartners 
Om ervoor te zorgen dat onze resultaten aansluiten op bestaande vragen en werkelijke 
uitdagingen in de praktijk zijn we in dit onderzoek de samenwerking aangegaan met twee 
praktijkpartners. Na gesprekken met verschillende aangesloten MKB-bedrijven binnen het 
RAAK-project zijn we uitgekomen bij de bedrijven Hapert en Chainable, beide MKB met 
ambities op het gebied van PSS.  
 
Hapert 
Hapert ontwikkelt en levert aanhangwagens aan ondernemers en particulieren. Ze zijn op dit 
moment bezig met het ontwikkelen en uitrollen van een servicemodel, waarbij aanhangwagens 
via operational lease door consumenten kunnen worden afgenomen. Operational lease houdt in 
dat de gebruiker tegen periodieke betaling exclusief toegang krijgt tot een aanhangwagen. 
Hapert blijft eigenaar van de aanhangwagen. Op dit moment is Hapert nog bezig met de 
voorbereidingen voor het uitrollen van dit model. Ze leveren nu dan ook nog geen operational 
lease aanhangwagens aan klanten. Ze ondervinden zelf dan ook nog geen problemen met 
onzorgvuldig gebruik van langdurig uitgeleende aanhangwagens. Echter zijn ze zich wel bewust 
van het feit dat gebruikers mogelijk minder zorgvuldig omgaan met geleasede aanhangwagens. 
Ze hopen dan ook dat dit onderzoek ze meer inzicht geeft in de factoren die het gebruik 
beïnvloeden, zodat ze deze informatie kunnen verwerken in het uiteindelijke servicemodel.    

 
Chainable  
Chainable levert keukens aan woningcorporaties en institutionele beleggers via het circulaire 
Kitchen-as-a-Service (K-a-a-S) concept. Ze leveren keukens aan wooncorporaties en 
projectontwikkelaars voor een vast bedrag per maand en een contractduur van 15 of 20 jaar. 
De gebruikers van de keukens zijn de huurders van de huurwoningen. De keuken blijft in 
handen van Chainable. Zij blijven verantwoordelijk voor het onderhoud en de verwerking van de 
keuken na afloop van het contract. Chainable is net begonnen met het opzetten van de K-a-a-S 
keuken. Op dit moment zijn er in totaal 9 gebruikers, woonachtig in twee Ecodorpen 
(zogenaamde duurzame leefgemeenschappen). De keuken die Chainable levert is in theorie 
voor 82% circulair. Componenten en materialen die in de keuken gebruikt zijn worden zoveel 
mogelijk hergebruikt. Chainable geeft aan dat voor een 82% circulaire keuken, het belangrijk is 
dat de consument zorgvuldig met de keuken omgaat. Echter, de ervaring van Chainable is dat 
huurders over het algemeen minder zorgvuldig omgaan met keukens en de apparatuur. Ze 
hopen dat dit onderzoek ze meer inzicht geeft in manieren waarop ze zorgvuldig gebruik van 
hun keuken(apparatuur) kunnen stimuleren.   
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De samenwerking met de twee ondernemingen gaf ons de mogelijkheid om werkelijke vragen 
uit de praktijk op te halen, zodat we onze onderzoeksvragen en onderzoeksdesign daarop 
konden laten aansluiten. Daarnaast maakt het veldonderzoek bij de twee bedrijven het mogelijk 
om de inzichten, die zijn opgedaan uit bestaande literatuur, te toetsen binnen een specifiekere 
context en doelgroep. Met de inzichten uit de bestaande literatuur en het veldonderzoek hebben 
we uiteindelijk gerichte aanbevelingen geformuleerd.  
 
Eindproduct: Adviesrapport met uitdagingen en kansen 
De eindproducten van dit onderzoek zijn tweeledig. In dit rapport beschrijven we de 
onderzoeksresultaten uit het literatuur- en veldonderzoek (zie hoofdstuk 4), geven we een 
overzicht van de gedragsfactoren en doen we drie aanbevelingen hoe gebruikers aan te zetten 
zijn tot zorgvuldig gebruik (zie hoofdstuk 5). Daarnaast ontwikkelen we een behapbaar 
document met daarin de belangrijkste adviezen voor ondernemers die producten-als-dienst 
leveren of wil leveren. De vorm van dit document wordt nog bepaald, denk aan een infographic 
of een one-pager.  
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3. Onderzoeksaanpak 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is voornamelijk gebruik gemaakt van 
bestaande (wetenschappelijke) literatuur. Deze resultaten zijn aangevuld met data afkomstig uit 
praktijkonderzoek bij twee aangesloten bedrijven. Dit praktijkonderzoek is, onder begeleiding 
van het lectoraat, uitgevoerd door vier studenten: twee afstudeerders afkomstig van de master 
Sociale Psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen (RU)1, en twee afstudeerders van de 
bacheloropleiding Toegepaste Psychologie, Hogeschool van Amsterdam (HvA)2.  
 
Literatuuronderzoek 
Het literatuuronderzoek bestond uit het raadplegen van zowel wetenschappelijke als grijze 
literatuur (krantenartikelen, rapporten, scripties, etc.) over zorgvuldig gebruik van producten-als-
dienst en de barrières en motieven die dit gebruik beïnvloeden. De volgende methode is 
hiervoor gehanteerd: 

1. De eerste stap was inzicht krijgen in beschikbare literatuur en het bepalen van geschikte 
zoektermen.  
 Via Google Scholar is er gezocht naar literatuur aan de hand van de zoektermen 

product-service-system (PSS) en product-as-a-service. Op basis van de gevonden 
artikelen is een lijst met synoniemen van PSS opgesteld, inclusief (use oriented) 
product service system, product as a service, access-based consumption, 
servitization, en integrated service product. 

2. In de tweede stap van het literatuuronderzoek zijn de PSS zoektermen gecombineerd 
met termen over gedrag en psychologische determinanten.  
 De zoektermcombinaties zijn gebruikt voor het zoeken in verschillende online 

databases, namelijk Google Scholar, Scopus en PsycINFO. De PSS zoektermen zijn 
gecombineerd met de termen: (product)longevity, (product) care, (product) handling, 
(customer/user) behaviour, careless, overuse, psychological factors, psychology, 
impact, sustainability. 

3. De laatst gehanteerde zoekstrategie in het literatuuronderzoek was het gebruiken van 
de gevonden artikelen voor het vinden van nieuwe artikelen. Via de methode ‘backward 
reference searching’ is er binnen de referenties in de gevonden artikelen gezocht naar 
potentieel interessante artikelen. Verder is er ook gebruik gemaakt van de opties 
‘gerelateerde artikelen’ en ‘geciteerd door’ in Google Scholar. 

 
Praktijkonderzoek 
De praktijkdata zijn verzameld door de studenten, onder begeleiding van het lectoraat. Twee 
studenten van de masteropleiding Gedragsverandering hebben kwantitatieve data verzameld, 
door middel van het uitzetten van vragenlijsten onder (potentiële) gebruikers. De andere twee 
studenten van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie hebben kwalitatieve data 
verzameld, door middel van semigestructureerde interviews met de doelgroep. Zowel aan 
Hapert als aan Chainable zijn twee studenten gekoppeld waarvan een kwalitatieve data en de 
ander kwantitatieve data heeft verzameld.   
 
 

 
 
 
1 Sjoerd Burggraaf (s.burggraaf@student.ru.nl) en Laurens Kroes (l.kroes@student.ru.nl) 
2 Rachel Palmers (rachel.palmers@hva.nl) en Roos Vlaar (roos.vlaar@hva.nl) 
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Chainable 
Er is zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzameld door de twee studenten. Deze data 
zijn gebruikt voor dit onderzoek en verwerkt in de resultatensectie van dit rapport. 

- Kwantitatieve data: In totaal hebben 124 respondenten de vragenlijst ingevuld. 
Uiteindelijk is de data van 54 respondenten gebruikt. Dit zijn de respondenten die in een 
huurwoning wonen en gebruik maken van een keuken die niet in eigen bezit is. Geen 
van deze respondenten zijn klanten bij Chainable. Van deze 54 respondenten was 
25,9% man en 74,1% vrouw. De leeftijdsrange liep van 18 t/m 52 jaar met een 
gemiddelde leeftijd van 25 jaar oud. Van deze respondenten woont 44,4% met 
huisgenoten, 27,8% woont samen met een partner zonder kinderen, 13% woont alleen 
zonder kinderen, 11,1% woont met een partner en kinderen, en 3,7% woont alleen met 
kinderen.  
De inductieplaat is een van de apparaten die het snelst moet worden vervangen bij 
keukens (Generali, 2020). Daarom richt dit onderzoek zich op duurzaam gebruik van 
inductieplaten. Iets minder dan de helft (47%) is in bezit van de kookplaat in de keuken, 
53% huurt de kookplaat. Bij vragen die specifiek gingen over de kookplaat is alleen de 
data gebruikt van de respondenten met een huurkookplaat. De meeste respondenten 
(70,4%) beschikken over een gaskookplaat, 29,7% hebben een inductiekookplaat of 
keramische/elektrische kookplaat. De helft van de respondenten (50%) maakt tussen de 
1 en de 5 jaar gebruik van de huidige keuken, 35,2% maakt minder dan een jaar gebruik 
van de huidige keuken, en 14,8% maakt tussen de 6 en de 15 jaar gebruik van de 
huidige keuken. Veruit de meeste respondenten (81,5%) hebben geen hulp bij het 
schoonmaken van de keuken. 

- Kwalitatieve data: In totaal zijn 13 semigestructureerde interviews afgenomen bij 
gebruikers van huurkeukens. Van de 13 geïnterviewden hadden zes een keuken van 
Chainable en zeven een keuken van hun verhuurder.  

 
Hapert 
Ten tijde van het schrijven van het rapport was de kwalitatieve data nog niet verzameld en 
geanalyseerd. In de huidige versie van dit rapport is daarom alleen gebruik gemaakt van de 
kwantitatieve data. Indien mogelijk worden de kwalitatieve data van de andere student nog aan 
het rapport toegevoegd.  

- Kwantitatieve data: De respondenten zijn via drie verschillende methodes bereikt: via 
het dealer netwerk van Hapert, via SONA (het verzamelsysteem voor deelnemers in 
onderzoek van de Radboud Universiteit) en via sociale media platformen. 
In totaal hebben 51 respondenten de vragenlijst ingevuld, waarvan 37,3% mannen en 
62,7% vrouwen. De leeftijd van de respondenten varieerde tussen de 18 en 67 jaar met 
een gemiddelde leeftijd van 31 jaar oud. Niet alle respondenten hebben eerder een 
aanhanger (van Hapert) gehuurd. De respondenten werd dan gevraagd om zich voor te 
stellen wat ze in een dergelijke situatie zouden doen. 
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4. Resultaten 

In dit onderdeel beschrijven we de uitkomsten uit de literatuur- en praktijkonderzoeken, aan de 
hand van de geformuleerde onderzoeksvragen.  
 
1. Hoe gaan gebruikers idealiter om met producten-als-dienst? 
In dit hoofdstuk geven we antwoord op de vraag hoe gebruikers idealiter om moeten gaan met 
producten-als-dienst. We beginnen met het beschrijven van de inzichten opgedaan uit de 
literatuur en sluiten af met de inzichten opgedaan in het praktijkonderzoek. 
 
1.1 Inzichten uit de literatuur 
Over het algemeen geldt: hoe langer een product meegaat, hoe minder grondstoffen en energie 
nodig zijn voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden of het produceren van nieuwe 
producten (Vezzoli et al, 2018 in Tukker, 2014). Het verlengen van de levensduur van 
producten is dus – over het algemeen3 – een belangrijke strategie bij het verduurzamen van de 
consumptiemaatschappij (Grondstoffenakkoord, 2017).  
 
De verantwoordelijkheid voor het maximaliseren van de levensduur van producten-als-dienst 
ligt enerzijds bij de producent en aanbieder: zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen, 
produceren en/of aanbieden van hoogwaardige producten die goed kunnen worden hergebruikt. 
Maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de consument. Zij gebruiken het product 
immers, waarmee ze de levensduur van een product sterk beïnvloeden. De literatuur laat zien 
dat er verschillende factoren zijn die het gebruik van producten – en daarmee de optimale 
levensduur – beïnvloeden. Deze lichten we hieronder toe. 
 
Voor een optimale levensduur is het belangrijk dat gebruikers zorgvuldig met het product 
omgaan. Onder zorgvuldig gebruik verstaan we alle handelingen die gericht zijn op het 
behouden en/of verhogen van de functionele, esthetische, en/of hedonistische waarde van het 
product. Wanneer men niet zorgvuldig omgaat met het product leidt dit tot sneller verval en 
kwaliteitsverlies, met een kortere levensduur als gevolg (Evans, 2005). Zorgvuldig gebruik gaat 
zowel over de handelingen die de gebruiker zelf kan en/of moet uitvoeren, als over het 
inschakelen van andere mensen of partijen (bijv. een fietsenmaker). De literatuur laat zien dat 
zorgvuldig gebruik onderverdeeld kan worden in verschillende handelingen, namelijk: 

• Onderhoudsactiviteiten: Dit zijn handelingen met als doel het in stand houden van een 
hoogwaardige conditie, het behouden van functionaliteiten en het voorkomen van 
defecten (Evans, 2005). Onderhoud kan op structurele basis worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld ter preventie van kwaliteitsverlies. Denk aan het bijvullen van de cv-ketel 
met water om te voorkomen dat de ketel kapotgaat. Onderhoud kan ook reactief worden 
uitgevoerd, als reactie op veranderingen aan het product of in de omgeving. Denk 
bijvoorbeeld aan het oppoetsen van schoenen die vies geworden zijn of het dichtdraaien 
van de waterkraan in de tuin wanneer het gaat vriezen. Hoe vaak en welke handelingen 
nodig zijn hangt af van het product en de materialen. Bij schoenen hangt het 

 
 
 
3 Onderzoek laat zien dat gebruiksduurverlenging niet in alle gevallen nastrevenswaardig is. Met name bij 
apparaten waarvan het energieverbruik een significant deel van de impact veroorzaakt, zorgt 
technologische innovatie er vaak voor dat vervanging op een bepaalde termijn beter is (Cooper, 2005). 
Dit geldt bijvoorbeeld sterk voor ijskasten. Dit is dan ook de reden dat er wordt gesproken over een 
‘optimale levensduur’ (e.g,. Transitieagenda Consumptiegoederen).  
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bijvoorbeeld af van de stof wat voor onderhoud nodig is: leren schoenen moeten 
regelmatig worden opgepoetst om de afwerking te behouden terwijl dit bij stoffen 
schoenen niet nodig is (Park, 2010). Binnen onderhoudsactiviteiten onderscheiden we 
twee soorten (Evans, 2005): 

o Direct onderhoud: Omgaan met het product zoals voorgeschreven door de 
aanbieder en/of producent. Hieronder vallen het gebruik, onderhoud en 
productverzorging waarbij de instructies en handleiding van de aanbieder en/of 
producent worden gevolgd. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van filters 
in de droger of het wegbrengen van de auto naar de garage voor de jaarlijkse 
keuring. Het volgen van deze formele richtlijnen en instructies waarborgen juist 
gebruik van het product en dragen bij aan het voorkomen of uitstellen van 
kwaliteitsverlies. 

o Indirect onderhoud: Naast de formele voorschriften zijn er ook andere 
beschermende handelingen en maatregelen die een gebruiker kan uitvoeren en 
naleven om de kwaliteit en werking van een product te waarborgen. Dit zijn 
omgangsregels en handelingen die niet vanuit de aanbieder komen maar die de 
gebruiker zelf bedacht heeft. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van een hoes 
om de smartphone, waarmee kan worden voorkomen dat de telefoon kapot gaat 
wanneer deze valt. Of niet met stoffen schoenen naar het bos gaat om te 
voorkomen dat ze vies worden.  

• Herstelactiviteiten: Dit zijn activiteiten die gericht zijn op het verlengen van de 
levensduur van een product dat kapot of onbruikbaar is. Onder herstelactiviteiten vallen 
alle reparatie- en herstelactiviteiten aan het defecte product of aan een onderdeel die de 
gebruiker zelf onderneemt of door een ander laat uitvoeren. Denk aan het zelf 
vervangen van een kapotte rits in een broek of dit laten doen bij een kleermaker. 

 
Naast onderhoudsactiviteiten beïnvloeden de frequentie en de intensiteit van het gebruik de 
levensduur van een product (Cooper, 2010). Over het algemeen geldt dat hoe vaker en hoe 
intensiever een product gebruikt wordt, hoe eerder het product ‘op’ is en hoe meer grondstoffen 
nodig zijn om het product te herstellen, te verwerken of een nieuw product te produceren 
(Skelton & Allwood, 2013). Denk bijvoorbeeld aan laptops. Bij intensief gebruik gaat de batterij 
sneller op en is de kans op de noodzaak van reparaties hoger door de hogere mechanische 
belasting van toetsenbord gebruik, ventilator draaiuren of belasting aan het scherm door het 
meermaals open- en dichtklappen van de laptop (Woidasky & Cetinkaya, 2021).   
 
Over het algemeen kan worden gezegd dat het vanuit duurzaamheidsperspectief altijd beter is 
om een product weinig te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan producten zoals batterijen en 
auto’s, waarbij de mate van gebruik de levensduur direct beïnvloedt (Skelton & Allwood, 2013). 
Er is wel een kanttekening aan dit verhaal en dat heeft te maken met het efficiënt gebruik 
maken van producten. De meeste grondstoffen en energie zijn namelijk nodig voor de productie 
van producten. Dit betekent dan ook: hoe minder productie, hoe kleiner onze ecologische 
voetafdruk (Mont, 2002, 2008). Enerzijds is zo’n productiereductie te realiseren door de 
levensduur van producten te maximaliseren. Anderzijds is de productie te reduceren door 
producten efficiënter te gebruiken, bijvoorbeeld door middel van PSS (Kuo, 2011). Denk 
bijvoorbeeld aan deelauto’s, waarbij aangenomen wordt dat één deelauto vier tot acht 
privéauto’s kan vervangen (e.g., Nijland, Meerkerk & Hoen, 2015). Vandaar dat een 
deeleconomie ook gezien wordt als een manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 
In een deeleconomie worden producten juist intensiever gebruikt, doordat hetzelfde product 
door meerdere mensen gebruikt wordt. Hierbij is het des te belangrijker dat de gebruikers 
zorgvuldig omgaan met de producten, zodat er geen onnodig onderhoud en reparaties nodig 
zijn. 
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1.2 Inzichten uit de praktijk 
Voor Hapert betekent duurzaam gebruik dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de aanhangers. 
Dit bestaat onder andere dat gebruikers de instructies voor gebruik en belading in de 
handleiding naleven en (jaarlijks) op controle komen voor reparaties. In de handleiding staan 
verschillende instructies die de gebruiker dient na te leven, waaronder het insmeren van de 
kogelkoppeling met vet, het controleren van de lichten, het niet boven de limiet beladen van de 
wagen en het gewicht van de lading gelijk verdelen over de wagen/assen en het controleren 
van de banden en acculading.4 
 
Voor Chainable houdt duurzaam gebruik van keukens in dat keukens goed schoongehouden 
worden. Uit gesprekken met Chainable komt naar voren dat wanneer het schoonmaken goed 
bijgehouden wordt, schade en reparaties kunnen worden voorkomen. Dit heeft als gevolg dat er 
geen materialen en energie nodig zijn voor de reparaties van de keuken en dat de keuken 
langer bruikbaar blijft.  
 
Zorgvuldig gebruik van keukenapparatuur bestaat grotendeels uit schoonmaken. Wanneer 
apparaten niet goed worden schoongehouden kunnen vuil, kalk, vet of etensresten vast komen 
te zitten. Hierdoor wordt het vuil nog hardnekkiger of ontstaat er zelfs blijvende schade als 
gevolg. Een voorbeeld hiervan zijn ingebakken etensresten. Dit zijn etensresten van een 
eerdere maaltijd die zijn blijven liggen en nog een keer zijn gebakken. Deze resten hechten zich 
aan het oppervlak van de oven of kookplaat. Deze resten kunnen vaak niet worden verwijderd 
zonder schade aan het apparaat toe te brengen (Bosch, 2020). Schoonmaken na ieder gebruik 
is dan ook belangrijk voor het voorkomen van kwaliteitsverlies. 
 
2. Hoe gaan gebruikers om met producten-als-dienst? 
In dit hoofdstuk geven we antwoord op de vraag hoe gebruikers op dit moment omgaan met 
producten-als-dienst. We starten weer met de inzichten uit de literatuur en eindigen met de 
inzichten uit het praktijkonderzoek. 
 
2.1 Inzichten uit de literatuur 
Er is op dit moment geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe gebruikers omgaan 
met producten-als-dienst (e.g, Reim, Parida & Sjödin, 2016). De hoeveelheid literatuur over 
(on)zorgvuldig gebruik is beperkt en de onderzoeken die gedaan zijn laten verschillende 
resultaten zien. Zo laten verschillende onderzoeken zien dat mensen minder zorgvuldig 
omgaan met gehuurde producten (e.g., Bardhi & Eckhardt, 2012; Durgee & O’Connor, 1995; 
Schaefers, Wittkowski, Benoit & Ferraro, 2016). Echter zijn er ook onderzoeken die vinden dat 
mensen beter met gehuurde en geleende producten omgaan of de intentie daartoe hebben dan 
met producten in eigen bezit (Baumeister, 2014; Badhi & Eckhardt, 2012; Cherry & Pidgeon, 
2018). Zo laat een onderzoek zien dat men voorzichter is wanneer ze weten dat een object ook 
door anderen gebruikt wordt. Ook kunnen mensen soms juist meer risico nemen met eigen 
objecten, zoals drinken in de buurt van zijn/haar laptop (Baxter, 2017).    
 
Verschillen in de mate van zorgvuldig gebruik zien we ook terug bij producten die men zelf in 
bezit heeft. Gedurende de levenscyclus van een product zien we verschillen in gebruik tussen 
diverse fases gedurende de levensloop van producten en tussen verschillende gebruikers. Zo 
zijn er mensen die wel investeren in het onderhouden van een product maar niets doen 

 
 
 
4 Voor een volledig overzicht van alle handelingen waar gebruikers zich aan moeten houden, zie de 
handleiding van Hapert op https://hapert.com/nl/info. 
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wanneer het product of een onderdeel ervan kapot is. Andersom zien we ook dat er mensen 
zijn die niet investeren in onderhoud maar de levensduur van een product wel oprekken door 
middel van reparaties. Uit de RepairMonitor bleek bijvoorbeeld dat veel problemen van 
producten die bij Repair Café’s (concept waarbij spullen door vrijwilligers worden gerepareerd) 
werden aangeboden het gevolg waren van gebrekkig onderhoud (Postma, de Boer, van 
Zeeland, 2020). Daarnaast laat onderzoek zien dat mensen over het algemeen niet alle 
onderhoudsinstructies volgen van de fabrikant (Evans & Cooper, 2010; Shove, 2003 in Gwilt et 
al., 2017). Mensen lezen de instructies niet of lezen ze wel maar volgen ze uiteindelijk niet op.  
 
Er is dus op basis van de literatuur geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe 
gebruikers nu omgaan met producten-als-dienst. Over het algemeen geldt dat er maar weinig 
mensen zijn die consistent alles doen wat nodig is om de levensduur van een product te 
maximaliseren. Sommige producten en diensten zijn meer gevoelig voor wangedrag dan 
andere producten. De verklaring hiervoor lijkt te liggen bij de verschillen tussen producten in 
servicemodellen. Zo laat onderzoek bijvoorbeeld zien dat de kans op onzorgvuldig gebruik 
groter is bij aanbieders die de verantwoordelijkheid voor het product en het gebruik ervan 
duidelijk op zich nemen. Gebruikers zien het product alleen als gebruiksvoorwerp en voelen 
zich niet verantwoordelijk voor de zorg ervan (Bardhi & Eckhardt, 2012). Dit resulteert in 
onzorgvuldiger gebruik door de gebruikers. Een ander onderzoek met ‘pay-per-use’-
wasmachines (d.w.z. alleen betalen voor gebruik) laat zien dat bepaalde gebruikers 
zorgvuldiger met de wasmachines omgingen vanwege het gezamenlijke gebruik, maar vonden 
ook dat er gebruikers waren die minder goed met de wasmachines omgingen vanwege het feit 
dat de wasmachines geen eigen bezit zijn. Er lijken dus verschillende eigenschappen en 
factoren te zijn die beïnvloeden hoe zorgvuldig gebruikers omgaan met producten. In het 
volgende hoofdstuk zetten we deze gedragsfactoren op een rij.   
 
2.2 Inzichten uit de praktijk 
Het praktijkonderzoek geeft inzicht in het huidige gebruik van gehuurde aanhangwagens en 
keukens. Hieronder worden deze inzichten beschreven. 
 
Uit gesprekken met Ad Keeris, directeur van Hapert, en Jan Mostert, een dealer van Hapert, 
blijkt dat klanten momenteel ‘lomp’ met de aanhangwagens omgaan. Uit de ervaringen blijkt 
dat gebruikers over het algemeen minder voorzichtig met de aanhangwagens omgaan dan de 
kopers. Concrete voorbeelden die uit het interview naar voren kwamen of in de praktijk zijn 
gezien, zijn:  

• Het overbeladen van de wagens. 
• De steunpoten niet gebruiken. 
• Steunpoten niet volledig uitdraaien bij laden/kiepen van wagens. 
• Kiepen van de wagen terwijl deze overbeladen is. 
• De lading er ruw opgooien.  

Verder geeft de dealer aan dat de handleiding van de aanhanger niet of nauwelijks wordt 
gelezen, ondanks dat deze wel meegeleverd wordt bij elke aanhangwagen. In de handleiding 
staan onder andere instructies voor correct gebruik en informatie over het uitvoeren van 
onderhoud door de gebruiker zelf en door Hapert. De aanhangers dienen voor onderhoud 
jaarlijks gecontroleerd te worden door Hapert. Veruit de meeste klanten komen echter niet 
structureel op controle. Dit is slechter voor de aanhangers, omdat tijdig tussentijds onderhoud 
schade en slijtage voorkomt. 
 
In de vragenlijst is gevraagd naar het laadgebruik van de aanhanger. De antwoorden laten 
wisselende resultaten zien over in hoeverre mensen zich houden aan de voorschriften over de 
laadcapaciteit. Zo geeft 88,2% van de respondenten aan zich te houden aan de voorschriften 
over de laadcapaciteit zoals die in de handleiding staan. Maar liefst 96,1% geeft aan zich uit 
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zichzelf aan het maximale gewicht te houden wanneer ze zouden weten wat het maximale 
gewicht is en 80,4% geeft aan zich zorgen te maken dat er meer gewicht op de aanhangwagen 
wordt geladen dan is toegestaan. Tegelijkertijd zegt 52,9% van de respondenten wel dat ze de 
aanhangwagen zwaarder hebben beladen dan toegestaan toen ze die huurde. Tijdens het 
gebruik van de aanhangwagen zegt 90,2% goed op te letten dat er niet onzorgvuldig met de 
aanhangwagen wordt omgegaan.  
 
Uit gesprekken met Simon Rombouts, co-founder van Chainable, blijkt dat er bepaalde 
negatieve gedragingen bekend zijn met keukens in huurwoningen. Voorbeelden van genoemde 
problemen zijn:  

• Het gebruiken van de deur van de oven als opstap voor kinderen. 
• Met een kinderfiets tegen de spaanplaten aan rijden. 
• Gebruik van gekleurde kruiden zonder bescherming van het aanrecht. 
• Het te intensief gebruiken van een apparaat in de keuken, bijvoorbeeld de afzuigkap de 

hele dag aan laten staan om de lucht schoon te maken, of voor iedere maaltijd een 
kookplaat of oven gebruiken. 

• Het niet goed onderhouden van de apparaten binnen de keuken. 
Op dit moment zijn er nog geen concrete negatieve gedragingen waargenomen bij de keukens 
van Chainable. Dit komt doordat de eerste keukens in november 2020 zijn geplaatst en er nog 
geen controles hebben plaatsgevonden. Uit de interviews met gebruikers van huurkeukens 
bleek dat probleemgedrag bij deze groep op dit moment niet veel voorkomt. Geïnterviewden 
gaven aan hun keuken te onderhouden en er zorgvuldig mee om te gaan.  
 
Zorgvuldig gebruik van keukenapparatuur bestaat grotendeels uit schoonmaken. In de 
vragenlijst voor Chainable is gevraagd naar het schoonmaakgedrag van respondenten. Daarin 
gaf 43,4% van de respondenten toe dat ze het schoonmaken van de keuken vaak uitstellen. In 
de interviews geven veel mensen aan meerdere keren per week de kookplaat en het aanrecht 
schoon te maken. 
 
3. Welke factoren beïnvloeden het gebruik van producten-als-dienst?  
In dit hoofdstuk zetten we de gedragsdeterminanten op een rij die 
productlevensduurverlengende handelingen (PLH) bij een product-als-dienst beïnvloeden. We 
gebruiken hiervoor het COM-B model als theoretisch kader. We beginnen iedere determinant 
met een beschrijving van de inzichten uit de literatuur. Vervolgens lichten we de resultaten uit 
het praktijkonderzoek toe. Gezien de verkennende aard van het onderzoek zijn niet alle 
factoren uit de literatuur systematisch uitgevraagd in de praktijkonderzoeken. 
 
3.1 Capaciteit 
Een van de randvoorwaarden voor gedrag is dat mensen over voldoende capaciteit moeten 
beschikken om het gedrag uit te kunnen voeren. Dit betreft zowel mentale capaciteit als fysieke 
capaciteit.  
 
3.1.1 Inzichten uit de literatuur 
Voor het uitvoeren van PLH blijken kennis en fysieke capaciteit en vaardigheden een rol te 
spelen. Deze factoren en de invloeden op PLH worden hieronder toegelicht.   
  
Kennis: Kennis over de praktische uitvoering van PLH is belangrijk voor het uitvoeren van PLH. 
In eerste instantie moeten mensen weten wat ze moeten doen om zorgvuldig met een product 
om te gaan. Mensen moeten bijvoorbeeld weten dat regelmatig ventileren een vereiste is om 
zorgvuldig met een keuken om te gaan. Mensen moeten ook weten hoe ze op de juiste manier 
kunnen ventileren en wanneer ze dit moeten doen. Hetzelfde geldt voor kennis over het 
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uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Volgens de RepairMonitor is er bij het grote publiek een 
gebrek aan kennis over hoe je zelf relatief eenvoudige reparaties kunt uitvoeren (Postma, de 
Boer, & van Zeeland, 2020). Wanneer die kennis niet aanwezig is, is de kans op PLH klein. 
Verder is in sommige gevallen van PLH niet de gebruiker maar een service aanbieder 
verantwoordelijk voor de uitvoering. Zo dienen gebruikers van Swapfiets bijvoorbeeld zelf hun 
band op te pompen, maar dienen ze de fiets weg te brengen bij een lekke band. Het is dan ook 
belangrijk dat duidelijk is wie wat moet uitvoeren. Als de service aanbieder verantwoordelijk is 
moeten mensen daarnaast weten wie ze daarvoor kunnen benaderen en hoe ze dat kunnen 
doen. Wanneer er onduidelijkheid is over de rollen van de gebruiker en aanbieder m.b.t. het 
uitvoeren van PLH, zoals bijvoorbeeld onduidelijkheid over afspraken en 
verantwoordelijkheden, vergroot dit de onzekerheid over wat er moet gebeuren en verlaagt dit 
de neiging tot het uitvoeren van de handelingen (Sjöding, Parida, & Wincent, 2016). 
 
Ook kennis over de consequenties van PLH is van belang. Wanneer mensen weten wat de 
voordelen van PLH zijn, zoals een gezondere leefomgeving of een makkelijker schoon te 
houden keuken, kan dit motiverend werken om het gedrag uit te voeren. Hetzelfde geldt voor de 
nadelen van het niet uitvoeren van PLH. Wanneer mensen weten wat ze kunnen voorkomen 
door PLH uit te voeren kan dit stimulerend werken. Mensen zijn zich nu nog niet altijd bewust 
van de impact van hun eigen consumptiegedrag op het milieu, wat PLH in de weg staat (Evans 
& Cooper, 2010).  
 
Fysieke capaciteit en vaardigheden: Naast kennis zijn ook fysieke capaciteit en vaardigheden 
van belang voor het vertonen van gedrag (Michie, Van Stralen, & West, 2011). Het is 
aannemelijk dat dit ook voor PLH geldt. Mensen moeten fysiek in staat zijn om de handelingen 
te verrichten. Daarnaast moeten mensen vaardig genoeg zijn om PLH uit te kunne voeren. Het 
repareren van elektrische apparaten vraagt bijvoorbeeld om specifieke technische 
vaardigheden. 
 
3.1.2 Inzichten uit de praktijk 
In het onderzoek naar aanhangwagens, in de vragenlijst voor Hapert, is gevraagd in hoeverre 
respondenten weten hoe ze rekening moeten houden met het maximale gewicht van de lading 
op de aanhanger. Hierbij gaf 66,6% aan dit wél te weten. Een derde mist dus de kennis over 
hoe ze hier rekening mee moeten houden. 
 
In de interviews over keukens voor Chainable viel op dat een groot gedeelte van de mensen 
dacht geen of weinig kennis te hebben over PLH, terwijl ze hier bij doorvragen wel 
verschillende dingen over konden vertellen. Wel gaven geïnterviewden (ten onrechte) aan dat 
de keuken zo duurzaam is van zichzelf dat het niet nodig is om er voorzichtig en zorgvuldig mee 
om te gaan.  
 
De respondenten voor Chainable waren over het algemeen in staat het gedrag uit te voeren. In 
de vragenlijst voor Chainable gaven de meeste respondenten (67,4%) aan voldoende energie 
te hebben om de keuken schoon te maken. 
 
3.2 Motivatie 
Motivatie is een belangrijke gedragsdeterminant voor gedrag. Over het algemeen geldt dat 
mensen genoeg gemotiveerd moeten zijn voordat ze in actie komen. Zonder motivatie is de 
kans op gedrag klein.  
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3.2.1 Inzichten uit de literatuur 
Uit de literatuur volgen vijf factoren die de motivatie voor PLH beïnvloeden. Deze worden 
hieronder toegelicht. 
 
Product-gebruiker relatie: De relatie die de gebruiker heeft met het product beïnvloedt de 
neiging tot PLH. Hoe positiever en hoe hechter de relatie tussen de gebruiker en het product, 
hoe groter de kans op PLH (Ackermann, Schoormans & Mugge, 2021). De relatie tussen de 
gebruiker en product wordt beïnvloed door verschillende factoren: 

- Emotionele hechting met het product en/of merk: De emotionele band die mensen met 
een product hebben beïnvloed de manier waarop ze met het product omgaan. Dit wordt 
in de literatuur ook wel producthechting genoemd (Demyttenaere, Dewit & Jacoby, 
2016). De literatuur laat zien dat producthechting over het algemeen een positieve 
invloed heeft op PLH. Zo doen mensen beter hun best om te voorkomen dat het product 
beschadigd raakt of dat ze het verliezen (Ko, Ward & Ramirez, 2011). In een onderzoek 
met huiseigenaren bleek dat hoe sterker een eigenaar gehecht was aan zijn/haar huis, 
hoe vaker er verschillende vormen van verzorging of onderhoud werden uitgevoerd 
(Belk, 1987, 1988b in Baxter, 2017). Er is sprake van producthechting wanneer het 
product een speciale betekenis voor iemand heeft. Mensen kunnen om meerdere 
redenen gehecht raken aan een product (Mugge, 2007). Zo kan een product veel voor 
iemand betekenen vanwege de herinneringen die eraan vastzitten. Ook kunnen mensen 
zich aan een product hechten wanneer deze eigenschappen heeft waarmee bepaalde 
behoeftes worden vervuld. Bijvoorbeeld wanneer iemand het product mooi vindt, als 
iemand er plezier aan beleeft of wanneer het functioneel is. Ook iemands houding 
tegenover een merk of product kan de band met het product versterken of verzwakken. 
Zo kan iemand al langere tijd producten van een bepaalde aanbieder gebruiken en 
hierdoor een bepaalde betrokkenheid bij het merk ervaren (Ko, Ward & Ramirez, 2011). 
Tekenen dat producten door anderen gebruikt zijn kunnen iemand het gevoel geven dat 
het product aan iemand anders toebehoort en juist voor een gevoel van afkeer zorgen 
(Baxter, Aurisicchio & Childs, 2015). Dit belemmert producthechting juist. 

- Mentaal eigenaarschap: Mentaal eigenaarschap gaat over de gevoelstoestand waarin 
mensen het gevoel hebben eigenaar te zijn van een object, ook al is dat wettelijk of 
formeel gezien niet het geval. De mate waarin iemand het gevoel heeft eigenaar te zijn 
van een product beïnvloedt de mate van zorgvuldig gebruik over het algemeen in 
positieve zin (Demyttenaere, Dewit & Jacoby, 2016). Gevoelens van mentaal 
eigenaarschap ontstaan wanneer iemand zelf controle heeft over het product (bijv. zelf 
aanpassingen aan het product uitvoeren), wanneer de gebruiker intieme informatie heeft 
over het product (denk aan huurders die lang in hun huis wonen en daardoor alles over 
het huis weten) of wanneer iemand veel (tijd, geld en/of moeite) in het product 
geïnvesteerd heeft (Pierce, Kostova & Dirks, 2002). Over het algemeen geldt dat 
mentaal eigenaarschap een positieve product-gebruiker relatie beïnvloedt. Maar 
mentaal eigenaarschap leidt niet per definitie altijd tot PLH. Wanneer mensen zich 
eigenaar voelen kan dit er ook toe leiden dat ze vinden dat ze ermee mogen doen wat 
ze willen, waardoor ze juist minder zorgvuldig met producten omgaan (Baxter, 
Aurisicchio & Childs, 2015). 

- Verantwoordelijkheid: Wanneer iemand zich verantwoordelijk voelt voor een product 
neemt de zorg voor het product toe (Pierce, Kostova & Dirks, 2003). 
Verantwoordelijkheid hangt nauw samen met mentaal eigenaarschap: 
verantwoordelijkheid verhoogt het gevoel van mentaal eigenaarschap en mentaal 
eigenaarschap verhoogt het gevoel van verantwoordelijkheid. Wanneer mensen geen 
verantwoordelijkheid voelen over het product zullen zij sneller uit eigenbelang handelen 
(Bardhi & Eckhardt, 2012). Dit kan nadelig uitpakken wanneer het eigenbelang in strijd is 
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met PLH. Bijvoorbeeld wanneer iemand ervoor kiest een aanhanger zwaarder te 
beladen dan toegestaan, om te voorkomen dat hij/zij twee keer moet rijden.  

 
Persoonlijke waarden: In hoeverre mensen geneigd zijn zorgvuldig met producten om te gaan 
wordt ook beïnvloedt door persoonlijke waarden. Zo laat de literatuur zien dat de mate waarin 
men het milieu, duurzaamheid en/of zuinigheid belangrijk vindt PLH beïnvloedt. Mensen die het 
milieu belangrijk vinden zijn eerder geneigd om wegens milieuredenen hun gedrag aan te 
passen (zoals het uitvoeren van reparaties om de levensduur van een product te verlengen) 
dan mensen die dit niet belangrijk vinden (Steg, 2016). De literatuur laat echter wel 
verschillende resultaten ziet voor het verband tussen milieuzorgen en PLH. Sommige studies 
vinden een verband tussen milieuzorgen en de neiging om producten te repareren (e.g., Lilley, 
Bailey & Charnley, 2013; Terzioglu, Brass & Lockton, 2015), terwijl andere studies hier geen 
bewijs voor vinden (e.g., Scott & Weaver, 2014). Meer onderzoek is nodig om hier een 
eenduidige conclusie over te kunnen trekken.  
 
Een andere waarde die invloed kan uitoefenen op PLH is zuinigheid (Lefebvre, Lofthouse & 
Wilson, 2018) . Zuinigheid betekent dat iemand het belangrijk vindt om voorzichtig om te gaan 
met geld en spullen. Mensen zijn dan gemotiveerd om de waarde die het product heeft zo 
volledig mogelijk (op) te gebruiken.  
 
Zelfeffectiviteit: Voor het uitvoeren van PLH is het belangrijk dat de gebruiker over vertrouwen 
beschikt dat hij/zij in staat is om de benodigde handelingen uit te voeren. Hoe lager iemands 
gevoel van zelfeffectiviteit met betrekking tot een bepaalde gedraging, hoe groter de barrière 
om dit gedrag uit te voeren (Bandura, 1977). Wanneer mensen geen vertrouwen hebben in hun 
eigen bekwaamheid om PLH succesvol uit te voeren dan is de kans op handelen klein. Zelfs 
wanneer mensen wel over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken, zal het ontbreken 
van vertrouwen het daadwerkelijke uitvoeren van de handelingen belemmeren. De literatuur 
laat zien dat dit met name belangrijk is bij zorgvuldig gebruik van elektronische apparaten 
(Ackermann, Mugge & Schoormans, 2017).  
 
Outcome efficacy: Outcome efficacy, ook wel uitkomstverwachting, is de (subjectieve) 
inschatting dat bepaald gedrag effectief zal leiden tot de gewenste uitkomsten (Bandura, 1977). 
Over het algemeen geldt dat mensen gemotiveerd raken door de verwachting dat het gedrag 
hen iets oplevert of verlies voorkomt. Het is dan ook aannemelijk dat dit ook bij PSS het geval 
is: mensen moeten geloven dat PLH zin heeft om het ook daadwerkelijk uit te voeren.  
 
(Waargenomen) zelfinvestering: De investering die gebruikers nodig achten voor zorgvuldig 
gebruik beïnvloedt de neiging tot PLH (Ackermann, Mugge & Schoormans, 2017). Dit gaat niet 
zozeer over de werkelijke investeringen die nodig zijn voor PLH, maar over de subjectieve 
perceptie en beleving van die investeringen. Wanneer iemand verwacht dat de handelingen 
veel tijd, geld of moeite kosten, kan de neiging tot deze handelingen lager zijn. Uit de literatuur 
blijkt dat financiële kosten de neiging tot PLH beïnvloedt. Zo gaan mensen over het algemeen 
zorgvuldiger om met producten met een hogere aanschafwaarden (Ackermann, Schoormans & 
Mugge, 2021). Hoge waargenomen kosten voor onderhoud en/of reparatie hebben een 
tegengesteld effect: men is dan minder geneigd om de handelingen uit te (laten) voeren 
(Cooper & Mayer, 2000). Onderzoek naar productgarantie laat zien dat het bieden van garantie 
een positief effect heeft op langdurig gebruik van het product (Arabi, Mansour, & Shokouhyar, 
2017). Garantie op een product wekt bij de consument de indruk dat het om een product van 
hoge kwaliteit gaat, waarbij weinig investeringen van de gebruiker zelf nodig zullen zijn. Mensen 
gaan zorgvuldiger met deze producten om. 
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3.2.2 Inzichten uit de praktijk 
In de alinea’s hierboven zijn de factoren uit de literatuur beschreven die de motivatie voor PLH 
beïnvloeden. In het praktijkonderzoek over het gebruik van aanhangwagens en keukens zijn de 
volgende resultaten over deze factoren gevonden. 
 
In de vragenlijst over het gebruik van (gehuurde) aanhangwagens is gevraagd naar de 
product-gebruiker relatie die respondenten hebben met de aanhangwagen. Hieruit blijkt dat 
de respondenten weinig eigenaarschap voelen over de aanhanger. Zo geeft 70,6% van de 
respondenten aan niet het gevoel te hebben dat de aanhanger ‘van mij’ is en geeft 64,7% aan 
zich geen eigenaar te voelen van de aanhanger. Ook is 86,3% van de respondenten het 
oneens met de stelling ‘het voelt alsof ik de aanhangwagen bezit’. Daarop aansluitend is een 
ruime meerderheid (80,4%) het oneens met de stelling ‘ik vind dat ik de aanhanger kan 
behandelen op de manier waarop ik dat wil’. Van de respondenten geeft maar 37,3% aan een 
emotionele band te hebben met de aanhanger. Een gevoel van controle is sterker aanwezig: 
twee derde van de respondenten ervaart een gevoel van controle over het gebruik van de 
aanhangwagen.  
 
Wat betreft persoonlijke waarden en het omgaan met de aanhangwagen speelt het milieu en 
duurzaamheid een rol. Zo geeft 66,7% van de respondenten aan dat ze goed voor de 
gehuurde aanhanger zorgen omdat ze het belangrijk vinden dat de aanhangwagen lang 
meegaat i.v.m. het milieu. Daarnaast vinden alle respondenten het belangrijk om goed voor de 
gehuurde aanhanger te zorgen. Zo was 96,1% het oneens met de stelling ‘eventuele schade 
aan de aanhanger boeit mij niet zo’ en 70,6% was het oneens met de stelling ‘het maakt mij niet 
uit dat ik de aanhanger niet te zwaar mag beladen’. Van de respondenten geeft 15,7% aan 
geen zin te hebben om op het gewicht van de belading op de aanhanger te letten. Ook speelt 
financiële zuinigheid een rol: zo zegt 52,9% van de respondenten het belangrijk te vinden dat 
de aanhangwagen zo lang mogelijk meegaat omdat dit financieel voordeliger is.  
 
Over het algemeen zien respondenten het nut in van het volgen van de instructies (outcome 
efficacy). Maar liefst 96% van de respondenten geven aan het nut in te zien van een maximaal 
laadgewicht. Verder gelooft 82,4% van de respondenten dat er voordelen zijn wanneer er aan 
het maximale laadgewicht wordt gehouden. Een respondent gaf wel aan dat hij de 
aanhangwagen wel lichtelijk zou kunnen overbeladen, omdat dit ‘vast wel kan’. Zeker wanneer 
hiermee kan worden voorkomen dat er twee keer moet worden gereden.  
  
In de vragenlijst voor Hapert geeft maar liefst 100% van de respondenten aan goed voor de 
aanhanger te willen zorgen omdat ze het belangrijk vinden de aanhanger in dezelfde staat in te 
leveren als dat ze deze hebben opgehaald. Ook zegt een respondent dat je ‘uit fatsoen’ er 
netjes mee omgaat en een respondent benoemt dat hij of zij de aanhanger terugbrengt zoals 
deze meegegeven is. 
 
In de vragenlijst over huurkeukens is de bestaande product-gebruiker relatie ook 
uitgevraagd.  Respondenten voelen zich weinig emotioneel verbonden met de keuken: zo 
geeft 50% aan het helemaal oneens te zijn met de stelling ‘ik voel mij emotioneel verbonden 
met de keuken’, en 41,3% was het hier een beetje mee oneens. Wanneer er niet gevraagd 
wordt naar gevoel maar naar een connectie met de keuken zijn respondenten iets positiever: in 
totaal geeft dan 63,2% aan geen of nauwelijks een connectie met de keuken te hebben. Meer 
dan de helft van de geïnterviewden gaf aan hun keuken vervangbaar te vinden. Bij een 
meerderheid van de respondenten heerst een gevoel van eigenaarschap over hun 
huurkeukens: 69,4% van de respondenten geven aan het gevoel te hebben dat het hun eigen 
keuken is en ook in de interviews geeft ongeveer de helft aan zich eigenaar te voelen. Iets meer 
dan de helft van de respondenten (63,9%) geeft aan over het algemeen wel invloed te ervaren 
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op wat er gebeurt in hun keuken. Echt iets veranderen aan de keuken is moeilijk: 42,6% van de 
respondenten geeft aan dat het onmogelijk is om iets in de keuken te veranderen. Qua 
investering scoren respondenten nog lager: slechts 18,7% voert zelf onderhoud en reparaties 
uit in de keuken. Daarnaast heeft de meerderheid geen invloed kunnen uitoefenen op het 
ontwerp van de keuken (89,7%).  
 
De meeste respondenten voelen zich verantwoordelijk voor de keuken (71,1%). Een 
respondent geeft in een open antwoord aan dat het verantwoordelijkheidsgevoel voor het 
onderhouden van aangeschafte spullen en het gebruik van spullen die bij een huurhuis horen 
een reden is om de keuken schoon te maken. 
 
Voor de helft van de geïnterviewden is zuinigheid een persoonlijke waarde die tot het 
schoonmaken van de keuken leidt. Deze mensen geven aan dat ze schoonmaken omdat ze 
zuinig zijn op de eigen spullen of die van een ander. De meeste respondenten geven aan 
schoonmaken belangrijk te vinden (87,3%). Ook staan de meeste mensen positief tegenover 
het schoonhouden van de keuken (53,2%). Twee respondenten geven in een open antwoord 
aan dat zij de keuken schoonmaken omdat een opgeruimde keuken meer ruimte en overzicht 
geeft tijdens het koken. Ondanks de positieve houding tegenover schoonmaken beleeft het 
merendeel van de respondenten geen plezier aan het schoonmaken van de keuken. Zo zegt 
65,3% geen zin te hebben om de keuken schoon te maken en is 61,7% het oneens met de 
stelling ‘ik maak graag de keuken schoon’. De meeste moeite hebben mensen met het 
schoonmaken van de kookplaat: 52% van de respondenten houdt hier niet van. Met het 
schoonmaken van het aanrecht hebben mensen minder moeite: slechts 23,4% heeft hier 
moeite mee.    
 
De mate van zelfeffectiviteit en zelfinvestering die gebruikers van keukens ervaren is over 
het algemeen voldoende: de meeste respondenten geven aan het (redelijk) makkelijk te vinden 
om de keuken te onderhouden (74,5%) en schoon te maken (87,2%). De mate waarin 
gebruikers moeite ervaren verschilt per onderdeel: respondenten hebben over het algemeen 
geen moeite met het schoonmaken van het aanrecht (22,5% geen moeite en 56,7% een beetje 
moeite) terwijl de meerderheid wel moeite ervaart bij het schoonmaken van een gaskookplaat 
(59,2%). Ook geloven mensen erin dat het nut heeft om de keuken en de apparatuur schoon te 
maken (outcome efficacy). Bijna niemand (93,4%) twijfelt aan het nut van het schoonmaken 
van de keuken. Maar liefst 93,5% van de respondenten gelooft dat het schoonmaken van de 
keuken beter is voor zijn/haar gezondheid en dat van eventuele huisgenoten. Ongeveer een 
derde (29,8%) denkt dat het schoonmaken van de keuken ook beter is voor het milieu en 34,1% 
gelooft dat het goed onderhouden van de keuken een directe positieve invloed op het milieu 
heeft.   
 
Uit de interviews bleek ook dat de huidige staat van de keuken effect heeft op de omgang. Zo 
bleken geïnterviewden namelijk zuiniger te zijn met nieuwe spullen, omdat ze de huidige 
(nieuwe) staat willen behouden.  
 
3.3 Gelegenheid 
De laatste randvoorwaarde voor gedrag is dat mensen in de gelegenheid moeten zijn om 
gedrag uit te kunnen voeren. Dit gaat zowel over de fysieke gelegenheid als over sociale 
gelegenheid. Fysieke gelegenheid betreft alles in iemands fysieke omgeving wat het gedrag 
mogelijk of onmogelijk, makkelijker of moeilijker maakt. Sociale gelegenheid betreft de mate 
waarin het gedrag door mensen in de omgeving wordt geaccepteerd of ondersteund en de mate 
waarin gedrag ook (zichtbaar) door anderen wordt uitgevoerd.  
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3.3.1 Inzichten uit de literatuur 
Uit de literatuur volgen vijf factoren in de fysieke en sociale gelegenheid die PLH beïnvloeden,  
 
Beschikbare middelen: Mensen moeten over de benodigde tijd, financiële middelen en de 
juiste hulpmiddelen beschikken die nodig zijn voor PLH. Zorg dragen voor een product vraagt 
vaak een bepaalde investering in de vorm van tijd en geld van de gebruiker. Zowel bij direct- als 
indirect onderhoud. Wanneer een product kapot is en er reparatie nodig is moet de gebruiker in 
actie komen. In veel gevallen moet er tijd, geld en moeite worden geïnvesteerd in het opzoeken 
van informatie en in het aanschaffen van de benodigde herstelonderdelen en gereedschap 
(Cooper & Mayers, 2000). Maar ook als het herstel niet zelf uitgevoerd wordt vraagt het een 
investering: iemand moet een serviceaanbieder uitzoeken, een afspraak maken, het product 
wegbrengen, en betalen voor de verrichte werkzaamheden. Gebruikers moeten over de 
benodigde middelen beschikken, anders is de kans op PLH klein (Ackermann, Mugge & 
Schoormans, 2017; Ackermann, Schoormans & Mugge, 2021).  
 
Ontwerp product: Een product moet zo ontworpen zijn dat het voor de gebruiker mogelijk is 
om PLH uit te voeren. Wanneer een product niet (makkelijk) gerepareerd kan worden is de kans 
op het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden klein(er). Denk bijvoorbeeld aan producten die 
niet uit elkaar gehaald kunnen worden, producten waarvoor speciaal gereedschap nodig is of 
producten die heel ingewikkeld in elkaar zitten.  
 
Prompts: Prompts zijn stimuli, hulpsignalen of hints die gedrag uitlokken. Deze cues en 
signalen in de omgeving kunnen als trigger fungeren die gebruikers aanzetten tot PLH. 
Tegelijkertijd kan het ontbreken van zulke triggers ervoor zorgen dat PLH uitblijft, bijvoorbeeld 
omdat men het vergeet of omdat het lastig is om zelf in te schatten wanneer PLH moet worden 
uitgevoerd. Sommige apparaten geven bijvoorbeeld automatisch een seintje wanneer een 
onderdeel vervangen moet worden. Er zijn verschillende soorten prompts die PLH kunnen 
stimuleren (Ackermann, Mugge & Schoormans, 2017): 

- Fysieke herinneringen: denk bijvoorbeeld aan een herinneringsbrief van de RDW voor 
de APK keuring. 

- Uiterlijk: doordat het uiterlijk van een product achteruit gaat kan dit een signaal zijn voor 
onderhoud of reparatie. Denk aan roestvlekken op een fiets. 

- Sociaal: commentaar van anderen kan ook een trigger zijn om voor een product te 
zorgen. 

 
Aanwezigheid consequenties (straffen en beloningen): Over het algemeen geldt dat 
mensen gevoelig zijn voor negatieve en positieve consequenties die volgen op gedrag (e.g., 
Cerasoli, Nicklin, & Ford, 2014). Dit werkt mogelijk hetzelfde bij PLH bij producten-als-dienst. 
Wanneer PLH gepaard gaat met een beloning kan dit het gedrag stimuleren. Neem het 
voorbeeld van de elektrische deelscooter-aanbieder Check. Zij hebben een 
beloningsprogramma opgezet om correct gebruik van hun deelscooters te stimuleren. Wanneer 
een gebruiker een deelscooter correct parkeert verdient deze punten, waarmee weer gespaard 
kan worden voor gratis ritten. Check probeert op deze manier de gebruikers aan te zetten tot 
zorgvuldig gebruik van de deelscooters. Naast beloningen kunnen er ook negatieve 
consequenties in de vorm van straffen worden ingezet om gebruikers tot PLH aan te zetten. 
Denk aan gebruikers van een kledingbibliotheek die een (kleine) boete krijgen wanneer ze 
geleende kledingstukken kapot terugbrengen. 
 
Sociale normen: Mensen zijn van nature sterk geneigd om de heersende sociale norm te 
volgen en kijken daarvoor naar wat andere mensen in de omgeving denken en doen. Het is 
aannemelijk dat dit ook voor PLH geldt. In hoeverre anderen in de omgeving PLH uitvoeren en 
belangrijk vinden beïnvloed de neiging tot PLH zowel positief als negatief. Wanneer het voor 
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een gebruiker duidelijk is dat een product beschikbaar is om te delen en andere mensen hier 
ook gebruik van willen maken en plezier aan willen beleven kan er een gevoel van 
wederkerigheid ontstaan wat gewenst gedrag bevordert en een positieve sociale norm neerzet 
(Ozanne & Ozanne, 2011). Dit geldt vooral bij producten waarbij gebruikers in contact komen 
met andere gebruikers, zoals in een bibliotheek. Zichtbare sporen van wangedrag daarentegen 
kunnen andere gebruikers juist (onbewust) aanzetten tot wangedrag. Onderzoek laat zien dat 
bij deelproducten, sporen van wangedrag van eerdere gebruikers nadelige effect hebben op het 
zorgvuldig omgaan met het product door een volgende gebruiker (Schaefers, Wittkowski, Benoit 
& Ferraro, 2016). Het zien van de sporen van onzorgvuldig gebruik creëert een norm dat 
wangebruik normaal is. Het effect van de sociale norm op zorgvuldig gebruik kan op zichzelf 
ook weer beïnvloed worden door verschillende factoren: 

- Merksterkte: Merksterkte betreft de beleving van het merk door de consument en gaat 
o.a. over de waarde en de kwaliteit van het merk. Wanneer het merk van het product als 
slecht wordt gezien, bijvoorbeeld omdat ze geen goede reputatie hebben of omdat ze 
bekend staan om producten met een slechte kwaliteit, kan dit onzorgvuldig gebruik van 
het product stimuleren. Andersom geldt ook: een merk dat als waardevol wordt gezien 
kan het nadelige effect van het zien van wangedrag van anderen verzwakken 
(Schaefers, Wittkowski, Benoit & Ferraro, 2016).      

- Anonimiteit van de aanbieder: Wanneer een aanbieder door gebruikers als afstandelijk 
of onpersoonlijk wordt ervaren is de kans op PLH kleiner. Fullerton & Punj (2004) stellen 
dat wanneer een bedrijf als anoniem wordt ervaren, de norm om een product goed te 
behandelen makkelijker wordt doorbroken. Hoe onpersoonlijker het bedrijf wordt 
ervaren, hoe kwetsbaarder hun product is voor wangedrag door de gebruikers. 

- Gemeenschappelijke identiteit: Wanneer men zich onderdeel voelt van een grotere 
groep of gemeenschap kan je spreken van het hebben van een gemeenschappelijke 
identiteit. Bijvoorbeeld wanneer mensen zich onderdeel voelen van de straat of wijk 
waarin ze wonen, of wanneer mensen een bepaald lidmaatschap delen, denk aan een 
universiteit of een bibliotheek. Wanneer iemand zich onderdeel voelt van een bepaalde 
gemeenschap waarin het wangedrag zich voordoet zijn mensen geneigd om anderen 
daarop aan te spreken als deze persoon óók onderdeel is van deze gemeenschap 
(Nugier, Chekroun, Pierre & Niedenthal, 2009). Wanneer je bijvoorbeeld wangedrag ziet 
gebeuren door iemand van jouw universiteit (en jij je ook onderdeel voelt van deze 
universiteit), zul je eerder geneigd zijn om diegene op zijn gedrag aan te spreken dan 
wanneer het iemand is die niet tot deze gemeenschap behoort. In bepaalde situaties is 
aanspreken niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er geen direct contact plaatsvindt tussen 
de onzorgvuldige gebruiker en degene die het ontdekt heeft. Denk bijvoorbeeld aan 
deelauto’s, waarin gebruikers in principe geen contact hebben met elkaar. Wanneer de 
gebruiker een gevoel van gemeenschappelijke identiteit heeft, bijvoorbeeld wanneer de 
deelauto alleen door mensen die in dezelfde straat wonen gebruikt kan worden, is de 
kans groter dat deze het wangedrag oplost, bijvoorbeeld door de troep op te ruimen of 
(kleine) schade te herstellen (Schaefers, Wittkowski, Benoit & Ferraro, 2016). 

 
3.3.2 Inzichten uit de praktijk 
Uit de interviews voor Chainable kwamen geen fysieke belemmeringen in de vorm van tijd en 
middelen naar voren voor het schoonmaken van keukens. De locatie van de keuken lijkt wel 
een invloed te hebben op de omgang ermee. Zo geven de geïnterviewden aan dat een open 
keuken die meer in het zicht is beter verzorgd en schoongehouden wordt dan een dichte 
keuken uit het zicht.  
 
De sociale norm blijkt ook een rol te spelen bij het schoonhouden van keukens. Zo geeft 
25,9% aan de keuken schoon te maken omdat ze denken dat andere mensen dat ook doen. 
Verder geeft 33,3% van de respondenten aan de keuken schoon te maken omdat ze graag het 
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goede voorbeeld geven aan anderen en zegt 53,7% dat ze de keuken schoonmaken omdat ze 
zich schamen als de keuken vies is. Enkele respondenten wijzen in een open antwoord ook nog 
op de aanwezigheid van anderen als reden op om de keuken schoon te maken, zo zegt iemand 
niet de indruk te willen geven aan huisgenoten dat rommel of viezigheid oké is en een andere 
respondent geeft aan schoon te maken omdat ‘mijn vriendin anders te lang aan mijn kop zeurt’. 
Wel geeft één respondent in een open antwoord aan dat het juist door het gedrag van 
huisgenoten moeilijk is om de keuken schoon te houden. In de interviews gaven mensen aan 
dat het hebben van huisgenoten voor sociale druk kan zorgen en leidt tot meer 
verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
In het praktijkonderzoek naar gebruik van aanhangwagens is niet ingegaan op 
gelegenheidsfactoren.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 

Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050 moeten we naar een volledig circulaire 
industrie en economie. Op dit moment is het systeem nog voornamelijk lineair ingericht, waarin 
grondstoffen en energie tijdens productieprocessen worden verbruikt en de producten en 
onderdelen uiteindelijk als afval worden verwerkt. Vanwege de eindige voorraad grondstoffen 
en de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie is een lineair systeem echter niet 
houdbaar en is de transitie naar een circulaire economie noodzakelijk. In een circulaire 
economie wordt de kringloop van grondstoffen gesloten. Dit houdt in dat grondstoffen kunnen 
worden hergebruikt en daarom altijd waarde blijven behouden.   
 
In een lineair systeem hebben bedrijven er baat bij wanneer een product niet lang meegaat. 
Bedrijven verdienen dan immers hun geld met het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan 
het kapotte product of het verkopen van een vervangend product. In een circulaire economie 
hebben bedrijven er juist profijt van als het product langer meegaat, vanwege de beperkingen 
die liggen op het gebruik van eindige grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. 
Producenten en aanbieders worden hierdoor dan ook aangezet om te investeren in 
hoogwaardig materiaalgebruik en in het verlengen van de levensduur van hun producten. Een 
verdienmodel dat hierop aansluit is het zogenaamde Product Service System. In dit model 
worden producten-als-dienst aangeboden: de gebruiker krijgt tegen betaling toegang tot het 
product, terwijl het eigenaarschap bij de aanbieder blijft. Onderhoud, reparaties en de 
uiteindelijke verwerking blijven – in principe – onder de verantwoordelijkheid vallen van de 
aanbieder. 
   
De potentiële milieuvoordelen die deze relatief nieuwe servicemodellen bieden worden niet 
zomaar verzilverd. Er zijn bepaalde voorwaarden waar aan moet worden voldaan wil de 
verschuiving van bezit naar gebruik daadwerkelijk duurzamer zijn. Zo is het belangrijk dat er zo 
min mogelijk en tevens milieubewuste materialen in het productieproces worden gebruikt, de 
productieprocessen schoon zijn, er weinig en milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal wordt 
gebruikt en dat het product en/of onderdelen lang meegaan. Veel van deze voorwaarden vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de producent en/of aanbieder. Maar er is ook een 
belangrijke rol weggelegd voor de consument, aangezien deze als gebruiker een sterke invloed 
uitoefent op de levensduur van het product. Over het algemeen geldt: hoe langer de levensduur 
van het product, hoe minder nieuwe producten nodig zijn en dus geproduceerd hoeven te 
worden, en hoe minder grondstoffen en materialen er uiteindelijk nodig zijn. Minder productie 
betekent ook minder uitstoot van broeikasgassen. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het dan ook 
belangrijk dat de gebruiker zo met het product omgaat dat de levensduur wordt 
gemaximaliseerd. Maar hoe zet je gebruikers dan aan tot zorgvuldig gebruik? Wat kunnen 
aanbieders doen? Vragen waar in de (wetenschappelijke) literatuur nog niet veel over bekend 
is. Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam, in 
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samenwerking met Fontys Hogeschool, vond het tijd om daar met dit RAAK-deelproject5 
verandering in te brengen.  
 
In dit onderzoek hebben we aan de hand van bestaande (wetenschappelijke) literatuur een 
eerste overzicht opgesteld van factoren die zorgvuldig gebruik van producten-als-dienst 
beïnvloeden. We hebben ons specifiek gericht op de zogenaamde gebruik-georiënteerde 
producten-als-dienst. Dit zijn producten waar gebruikers tegen betaling toegang kunnen krijgen, 
waarbij het eigenaarschap bij de aanbieder blijft. Hieronder vallen zowel de servicemodellen 
waarin gebruikers exclusief toegang hebben tot een product (denk aan Swapfiets of een 
matrasservice) als servicemodellen waarin gebruikers producten met elkaar delen (denk aan 
deelauto’s of bibliotheekboeken). Deze inzichten uit de literatuur hebben we aangevuld met 
data uit de praktijk. Dit praktijkonderzoek is uitgevoerd door studenten bij de twee 
ondernemingen Hapert, producent en leverancier van aanhangwagens, en Chainable, 
leverancier van keukens-as-a-service. Beide bedrijven hebben ambities op het gebied van 
Product-Service-Systems. De resultaten uit de literatuur en praktijk hebben we gecombineerd, 
om conclusies te kunnen trekken over wat er nodig is om gebruikers aan te zetten tot zorgvuldig 
gebruik. In dit hoofdstuk beschrijven we deze conclusies en lichten we de verschillende factoren 
toe die invloed uitoefenen op zorgvuldig gebruik van producten-als-dienst. Tot slot doen we drie 
aanbevelingen die aanbieders van producten-als-dienst kunnen gebruiken om de kans op 
zorgvuldig gebruik ervan te verhogen.  
 
5.1 Gedragsfactoren voor zorgvuldig gebruik van producten-als-dienst 
Met dit onderzoek hebben we getracht inzicht te krijgen in de verschillende (gedrags)factoren 
die zorgvuldig gebruik van producten-als-dienst beïnvloeden. Wanneer we weten welke 
factoren een rol spelen (en belemmerend of juist stimulerend werken), weten we ook aan welke 
knoppen een aanbieder moet draaien om de kans op zorgvuldig gebruik te verhogen.  
 
Onder zorgvuldig gebruik, ook wel productlevensduurverlengend handelen (PLH), van 
producten-als-dienst verstaan we alle acties van gebruikers die een bijdrage leveren aan 
kwaliteitbehoud van het product. Gebruikers dienen in ieder geval om te gaan met het product 
zoals door de aanbieder en/of producent wordt voorgeschreven, in de literatuur ook wel direct 
onderhoud genoemd. Ook indirect onderhoud is nodig: gebruikers dienen zoveel mogelijk 
voorzorgsmaatregelen te nemen die kwaliteitsverlies voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het 
gebruiken van een telefoonhoes om schade te voorkomen wanneer de telefoon valt. Wanneer 
een product of onderdeel kapot is dient de gebruiker ook in actie te komen: deze moet 
reparaties uitvoeren of laten uitvoeren. Er zijn verschillende factoren die gebruikers tot deze 
handelingen aanzetten (of hiertoe juist belemmeren).  
 
De resultaten uit het onderzoek wijzen op verschillende voorwaarden die nodig zijn zodat 
gebruikers zorgvuldig omgaan met producten-als-dienst. Zo moeten gebruikers in staat zijn om 
de handelingen uit te voeren. Wanneer die niet het geval is, is het onwaarschijnlijk dat de 
gebruiker de handelingen uitvoert. Maar alleen tot PLH in staat zijn is niet genoeg. Gebruikers 

 
 
 
5 Onderdeel van het RAAK-publiekproject “Circulair ondenemen: van concept naar praktjk”. Zie ook 
https://www.fontys.nl/actueel/fontys-start-kennistraject-circulair-ondernemen-voor-mkb-bedrijven  

https://www.fontys.nl/actueel/fontys-start-kennistraject-circulair-ondernemen-voor-mkb-bedrijven
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moeten namelijk ook genoeg gemotiveerd zijn om de juiste handelingen daadwerkelijk uit te 
voeren. We lichten beide voorwaarden hieronder verder toe.  
 

1. Gebruikers moeten in staat zijn om PLH uit te voeren 

Gebruikers van producten-als-dienst moeten in staat zijn om de juiste handelingen uit te voeren. 
Dit is een voorwaarde voor PLH. Er zijn verschillende factoren die het uitvoeren van PLH in de 
weg kunnen staan. Het productontwerp speelt ten eerste een rol: het ontwerp moet onderhoud 
en reparaties (door de gebruiker) mogelijk maken. Wanneer een product zo ontworpen is dat 
onderhoud en/of reparaties moeilijk uit te voeren zijn, zal dit de gebruiker belemmeren in het 
uitvoeren van die handelingen. Denk bijvoorbeeld aan een gaskookplaat waarbij bepaalde 
onderdelen niet te verwijderen zijn, wat schoonmaken bemoeilijkt en daardoor belemmert. 
Verder dient de gebruiker zelf over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken. Zo moeten 
gebruikers weten wat ze moeten doen, wanneer ze dit moeten doen en hoe ze het moeten 
doen. Belangrijk daarbij is dat de gebruiker weet wie waarvoor verantwoordelijk is. Wat wordt er 
van de gebruiker verwacht en waarvoor is de aanbieder verantwoordelijk? Bij een Swapfiets 
geldt bijvoorbeeld dat gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het oppompen van de 
fietsbanden, terwijl het plakken voor rekening komt van de aanbieder. Naast de mentale 
capaciteit moeten gebruikers ook fysiek in staat zijn en over de juiste vaardigheden beschikken 
om de handelingen uit te voeren. Denk aan het vervangen van een onderdeel van een 
technisch apparaat: hier zijn vaak specifieke vaardigheden voor nodig. Tot slot moeten 
gebruikers over de juiste middelen beschikken om PLH uit te voeren. Hieronder vallen de juiste 
tool, maar ook tijd en geld.  
 

2. Gebruikers moeten gemotiveerd zijn om PLH uit te voeren 

Gebruikers moeten voldoende gemotiveerd zijn om PLH uit te voeren. Alleen dan zullen ze de 
handelingen ook daadwerkelijk uitvoeren. Er zijn verschillende drijfveren voor het uitvoeren van 
PLH. Zo hangt de motivatie af van de relatie tussen de gebruiker en het product en/of merk, van 
de gevraagde handelingen en investeringen die voor de PLH nodig zijn, van aanwezige externe 
prikkels en van persoonlijke waarden. Deze verschillende drijfveren lichten we hieronder toe. 
 
Motivatie afhankelijk van het product en merk: Hoe sterker de relatie tussen het product en de 
gebruiker, hoe hoger de motivatie van de gebruiker om zorgvuldig met het product om te gaan. 
De product-gebruiker relatie hangt onder andere af van de emotionele hechting die de gebruiker 
met het product heeft. Mensen kunnen gehecht zijn aan een product vanwege de speciale 
betekenis en/of herinneringen die het product oproept. Denk aan een bepaald kledingstuk waar 
iemand vanwege de herinneringen moeilijk afstand van kan doen. Maar producthechting 
ontstaat ook wanneer het product eigenschappen heeft waarmee functionele, esthetische en/of 
hedonistische behoeften van de gebruiker worden vervuld. Maar ook de relatie die de gebruiker 
met de aanbieder heeft beïnvloed de neiging tot PLH. Wanneer de relatie met het merk sterk is, 
bijvoorbeeld doordat een gebruiker de aanbieder goed kent, al lang klant is, of wanneer de 
reputatie van het merk goed is, is de motivatie voor PLH sterker.  
 
Motivatie afhankelijk van de gevraagde handelingen: De mate waarin een gebruiker 
gemotiveerd is om PLH uit te voeren hangt mede af van de handelingen die nodig zijn. PLH 
vraagt vaak enige investering van de gebruiker in de vorm van tijd, moeite en/of geld. Hoe 
hoger de investering, hoe sterker de motivatie moet zijn wil de gebruiker deze handeling 



 
 
 

 
Product Service Systems:              Be Gentle, It’s a Rental 
AKMI/ Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad – version 1.0 
© 2020 Copyright Hogeschool van Amsterdam  29 of 37 
 
 

uitvoeren. Daarnaast hangt de wil om de handeling uit te voeren ook samen met het vertrouwen 
dat de gebruiker heeft in zijn/haar kunnen om de handeling uit te voeren. Wanneer dit 
vertrouwen ontbreekt is de kans klein dat de gebruiker eraan begint. Naast het vertrouwen in 
zichzelf moet de gebruiker ook het vertrouwen hebben dat de gevraagde handeling het 
beoogde effect heeft. Wanneer gebruikers denken dat de handeling weinig nut heeft is de kans 
op uitvoeren klein. Het is dan ook belangrijk dat gebruikers weten en snappen waarom de 
gevraagde handelingen nodig zijn en wat de consequenties zijn van het wel of niet uitvoeren 
van die handelingen. 
 
Motivatie afhankelijk van prikkels van buitenaf: Prikkels van buitenaf kunnen gebruikers ook 
motiveren tot PLH. Zo worden straffen en beloningen vaak ingezet om gebruikers tot zorgvuldig 
gebruik van producten-als-dienst aan te zetten. Verder werken sociale prikkels ook op de 
motivatie. Alleen al de aanwezigheid van zulke sociale prikkels triggert de neiging tot PLH. Zo 
zijn gebruikers die volledige anonimiteit ervaren eerder geneigd tot wangedrag. Ook zet het zien 
van zichtbare sporen van wangedrag andere gebruikers (onbewust) aan tot eenzelfde 
onzorgvuldig gebruik. Het zien van de sporen van onzorgvuldig gebruik creëert namelijk een 
norm dat wangebruik normaal is, wat andere gebruikers er ook toe aan zou kunnen zetten. 
Echter, sociale prikkels kunnen ook een positieve invloed hebben. Wanneer producten met 
mensen gedeeld worden die de gebruiker kent, is de kans op PLH juist groter. Denk 
bijvoorbeeld aan het delen van een deelauto met bewoners in de straat.   
Motivatie afhankelijk van de gebruiker: In hoeverre mensen geneigd zijn zorgvuldig met 
producten-als-dienst om te gaan wordt ook beïnvloed door persoonlijke waarden. Het is 
aannemelijk dat mensen die zuinigheid, duurzaamheid en/of het milieu belangrijk vinden ook 
zorgvuldiger met producten-als-dienst omgaan. De literatuur laat hier echter nog geen 
eenduidige resultaten over zien. Sommige studies vinden een positief verband tussen deze 
waarden en de neiging tot PLH terwijl andere studies hier geen bewijs voor vinden. Meer 
onderzoek is dan ook nodig om hier robuuste uitspraken over te kunnen doen. 
 
5.2 Aanbevelingen 
Met de inzichten opgedaan in de literatuur- en praktijkonderzoeken zijn we tot drie algemene 
aanbevelingen gekomen voor het aanzetten van gebruikers tot zorgvuldig gebruik van 
producten-als-dienst.  

Er zijn verschillende belemmeringen die het uitvoeren van PLH door gebruikers in de weg 
staan. Reduceer die als aanbieder waar mogelijk. Belemmerende factoren waar aanbieders iets 
mee kunnen doen zijn: 

- Productontwerp: Het productontwerp moet het makkelijk maken om PLH uit te voeren. 
Zo wordt een inductiekookplaat vaker schoongemaakt dan een gaskookplaat, vanwege 
het feit dat een inductiekookplaat simpelweg gemakkelijker schoon te maken is. Verder 
helpt het als het ontwerp zo gemaakt is, dat er weinig extra handelingen nodig zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een telefoonscherm dat niet breekt wanneer het valt of een 
automatisch schoonmaakprogramma in een oven.  

- Kennis bij de gebruiker: Gebruikers moeten weten wat er van ze verwacht wordt. 
Aanbieders moeten dan ook aangeven wat de gebruiker idealiter moet doen en hoe 
deze dat kan doen. Daarnaast moeten gebruikers weten welke handelingen onder de 

>> Faciliteer de gebruiker zodat deze in staat is om PLH uit te voeren 
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eigen verantwoordelijkheid vallen en welke onder de verantwoording van de aanbieder. 
Hiervoor kunnen handleidingen met gebruikersinstructies ingezet worden. Aanbieders 
dienen zich wel bewust te zijn van het risico dat gebruikers de handleiding niet lezen. 
Om die kans te vergroten dient de handleiding beknopt en makkelijk leesbaar te zijn. 
Informatie moet aantrekkelijk worden gepresenteerd. Licht de belangrijkste instructies 
uit, zodat de kans groot is dat deze gezien worden. Indien mogelijk: presenteer de 
informatie ook op een plek waar gebruikers uit zichzelf komen of kijken. Neem als 
voorbeeld een aanhangwagen: plak een sticker op de aanhangwagen of hang een 
poster op in het zicht bij de verhuurder. Ook kunnen prompts ingezet worden: gebruik 
fysieke triggers om gebruikers op het gewenste gedrag te wijzen. Denk aan een 
herinneringsbrief voor de APK of een waarschuwingslampje op een apparaat.  

- De bestaande sociale norm: Mensen zijn gevoelig voor de heersende sociale norm en 
worden beïnvloed door wat anderen in de omgeving denken en doen. Zo weten we dat 
sporen van onzorgvuldig gebruik of kwaliteitsverlies opgevolgd kunnen worden door 
onzorgvuldig gebruik van volgende gebruikers. Andersom geldt ook: als de norm is dat 
er goed met producten wordt omgegaan dan is de kans op zorgvuldig gebruik door 
anderen ook groter. Zorg als aanbieder dat het makkelijk is voor gebruikers om 
gebreken aan producten te melden én dat er dan snel iets met die gebreken gedaan 
wordt. Denk bijvoorbeeld aan een apart inleverrek voor OV-fietsen waar iets mee 
mankeert, zodat gebruikers alleen toegang hebben tot de volledig werkende fietsen. Uit 
ons praktijkonderzoek blijkt daarbij dat gebruikers gemotiveerd zijn om de staat waarin 
de gebruiker het product gekregen heeft te behouden. Zorg dat ook als aanbieder dat de 
aangeboden producten-als-dienst altijd in hoogwaardige staat verkeren. 

Mensen die zich mentaal eigenaar voelen van een product voelen zich over het algemeen meer 
verantwoordelijk voor ‘hun’ product, met als gevolg dat ze er zorgvuldiger mee omgaan. 
Mentaal eigenaarschap kan op verschillende manieren worden gestimuleerd. Zo ontstaan 
gevoelens van eigenaarschap wanneer iemand zelf controle kan uitoefenen over het product, 
wanneer iemand veel (intieme) kennis heeft over het product, en wanneer iemand (tijd, geld, 
en/of moeite) in het product geïnvesteerd heeft. Dit wetende bevelen we dan ook aan om 
gebruikers de mogelijkheid te bieden om het product-als-dienst eigen te maken. Biedt 
gebruikers de mogelijkheid om bepaalde kenmerken of onderdelen van het product te 
veranderen of aan te passen. Indien mogelijk, betrek de gebruiker bij het productie- en/of 
ontwerpproces. Geef huurders van een keuken bijvoorbeeld de mogelijkheid om handgrepen of 
kastfrontjes uit te kiezen of zelf te schilderen. Zorg ook dat de gebruiker (intieme) informatie 
krijgt over het product. Wat maakt het product bijzonder? Hoe is het tot stand gekomen? Wat is 
het verhaal van de aanbieder? Dit soort informatie zorgt ervoor dat de gebruiker zich bovendien 
meer verbonden voelt met het product, wat de kans op zorgvuldig gebruik vergroot. 
 
Het creëren van mentaal eigenaarschap kan bij producten-als-dienst die kortstondig worden 
gebruikt een uitdaging zijn. Zo is het aannemelijk dat eigenaarschap makkelijker te stimuleren is 
bij een product waar de gebruiker exclusief toegang tot heeft dan bij een gedeeld product. Toch 
is het ook bij gebruik van deelproducten niet onmogelijk om een gevoel van eigenaarschap op 
te weken. Het (tijdelijk) personaliseren kan bijvoorbeeld een manier zijn. Neem als voorbeeld 

>> Creëer een gevoel van eigenaarschap bij de gebruiker over het product-als-dienst 
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een deelauto, waarbij bepaalde instellingen idealiter aan het persoonlijke account worden 
gekoppeld. Denk aan instellingen van de stoel en spiegels en de favoriete radiozender.  
 

Wanneer een gebruiker het gevoel heeft anoniem te zijn in het gebruik van de service, is de 
kans op onzorgvuldig gebruik groter. Denk bijvoorbeeld aan een deelauto, waarbij het 
verleidelijk kan zijn om afval te laten liggen wanneer je weet dat jij als dader niet te herleiden 
bent. Zorg als aanbieder dan ook dat de gebruiker zich nooit volledig anoniem voelt. Dit kan 
bijvoorbeeld bereikt worden door het gebruik van een persoonlijk account waarin gebruikers 
hun gegevens moeten invullen. Dit account wordt dan gekoppeld aan het product en het 
gebruik ervan. Personaliseer bovendien zoveel mogelijk. Wanneer je in een deelauto stapt en je 
wordt begroet met je naam voel je je al minder anoniem. Naast het personaliseren kan het 
verkleinen van de gebruikersgroep ook gevoelens van anonimiteit reduceren. Denk bijvoorbeeld 
aan het delen van een auto met bewoners uit de eigen straat, in plaats van meerdere deelauto’s 
die voor de gehele (onbekende) gebruikersgroep toegankelijk zijn.  
 
De meest extreme vorm van gebruikers uit de anonimiteit halen is het inzetten van een straf- 
en/of beloningssysteem. Het uitgeven van een straf of beloning kan direct door de aanbieder 
gedaan worden, denk bijvoorbeeld aan geldboete die bibliotheken uitdelen wanneer boeken niet 
op tijd worden ingeleverd. Maar andere gebruikers kunnen ook ingezet worden voor het uitdelen 
van de incentives. Zo heeft de elektrische deelscooter-aanbieder Check recentelijk een 
beloningssysteem geïntroduceerd waarin gebruikers andere gebruikers beoordelen op 
(on)zorgvuldig gebruik. Zo levert goed parkeren punten op waarmee gebruikers voor gratis 
ritten sparen. Onzorgvuldig gebruik wordt beboet met strafpunten, wat kan leiden tot een 
tijdelijke blokkade op het platform. Let wel: het inzetten van een dergelijk 
aanmoedigingsprogramma is niet zonder risico. Met name het inzetten van straffen kan een 
omgekeerd effect hebben en juist aanzetten tot minder zorgvuldig gebruik. De reden hiervoor is 
dat het inzetten van straffen kan leiden tot een grotere mentale afstand tussen de gebruiker en 
het product en/of aanbieder. Dit kan – zoals eerder beschreven – negatieve consequenties 
hebben voor het uitvoeren van PLH bij producten-als-dienst. 
 
4.1.1 Kanttekening 
Het onderzoek is – naar ons weten – de eerste studie die zich richt op de gebruikerskant van 
gebruik-georiënteerde producten-als-dienst. Vanwege de geringe hoeveelheid beschikbare 
gedragsliteratuur over producten-als-dienst hebben we dit onderzoek verkennend opgesteld en 
ook literatuur over aansluitende onderwerpen geraadpleegd, zoals artikelen over het gebruik 
van producten in eigen bezit. Het is aannemelijk dat de gebruikte resultaten ook opgaan voor 
producten-als-dienst, maar om dit met zekerheid vast te stellen is er meer onderzoek nodig. 
Verder realiseren we ons dat er binnen de categorie gebruik-georiënteerde producten-als-dienst 
veel verschillende producten vallen. Zo zijn bibliotheekboeken, deelauto’s en leasematrassen 
allemaal voorbeelden van dit soort producten-als-dienst. Ondanks dat ze in dezelfde categorie 
vallen verschillen ze op allerlei belangrijke kenmerken en functies. De aanbevelingen die 
gedaan zijn gelden voor producten-als-dienst in het algemeen. Vervolgstudies zijn nodig om te 
onderzoeken in hoeverre deze aanbevelingen ook concreet gelden voor de verschillende 
producten die vallen onder de categorie gebruik-georiënteerde producten-als-dienst. 

>> Haal gebruikers uit de anonimiteit 
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6. Slot- en dankwoord 

Het economische verdienmodel PSS wordt gezien als een ideale opstap richting een circulaire 
economie, vanwege de focus op waardebehoud en de reductie van grondstoffengebruik en 
CO2-uitstoot. Deze potentiële milieuvoordelen van PSS kunnen echter alleen behaald worden 
wanneer de consument in deze transitie meegaat. Zo is het belangrijk dat gebruikers van PSS 
zorgvuldig met de producten-als-dienst omgaan, zodat er geen energie en grondstoffen verspild 
hoeven worden aan vroegtijdige reparaties en/of producten van onnodig nieuwe producten. Er 
is op dit moment nog weinig in de (wetenschappelijke) literatuur bekend over de vraag hoe 
gebruikers tot zorgvuldig gebruik van producten-als-dienst aangezet kunnen worden. Dit 
onderzoek is een eerste stap in de richting van het antwoord op die vraag. Aan de hand van 
bestaande literatuur, aangevuld met data uit praktijkonderzoek bij twee ondernemingen met 
PSS ambities, hebben we een overzicht kunnen opstellen van (gedrags)factoren die zorgvuldig 
gebruik van producten-als-dienst beïnvloeden. Aan de hand van deze resultaten hebben we 
drie algemene aanbevelingen opgesteld voor het aanzetten van gebruikers tot zorgvuldig 
gebruik. 
  
Dit onderzoek is een eerste verkenning naar de factoren die zorgvuldig gebruik van gebruikers 
van PSS beïnvloeden. Naast de inzichten die het ons gegeven heeft roept het onderzoek 
nieuwe vragen op. Vervolgonderzoek is nodig om vast te stellen of de factoren die wij hebben 
opgesteld daadwerkelijk een rol spelen bij het gebruik van producten-als-dienst en welke er 
verschillen bestaan tussen verschillende producten-als-dienst. 
 
Tot slot willen we dit rapport graag afsluiten met een dankwoord. Dit onderzoek was niet tot 
stand gekomen zonder de medewerking van de vier studenten Laurens Kroes, Rachel Palmers, 
Roos Vlaar en Sjoerd Burggraaf. Ook willen we Hapert Aanhangwagens (in het bijzonder Ad 
Keeris) en Chainable Circulaire Keukens (in het bijzonder Simon Rombouts) bedanken voor de 
samenwerking. Als laatste bedanken we Fontys Hogeschool voor het leiden van het project en 
werkpakket en de hulp die ze ons geboden hebben tijdens het proces.  
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