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1. Achtergrond 

Twente wordt landelijk gezien en erkend als de hub voor recycling, een essentieel onderdeel van circulair textiel. 
Twente is een belangrijke schakel in de circulaire textielketen, van inzamelen tot het creëren van nieuwe stoffen.  
 
Twente heeft een rijk textielverleden en heeft veel kennis en een groot netwerk opgebouwd op het gebied van circulair 
textiel. Met de steun van de Regiodeal wordt Twente het centrum voor circulair textiel door toepassing van moderne 
technologie en duurzame materialen, gebaseerd op een gesloten textielketen. De Regiodeal wordt mogelijk gemaakt 
door Stichting TexPlus als penvoerder. De uitvoering zal plaatsvinden in 5 deelprojecten in samenwerking met de 
verschillende partners in TexPlus. 
 
In het kader van het deelproject ‘inzameling’, geleid door Twente Milieu, wil het project zorgen voor een goede 
inzameling en verwerking van afgedankt huishoudelijk textiel. De aparte inzameling van textiel moet in kwaliteit en 
kwantiteit toenemen. De ambitie is om te groeien van 1.600 ton textielafval in 2018 naar 3.000 ton textielafval in 2022. 
 
Om dit te realiseren, is een gedragsverandering nodig bij de burgers, zodat textiel wordt geweerd uit het restafval. Om 
hierin beter inzicht te vergaren, werden verschillende acties ondernomen, in samenwerking met Prospex. Naast een 
uitgebreide bevraging organiseerde Prospex zeven Citizen Labs om de interactie met burgers over dit onderwerp te 
bevorderen. Dit document rapporteert uitgebreid over de verschillende Citizen Labs. 

2. Citizen Labs 

2.1. Concept 

Citizen Labs zijn workshops waarin op een creatieve, interactieve manier informatie wordt verzameld over het gedrag 
van burgers, in dit geval burgers van de regio Twente, Nederland. Oorspronkelijk zouden de workshops op locatie 
plaatsvinden, maar als gevolg van de coronamaatregelen werd het plan bijgestuurd en heeft Prospex alle workshops 
digitaal georganiseerd via het platform Zoom. De online interactie werd verder bevorderd aan de hand van een aantal 
andere online tools zoals Mural en Wooclap.  

2.2. Overzicht van de workshops 

De eerste workshop had schoolgaande jongeren als doelgroep en werd georganiseerd in oktober 2020. De zes andere 
workshops vonden plaats in februari 2021 met een gemengd publiek. 
 

OVERZICHT 

WORKSHOPS DATUM TIJDSTIP DOELGROEP DEELNEMERS 

Citizen Lab 1 08.10.2020 11:00 – 13:00 ROC Leerlingen 6 
Citizen Lab 2 08.02.2021 19:00 – 21:00 Gemend publiek 8 
Citizen Lab 3 09.02.2021 13:30 – 15:30 Gemend publiek 8 
Citizen Lab 4 10.02.2021 19:00 – 21:00 Gemend publiek 11 
Citizen Lab 5 11.02.2021 19:00 – 21:00 Gemend publiek 14 
Citizen Lab 6 15.02.2021 19:00 – 21:00 Gemend publiek 13 
Citizen Lab 7 19.02.2021 13:30 – 15:30 Gemend publiek 9 
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2.3. Aanpak 

Elke workshop begon met een introductie door Prospex en Twente Milieu, waarna de moderator het doel van de 
workshop alsook de ‘workshop-etiquette’ uitlegde (i.e., vuistregels voor online workshops). In een aantal workshops 
werd de deelnemers gevraagd zich kort voor te stellen en mee te geven welk textielitem ze het vaakst gebruiken in hun 
dagelijkse leven – bij wijze van ijsbreker. Voorts was elke workshop in de onderstaande delen opgedeeld: 
 
• Aankoopfase 

In het eerste deel van het Citizen Lab peilde Prospex naar het aantal textielitems dat de deelnemers jaarlijks aan 
hun kledingkast toevoegen of uit hun kledingkast weghalen. Er werd gebruikgemaakt van Mural en/of Wooclap 
en de antwoorden van de (sommige) deelnemers werden vervolgens besproken in groep. 

• Einde gebruiksfase 
Het tweede deel keek naar het end-of-life-parcours van textielitems: de gekende ‘eindstations’ van textiel werden 
bekeken, alsook de verschillende manieren waarop deelnemers hun items weggooien. Er werd gebruikgemaakt 
van Mural. Allerhande methodes kwamen aan bod, gaande van restafval tot schenkingen aan een goed doel.  

• Communicatie- en informatiefase 
In het derde en laatste deel kregen de deelnemers – weliswaar in kleine groepen (aan de hand van online break-
out rooms in Zoom) – de kans om onderling te brainstormen over 1) verbeterpunten voor de communicatieaanpak 
van Twente Milieu en 2) de sleutelelementen voor een succesvolle communicatiecampagne in de toekomst. 

 
Tussen de verschillende delen door kregen de burgers een korte bevraging toegestuurd, inhoudelijk verbonden aan 
de thema’s van de workshop. De resultaten worden – net als de resultaten van de afzonderlijke, uitgebreide bevraging 
– in een ander rapport toegelicht.  
 
Zoals eerder aangegeven vonden alle Citizen Labs online plaats via Zoom. In de eerste drie Citizen Labs werd daarnaast 
ook gebruikgemaakt van het collaboratieplatform Mural (i.e., online blackboard). In de laatste vier workshop werd 
overgeschakeld op een combinatie van Mural en Wooclap, met als doel de interactie met deelnemers te 
vereenvoudigen en te vergroten. Wooclap is een ander platform voor participatie (o.a. online voting). 

2.4. Uitkomsten 

De uitkomsten van de Citizen Labs geven inzicht in de gedragingen van burgers en kan Twente Milieu helpen om 1) 
strategieën te ontwikkelen met betrekking tot het end-of-life van textielitems en 2) haar communicatieaanpak te 
optimaliseren en zo de kwaliteit en kwantiteit van textielinzameling te verhogen. 
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3. Resultaten 

3.1. Citizen Lab 1 

3.1.1. Aankoopfase 

Wordt je kledingkast jaarlijks kleiner of groter? 
 
Alle deelnemers stelden vast dat hun kledingkast jaarlijks groter werd. Op de vraag ‘wanneer je beslist om iets weg te 
gooien (kleding of textiel), met welke reden is dat?’ antwoordden enkele deelnemers het volgende: 
 
- “Het item is lelijk of niet langer mijn smaak.” 
- “Het item is versleten of kapot.” 

3.1.2. Einde gebruiksfase 

Welke recyclagefaciliteiten ken je in de buurt? 
 
De deelnemers vermeldden het volgende: 
 
- “Vijf minuten van mij vandaan is Twente milieu en in twintig minuten ben ik bij het Leger des Heils.” 
- “Een keer per maand is er een grote vrachtwagen die het naar het goede doel brengt.” 
- “Wij brengen het naar een container, een keer per jaar komen ze thuis langs.” 
- “Wij geven kleding alleen weg aan familie.” 
 
Welke herbestemmingsopties ken je en welke zijn op jou van toepassing als je kleding- en andere textielstukken 
zelf niet langer wil of kan gebruiken? 
 
De deelnemers definieerden de volgende herbestemmingsopties: 
 
- Goed doel, textielcontainer, (online) verkoop, ophaling aan huis, weggeven (familie of vrienden). 

3.1.3. Communicatie- en informatiefase 

Op welke manieren bereikt Twente Milieu jullie vandaag en hoe kan dat beter? Welke tips kunnen jullie geven voor 
een doeltreffende bewustwordingscampagne? 
 
De deelnemers gingen in gesprek en kwamen tot onderstaande conclusies:  
 
- “Workshops zoals deze zouden op school georganiseerd kunnen worden; ook meer info op social media.” 
- “Via school, dan word je verplicht erbij te zijn. Dit is de eerste keer dat we over textielafval op school praten.” 
- “Meer via sociale media informeren: Instagram, Facebook, YouTube; die focus zou goed zijn.” 
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3.2. Citizen Lab 2 

3.2.1. Aankoopfase 

Wordt je kledingkast jaarlijks kleiner of groter? 
 
Alle deelnemers stelden vast dat hun kledingkast jaarlijks groter werd. Op de vraag ‘welke textielitems gebruik je het 
vaakst in je dagelijkse leven?’, kwamen onderstaande antwoorden het meest naar voren: 
 
- Schoenen, beddengoed, ondergoed, handdoeken, keukendoeken, jeansbroeken. 

3.2.2. Einde gebruiksfase 

Welke herbestemmingsopties ken je en welke zijn op jou van toepassing als je kleding- en andere textielstukken 
zelf niet langer wil of kan gebruiken? 
 
De deelnemers definieerden de volgende herbestemmingsopties: 
 
- Textielcontainer, tweedehandszaak, laten herstellen, weggeefhoek, andere functie geven, goed doel. 
 
De deelnemers gingen in gesprek en gaven de volgende input: 
 
- “Ik gebruik textiel voor allerhande toepassingen: tenten maken voor de (klein)kinderen, wandkleden, etc.” 
- “In tweedehandswinkels zouden alle textielitems net zo netjes en proper moeten kunnen zijn als in winkels waar 

die ‘als nieuw’ verkocht worden; dat speelt sterk mee in de perceptie van veel mensen.” 
- Twee deelnemers “brengen oude kleding altijd naar de tweedehandswinkel of de textielcontainer.” 

3.2.3. Communicatie- en informatiefase 

Op welke manieren bereikt Twente Milieu jullie vandaag en hoe kan dat beter? Welke tips kunnen jullie geven voor 
een doeltreffende bewustwordingscampagne? 
 
De deelnemers gingen in gesprek in 2 kleinere teams en lichtten hun bevindingen nadien toe voor de hele groep.  
 
- Team 1 – “Investeren in de jeugd is belangrijk; aan kinderen op speelse wijze meegeven wat materiaal is, wat 

grondstoffen en afvalstromen zijn, waarom en hoe we afval scheiden, dat dat een onderdeel is van de 
samenleving en zorgt voor meer bewustwording. Je kan bijvoorbeeld ook wedstrijden organiseren voor jongeren. 
Twente Milieu zou kunnen werken met een ‘ideeëndoos’, iedereen met inspiratie kan dat op die manier 
doorgeven; niet alleen jongeren maar dus ook kinderen en ouderen, over alle generaties heen. Twente Milieu zou 
een slimme manier moeten kunnen vinden om ‘in gradaties’ aan te geven welke textielsoorten de meest 
vervuilende zijn. Jonge mensen opzoeken op markten en festivals. Je kan stands houden op grote evenementen. 
Informatie best via kanalen op de smartphone, soms werkt brieven ook nog wel.” 

 
- Team 2 – “Bewustwording op grotere schaal is belangrijk: acties organiseren op scholen, labels ontwikkelen die 

aan kleding gekoppeld kunnen worden (bv. met kleurencodes), grote groepen anderstaligen proberen te 
betrekken. Communicatie waar grote groepen bij elkaar komen: scholen, bibliotheken, supermarkten. Twente 
Milieu zet sterk in op updates en informatie via de smartphone – werkt goed, houden zo. Affiches en posters zijn 
ook nog steeds doeltreffend, bijvoorbeeld in supermarkten. Vooral om aan te geven waar mensen ‘duurzaam’ 
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kunnen kopen; dat spreekt vaak meer aan dan louter aangeven waar mensen hun oude textielitems kunnen 
deponeren.” 

3.3. Citizen Lab 3 

3.3.1. Aankoopfase 

Wordt je kledingkast jaarlijks kleiner of groter? 
 
Voor twee personen was de kledingkast in evenwicht, maar bij de meeste deelnemers werd de kledingkast ieder jaar 
groter. Enkele deelnemers antwoordden het volgende: 
 
- “Ik probeer kleding niet weg te gooien, maar naar kledingbakken te brengen.” 
- “Wij zamelen kleding in voor mensen die het moeilijk hebben. Door corona is daar heel veel bijgekomen.” 
- “Als ik iets aanschaf, doe ik ook telkens minstens 1 stuk weg.” 

3.3.2. Einde gebruiksfase 

Welke herbestemmingsopties ken je en welke zijn op jou van toepassing als je kleding- en andere textielstukken 
zelf niet langer wil of kan gebruiken? 
 
De deelnemers definieerden de volgende herbestemmingsopties: 
 
- Kringloop, textielcontainer, Leger des Heils, tweedehandswinkel, goede doel en weggeven. 
 
De deelnemers gingen in gesprek en gaven de volgende input: 
 
- “Ik breng iets naar de kringloop als het nog mag, anders naar het restafval.” 
- “Ik verzamel alle goederen die ik niet gebruik in een zak die 1 of 2 keer per jaar wordt opgehaald, ik maak amper 

gebruik van de textielcontainer.” 
- “Ik zou reiskoffers van textiel naar de tweedehandswinkel brengen, ik kijk naar wat goed verhandelbaar is en of 

het bijvoorbeeld nog modieus is. Ik beoordeel per item of iets naar de textielcontainer of de shop gaat.” 
- “Ik zou een vloerkleed naar de kringloop doen, de knuffelbeer is bestemd voor het goede doel. Het mondmasker 

zou ik naar de textielcontainer doen.” 
- “Ik had schoenen met hoge hakken naar de tweedehandswinkel gedaan, slippers zou ik weggeven. De bh zou ik 

nooit naar een tweedehandszaak doen.” 

3.3.3. Communicatie- en informatiefase 

Op welke manieren bereikt Twente Milieu jullie vandaag en hoe kan dat beter? Welke tips kunnen jullie geven voor 
een doeltreffende bewustwordingscampagne? 
 
De deelnemers gingen in gesprek in 2 kleinere teams en lichtten hun bevindingen nadien toe voor de hele groep.  
 
- Team 1 – “Twente Milieu kan diverse kanalen gebruiken, bijvoorbeeld: huis-aan-huisbladen, open dagen van 

Twente Milieu, specifiek over textiel. Je kan symbooltjes op materiaal zetten. Goed uitleggen waar ingezameld 
wordt en wat ermee gedaan wordt. Het programma ‘Pointer’ op tv kan gebruikt worden. De app kan intensiever 
gebruikt worden, je kan kennis van een leek gebruiken (bijvoorbeeld: dit mis ik, dit kan beter). Voor een 
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campagne best zo divers mogelijke informatiekanalen gebruiken, niet iedereen kan goed met het internet 
overweg. Mensen moeten weten waar ze info kunnen vinden. 

 
- Team 2 – “De app gebruiken met notificaties, de e-mail is uitstekend op dit moment.” Opmerking: Iemand werkt 

in een kringloopwinkel en heeft moeilijkheden met de communicatie met Twente Milieu: “textiel wordt niet 
gekocht, we moeten als vrijwilligers zakjes in de container gooien. Er zou op een korte, eenvoudige manier 
moeten duidelijk gemaakt worden dat alle textiel welkom is.” 

3.4. Citizen Lab 4 

3.4.1. Aankoopfase 

Wordt je kledingkast jaarlijks kleiner of groter? 
 
Enkele deelnemers antwoordden het volgende: 
 
- Bij vijf mensen werd de kast kleiner, bij zeven mensen groter. Twee mensen gaven aan dat ze evenveel stuks 

toevoegen als weghalen. 
- “Plus twintig stuks erbij: voor ondergoed en sokken vind ik dat heel lage aantallen.” 
- Drie mensen gaven aan zes kledingstukken aan te kopen: “ik probeer bewust te kopen en alleen te kopen wat ik 

veel gebruik. Ik heb geen ondergoed en sokken meegerekend.” 
- “Ik doe enkel kleding weg die ik niet meer gebruik; die doe ik dan naar Sint-Vincentius, bijvoorbeeld. Weinig naar 

de prullenbak, in elk geval.” 

3.4.2. Einde gebruiksfase 

Welke herbestemmingsopties ken je en welke zijn op jou van toepassing als je kleding- en andere textielstukken 
zelf niet langer wil of kan gebruiken? 
 
De deelnemers definieerden de volgende herbestemmingsopties: 
 
- Kringloop of tweedehandswinkel, textielcontainer, kledingbank (bv. in Enschede; kleding die je schenkt, mensen 

met minimuminkomen kunnen daar kleding verkrijgen), hergebruiken als lompen (dingen die niet meer 
draagbaar zijn), De Milieustraat (grote gemeentelijke inzamelingsplaats waar bijvoorbeeld ook oude meubels 
heen kunnen), facebook weggeefgroep, afvalbak (restafval), ruilbeurs. 

 
De deelnemers gingen in gesprek en gaven de volgende input: 
 
- “Ondergoed gaat altijd naar restafval. Zwembroek: als die nog goed is, dan naar de kringloopwinkel. Zelfde voor 

de rugzak. Riem: naar de kringloop, kussensloop naar textielcontainer.” 
- “Hemd en slaapzak gaan naar de textielcontainer. Sokken in restafval. Keukenhanddoeken in het restafval. 

Galajurk naar de kledingbank. Stoffen broek mannen naar kledingbank. Short ook naar kledingbank.” 
- “Sweater, afhankelijk van hoe het eruit ziet, gaat naar de kledingbank of restafval. Fleece deken: pas weg als het 

heel erg versleten is, dan bij het restafval. bh en mondkapjes bij het restafval.” 
- “Hoge hakken en gordijnen naar de kringloop, T-shirt naar de kringloop.” 
- “Mannenondergoed en vrouwenondergoed naar restafval. Vloerkleed als het goed is naar de kringloop. 

Badhanddoeken naar kringloop als ze nog bruikbaar zijn.” 
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- “Bovenstuk enkel als het kapot is weg en dan gaat het naar restafval. Beddengoed: gebruik ik om op de grond te 
leggen als de tuinman snoeit, daarna in het restafval. Badslippers naar kringloop.” 

- “De staat van het product maakt niet heel veel uit, ik kijk naar gemak. Kussens doe ik dan eventueel naar de 
ruilbeurs. Sneakers naar kringloop. Teddybeer naar textielcontainer. 

- “Vrouwenmantel, afhankelijk van de staat, dan naar kringloop. Poetsdoeken bij restafval als ze helemaal kapot 
zijn. Tafellaken mag als het goed is naar de kringloop.” 

- “Winterlaars als die versleten is, naar een goed doel of textielcontainer.” 
- “Reiskoffers en portemonnee naar textielcontainer. Mannenjas naar kledingbank.” 
- “Joggingbroek doe ik naar de kringloop, zakdoeken doe ik textielinzameling.” 
- “Bij mij gaat alles bij de inzameling, restafval of goede doel. Stoffen jurk of rok gaan naar het goede doel.” 
- “Niet helemaal eens met de bh’s, die zou ik gewoon naar de kringloop doen.” 
- “Ik zou alles van stof, als het katoen is, naar de textielcontainer doen.” 
- “Beddentextiel zou ik ook naar textielcontainer doen voor hergebruik.” 
- “Wij hebben in Bornem enkel containers van kringloop, maar ook ander afval komt daar terecht en dat is niet de 

bedoeling.” 
- “Voor mij is het heel onduidelijk wat er met die kleding gebeurt.” Toelichting Twente Milieu: “al het ingezameld textiel 

wordt naar het sorteercentrum gebracht. Herbruikbaar naar kringloopwinkels. Sommige stuks zoals kapotte lakens worden 
verder vervezeld.” 

- “Wat met poetslappen?” Twente Milieu: “als het schoon is naar de textielcontainer, bindt ze gewoon aan elkaar, 
wereldwijde markt voor schoenen.” 

- “Ik doe zelf niks bij restafval, tenzij er olie- of verfvlekken opzitten.”  
- “Het probleem lijkt me ook kosten gerelateerd.” Twente Milieu ontkracht dat. 

3.4.3. Communicatie- en informatiefase 

Op welke manieren bereikt Twente Milieu jullie vandaag en hoe kan dat beter? Welke tips kunnen jullie geven voor 
een doeltreffende bewustwordingscampagne? 
 
De deelnemers gingen in gesprek in 3 kleinere teams en lichtten hun bevindingen nadien toe voor de hele groep.  
 
- Team 1 – “Goede kanalen: het huis-aan-huisblad, website, geprinte afhaalkalender, app, de afhaalkalender en via 

mail. Wat beter? Meer informatie over scheiden van groenafval als je in een appartement woont. Meer info over 
verpakkingen. Informatie over wat gebeurt met textiel in de textielcontainers: dit is belangrijk om te weten voor 
bewoners.” 

 
- Team 2 – “Welke kanalen ons bereiken: onder andere informatiefolder. We willen toch wat meer per mail. Beter? 

Informatie meer afstellen op doelgroepen, dus veel met pictogrammen werken. Communicatie: op 
gemeenteborden. Communicatie al vroeg op de school beginnen. Er mogen ook wat meer afvalpunten zijn, de 
textielcontainers zitten vaak vol.” 

 
- Team 3 – “Kanalen: website, e-mail, folders, weekblad, app. Voorkeur? E-mail en website. Beter? Wij waren 

eigenlijk tevreden, er is geen overload aan informatie. Bewustwordingscampagne: bewustwording over wat mag 
in welk container – juist bij twijfelproducten meer informatie geven en vaker; mensen actiever informeren. 
Mensen die in de buurt komen wonen, als ze een afvalpas krijgen, een folder meegeven over wat waar mag. 
Eventueel stickers op containers met dezelfde info.” 
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3.5. Citizen Lab 5 

3.5.1. Aankoopfase 

Wordt je kledingkast jaarlijks kleiner of groter? 
 
Enkele deelnemers antwoordden het volgende: 
 
- “Ik koop jaarlijks 30 of meer stuks, ik koop graag veel kleding, vind ik leuk, hangt er een beetje van af. Soms ook 

tweedehandskleding. Maar ik haal er ook jaarlijks 30 stuks uit. 
- “Ik doe er jaarlijks 8 weg, 10 erbij – dus moet daaraan werken (lacht).” 

3.5.2. Einde gebruiksfase 

Welke herbestemmingsopties ken je en welke zijn op jou van toepassing als je kleding- en andere textielstukken 
zelf niet langer wil of kan gebruiken? 
 
De deelnemers definieerden de volgende herbestemmingsopties: 
 
- Vervilten, inzamelcontainer, weggeven aan familie of vrienden, goed doel, kringloopwinkel, restafval, verkopen, 

Leger des Heils, online marktplaats. 
 
De deelnemers gingen in gesprek en gaven de volgende input: 
 
- “Trui – hangt ervan af: vervilten of in de textielbak als die versleten is, anders ruilen of verkopen of weggeven aan 

een goed doel.” 
- “Gebruik in het huishouden heel veel oud textiel voor klusjes/als poetsdoeken.” 
- “Hemd gaat naar het goede doel, onderhemd idem. Gordijnen: inzamelcontainer – weet niet altijd even goed wat 

ze accepteren.” 
- “Meeste van mijn kleding geef ik weg aan mijn nichtjes (familie). Bedsprei gaan we gebruiken als poetsdoeken, 

of anders naar de kringloop. Indien echt versleten, de naar de textielbak. Ik zou niet snel iets bij het restafval 
gooien. Alleen als het echt vies is.” Andere deelnemer sluit zich hierbij aan. 

- “Schoenen poetsen met oude boxershort – anders in restafval. Joggingbroek naar kringloop. Tapijt breng ik naar 
de kringloop of eventueel verkopen.” 

- “Hoge laarzen geef ik weg aan vriendinnen als ik ze niet meer wil dragen. Pet: ook eerst even polsen bij 
familieleden, anders naar een tweedehandswinkel. Rugzak: vind ik heel moeilijk om weg te geven, ik heb er 2, 
vind ik moeilijk om afstand van te doen, gaan al lang mee.” 

- “Groene sweater naar de kringloopwinkel. Short: ook kringloopwinkel. Teddybeer: weggeven.” 
- “Sokken in de inzamelcontainer, wordt volgens mij allemaal ingezameld. Zelfde voor bh. Handdoeken (volledig 

versleten/opgebruikt): gebruiken als poetsdoeken, heb begrepen dat die uiteindelijk ook in de textielcontainer 
mogen.” 

- “T-shirt naar inzamelcontainer, zelfde voor hoge hakken. Dingen die ik wegdoe, durf ik andere niet mee 
opzadelen.” 

- “De staat van het kledingstuk is van belang. Een rugzak die versleten is, kapotte -niet meer te repareren- ritsen, 
die kan je moeilijk naar de kringloop brengen. Heel goede opmerking Kasper, of het heel is of niet maakt een 
wereld van verschil. En niet alleen welk kledingstuk.” Andere deelnemers sluit zich hierbij aan. 

- “Mondmasker gaat in het restafval – de rest geef ik weg.” 
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- “Oude sneakers gaan bij het restafval. Oude jeans: ontmantelen – ritsen eraf halen, stof hergebruiken, indien in 
goede staat dan geef ik het weg/kringloop. Zelfde voor oude koffers – helemaal ontmantelen. Kunststof in grijze 
bak, metaal naar containerpark. De stof gaat bij restafval, of in slechtste geval in textielcontainer. Voor wie zelf 
naait: grotere lappen zijn mooie oefenstof.” 

- “Riem gaat naar de kringloopwinkel. Slippers in de inzamelcontainer. Sjaaltjes: poetsdoeken, blijven gebruiken 
als alternatief, nadien in restafval.” 

- “Trouwjurk, zou ik niet weten. Goede vraag. Als het echt moet breng ik het naar een goed doel. Rok: 
inzamelcontainer, maar als het niet langer nuttig is voor de kringloop. Keukenhanddoeken: kan je die recycleren? 
Vervilten, anders gewoon restafval.” 

- “Stropdas zou ik laten vervilten – ik breng die naar de inzamelcontainer daarvoor. Schoenen: stuk, dan naar 
restafval. Tafellaken: inzamelcontainer indien echt versleten.” 

- Veel bij textielcontainer, redelijk veel bij restafval en categorie ‘weggeven’.” Comments – mensen die het oneens zijn met 
bepaalde keuzes van anderen. 

- “Kussens en dekbedden (en vulling) wat moeten we daarmee doen?” Toelichting Twente Milieu: “nog niet mogelijk in 
container, maar er wordt naar andere manieren gezocht. Voorlopig dus nog restafval, helaas.” 

- “Wat doe je met een oude regenjas?” Toelichting Twente Milieu: “die mag ook in de textielcontainer, hoewel het minder 
voor de hand liggend lijkt.” 

- “Er zit wel wat bij het restafval dat vervilt zou kunnen worden, mag dus niet daarbij, gaat dat elders heen?” 
Toelichting Twente Milieu: “goede aanvulling. Meeste wat bij restafval zit mag ook in container – alles wordt gerecycleerd, 
jeans kan vervezeld worden, wit katoen aparte herbestemming, etc. Ook fleece mag in container: vaak uit gerecycled plastic 
gemaakt.” 

- “Kan vervilten niet alleen met wol?” Toelichting Twente Milieu: “nee, kan van verschillende stoffen. Zijn eigenlijk uit 
elkaar getrokken vezels die terug aan elkaar gezet worden.” 

- “Kun je in Coronatijd (nu dus) ook alles kwijt in de textielboxen? Ik weet dat die van het Goed een tijd dicht was.  
En wordt het vanwege de Corona regulier behandeld of gaat er meer weg? Wat bv. met versleten joggingbroek? 
Is Leger des Heils daar tevreden mee? Of gooien die dat zelf weg? Toelichting Twente Milieu: “nee, in NL wordt dat in 
groot sorteercentrum herwerkt.” 

- “Eerlijk gezegd ben ik een beetje bang dat de activiteiten van Twente Milieu zich beperken tot de afvalverwerking. 
Terwijl het om de gehele keten moet gaan. Het heeft geen zin om veel Primark rommel efficiënt te verwerken.” 

3.5.3. Communicatie- en informatiefase 

Op welke manieren bereikt Twente Milieu jullie vandaag en hoe kan dat beter? Welke tips kunnen jullie geven voor 
een doeltreffende bewustwordingscampagne? 
 
De deelnemers gingen in gesprek in 3 kleinere teams en lichtten hun bevindingen nadien toe voor de hele groep.  
 
- Team 1 – “Goede kanalen: email, facebook, applicatie. Mogelijk is het makkelijker om info terug te vinden als jullie 

vaker in huisblad zouden staan – veel informatie eruit gehaald in het verleden. Campagne: hadden we wat moeite 
mee – in de ‘milieu-eilanden’ het huis aan huisblad, website, geprinte afhaalkalender, app afhaalkalender en via 
mail. Wat beter? Meer informatie over scheiden van groenafval als je in appartement woont. Meer info over 
verpakkingen. Informatie wat er gebeurt over textiel uit textielcontainer: dit is belangrijk om te weten voor 
bewoners.” 

 
- Team 2 – “App, email, website, via de post, waren de meest genoemde. Voorkeuren vooral website en email – 

vooral online bronnen. Qua verbetering aantal puntjes – agenda item toevoegen aan de app (wanneer containers 
op de straat moeten, zodat je zelf kan opslaan). Ook afvalcontainerlocaties toevoegen op de kalender die online 
te downloaden is – kan handig zijn. Ook meer info in de app over afvalscheiding (eventueel foto uploaden). Voor 
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bewustwording: misschien in de vorm van een filmpje, bv. op een milieuplein – over waarom scheiden belangrijk 
is, grotere visibiliteit. Goed gedrag belonen i.p.v. slecht bedrag straffen – dat is iets waarover we zouden kunnen 
nadenken. Anton: fleur geven aan die ‘eilanden’ met plastic groen en bloemen, is goed!” Toelichting Twente Milieu: 
“containertuintjes, worden periodiek verplaatst. Hebben wel degelijk effect.” 

 
- Team 3 – “Kanalen: mail, zelf dingen opzoeken op de website (maar niet alles is even makkelijk te vinden), 

suggestie: flatgebouwen – gemeenschappelijk prikbord voor communicatie (centraal beheer). Kanalen via 
woningbeheer gebruiken. Bewustwording: wat opvalt – mensen hebben niet veel weet van gehele textielketen. 
Driver: nieuwsgierigheid – mensen moeten geprikkeld worden. Ook suggestie van iemand actief in de kerk: 
aandacht voor textiel en kleding.” 

3.6. Citizen Lab 6 

3.6.1. Aankoopfase 

Wordt je kledingkast jaarlijks kleiner of groter? 
 
Enkele deelnemers antwoordden het volgende: 
 
- “Ik voeg 4 kledingstukken toe, zoals een blouse of trui. Ik koop niet wat niet nodig is.” 
- “Wij kopen graag kleding, ook modegerelateerd en afhankelijk van het seizoen. Toch makkelijk 30 of meer stuks 

erbij. Doe ook wel evenveel kleding weg elk jaar, vaak voor mensen in Oost-Europa.” 
- “Ik heb veel kleding maar koop het meeste niet zelf, heeft vooral met sportkleding te maken, ben vaste klant bij 

een sportwinkel.” 
- “Gemiddeld doe ik 10 kledingstukken weg die ik niet meer mooi vind of te groot of versleten zijn. Ik ben veel 

afgevallen, dus veel kan ik niet meer dragen. Ik geef ook veel kleding aan een vriendin voor mensen in Suriname.” 
- “Slechts 1 kledingstuk gaat weg, doe alleen maar dingen weg die kapot en versleten zijn, ondergoed en schoenen. 

Ik kom wel plaats te kort.” 
- “Ik koop gemiddeld 10 stuks per jaar, ongeveer 3-tal doe ik weg, vooral schoenen en T-shirts die ik een beetje beu 

ben.” 

3.6.2. Einde gebruiksfase 

Welke herbestemmingsopties ken je en welke zijn op jou van toepassing als je kleding- en andere textielstukken 
zelf niet langer wil of kan gebruiken? 
 
De deelnemers definieerden de volgende herbestemmingsopties: 
 
- Kledingcontainer, kledingbank of goede doel, tweedehandswinkel, weggeven, verkopen, restafval, stof 

hergebruiken. 
 
De deelnemers gingen in gesprek en gaven de volgende input: 
 
- “Ondergoed gooi ik al snel in grijze bak.” 
- “Oude zwembroek en rugzak: beide naar restafval als zwembroek nylon is.” Ander deelnemer zou zwembroek naar 

kledingcontainer doen. 
- “Jeansbroek: als het niet stuk is naar tweehandswinkel, slaapzak naar kledingcontainer als deze uit katoen is. 

Wanneer deze van polyester is, eerder bij restafval.” 
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- “Blouse naar een goed doel, reiskoffer uit textiel naar tweedehandswinkel” 
- “Winterlaars naar kledingcontainer, fleece deken doen we naar restafval” 
- “Boxershorts doe ik meestal weg in het restafval of container als het nog ok is. Ik probeer alles nog proper te maken 

als ik het wegdoe. Een vloerkleed bij restafval.” 
- “Beddengoed naar textielcontainer, trui naar goed doel.” 
- “Joggingbroek doe ik naar de kledingbank, handdoeken naar kledingcontainer.”  
- Toelichting Twente Milieu: “verschillende types van textielcontainers niet altijd bij de inwoners even duidelijk, streven ernaar 

een systeem uit te denken. Heel veel vraag naar tweedehands ondergoed bij kringwinkels.” 
- “Naaldhakken naar kledingbank en hoofdkussens naar de kledingcontainer.” 
- ”Trouwjurk: ik zou het verkopen. Tafellaken: ik geef het aan iemand anders.” 
- “Badslippers: ik doe ze naar de kledingbank, de teddybeer gaat naar het goede doel.” 
- “De pet gaat naar het restafval, badhanddoek gaat naar een kledingcontainer.” 
- “Oude sokken naar de kledingcontainer. Een stoffen handtas naar de kledingcontainer.” 
- “Na toelichting Twente Milieu besef ik dat zo goed als alles naar de textielcontainer kan, een groot tapijt naar 

gespecialiseerde container.” 
- “Heel veel mensen denken dat afval dat in kledingcontainer komt, nog in goede staat moet zijn, maar dat moet 

dus duidelijk niet. Maar: waar ligt de grens met het restafval?” Toelichting Twente Milieu: “klopt dat moeilijk 
samengestelde kleding van verschillende stoffen niet altijd makkelijk te recycleren, maar we proberen oplossingen te 
zoeken.” 

- “Brengt corona verandering in het aantal textielproducten die ingezameld worden?” Toelichting Twente Milieu: “We 
hebben mensen moeten vragen textiel thuis te houden, want er kwam veel binnen.” 

3.6.3. Communicatie- en informatiefase 

Op welke manieren bereikt Twente Milieu jullie vandaag en hoe kan dat beter? Welke tips kunnen jullie geven voor 
een doeltreffende bewustwordingscampagne? 
 
De deelnemers gingen in gesprek in 3 kleinere teams en lichtten hun bevindingen nadien toe voor de hele groep.  
 
- Team 1 – “Nu informatie via telefoon (app), inhoudelijk en ophaaldata, per post bijvoorbeeld over nieuwe 

inzamelsystemen, de site van Twente Milieu. Voorkeur? De app, ook als er iets niet klopt bv container omgevallen, 
de app werkt voor heel veel mensen goed. Ook huis-aan huisbladen en regionale kranten. Nog beter? Sticker op 
container wat er wel niet in mag, voor iedereen thuis. Meer informatie bij textielcontainers zelf. Veel 
nadrukkelijker textielcontainer promoten. Campagne over selectiever om te gaan met kopen. Capsule wardrobe: 
interessant concept, je koopt kleding die qua kleur met alles matcht, zodat je die allemaal met elkaar kan dragen. 
Zo kan je blijven combineren en draag je meer uit je kledingkast. Broodje-aapverhalen eruit halen: kleding wordt 
gebruikt om een dijk van te maken; klopt niet, dus meer echte info nodig. Mensen bewust maken van sociale kant 
van fast fashion.” 

 
- Team 2 – “Voorkeur uit naar de app, nieuwsbrief, maar ook flyer huis aan huis. Beter: filmpjes wat er bijvoorbeeld 

gebeurt met je trui vol gaten. Een informatiebus. Mensen zijn ook gevoelig voor winacties, lokale winkels 
betrekken en sociale media inschakelen.” 

 
- Team 3 – “Nieuwsbrief is belangrijk, ook proberen mensen beter en uitgebreider informeren door lokale krantjes, 

beter bereiken met eenvoudige verhalen over recyclen. We willen veel meer weten over de materialen die we 
kopen, misschien met een kleurcode.” 
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3.7. Citizen Lab 7 

3.7.1. Aankoopfase 

Wordt je kledingkast jaarlijks kleiner of groter? 
 
Enkele deelnemers antwoordden het volgende: 
 
- “Ik heb het getal 7 aangeduid – vooral schoenen, sokken, etc. koop ik vaker.” 
- “Ik doe er jaarlijks wel 30 of meer stuks bij, elke maand wel een stuk of 2 à 3.” 
- “Er verdwijnen 4 à 8 stuks uit m’n garderobe; wat weggaat breng ik naar de kringloop.” 
- “Ik gooi echt weinig weg, ik koop goede kwaliteit; of via marktplaats/goed doel.” 
- “Jaarlijks 25-tal stuks weg, ik probeer te minimaliseren, als ik iets koop doe ik tegelijk iets anders weg.” 
- “Ik naai zelf veel kleding om zo te hergebruiken – ook herinneringen, dus doe niet veel weg.” Andere deelnemer sluit 

zich hierbij aan. 

3.7.2. Einde gebruiksfase 

Welke herbestemmingsopties ken je en welke zijn op jou van toepassing als je kleding- en andere textielstukken 
zelf niet langer wil of kan gebruiken? 
 
De deelnemers definieerden de volgende herbestemmingsopties: 
 
- Weggeven aan familie of vrienden, kleding- of textielcontainer, goed doel, kringloopwinkel, verkopen, ruilen, 

restafval. 
 
De deelnemers gingen in gesprek en gaven de volgende input: 
 
- “Als iets echt kapot is, dan in de textielcontainer.” 
- “Ik breng het meeste naar een goed doel.” 
- “Je kan alles wat je kwijt wil naar de milieustraat brengen (containerpark).” 
- “Kapotte materialen? Mag toch niet in de textielcontainer? Poetsdoeken gaan bij ons altijd in het restafval, 

ongeacht wat we ermee gepoetst hebben.” 
- “Laatst nog 2 jurken gemaakt voor mijn dochter uit mijn oude kledij; van oude T-shirts maak ik mondkapjes.” 
- “Jeans - veel naar de kringloopwinkel, ook veel ruilen. Gordijnen gooi ik nooit weg, ik doe er wat anders mee. Pas 

indien helemaal versleten naar de textielcontainer.” 
- “Pet – alles wat goede staat is gaat naar kringloop; alles wat niet goed is in de kledingcontainer. Vooral 

kringwinkel. Tapijt/vloerkleed: ook kringloop.” 
- “Volgens mij iets vergeten – duurdere merkkledij verkoop ik weer (vintage winkel); wat goed is maar niet speciaal 

is gaat naar kringloop, wat stuk is in de textielcontainer. Teddybeer: kringloop.” 
- “Laarzen – weggeven aan vrienden/familie. Met tv-dekentje: naar kringloopwinkel.” 
- “Bh gaat in de kledingcontainer; slaapzak gaat of naar een goed doel, of in de kledingcontainer.” 
- “Sokken – kapot in de kledingcontainer; mondmaskers gaan bij het restafval.” 
- “Als mondkapjes van textiel zijn, zou ik dat in de textielcontainer doen.” 
- “Schoenen of laarzen zou ik bij het restafval doen; andere in je scheven schoenen laten lopen kan niet.” 
- “Zou meer naar een goed doel doen (Leger des Heils), eerder dan naar kringloop.” 
- “Er is een container bij me om de hoek, idem wat betreft de kringloop.” 
- Drie deelnemers: “voor mij zijn kringloop en goed doel synoniem.” 
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- “Bij ons in Enschede wel bij elke supermarkt een textielcontainer. We hebben hier ook de kledingbank (voor 
mensen die minder budget hebben). 

3.7.3. Communicatie- en informatiefase 

Op welke manieren bereikt Twente Milieu jullie vandaag en hoe kan dat beter? Welke tips kunnen jullie geven voor 
een doeltreffende bewustwordingscampagne? 
 
De deelnemers gingen in gesprek in 3 kleinere teams en lichtten hun bevindingen nadien toe voor de hele groep.  
 
- Team 1 – “Goede kanalen: ten aanzien van deze workshop – digitale nieuwsbrief, maar veel oudere mensen vinden 

dat niet de meest handige manier. Algemeen ten aanzien van textielinzameling – heel blij met sticker voor 
afvalcontainer, zou ook handig zijn voor textielcontainer. Wat mag erin en wat niet? Daarover meer duidelijkheid. 
Ook meer melden waar inzamelpunten te vinden zijn. Qua bewustwording: bij jongeren vooral met feiten werken 
– hoeveel water nodig is voor een bepaalde hoeveelheid textiel, hoeveel CO2, etc. Groepen betrekken: de 
gemeente, scholen, etc.” 

 
- Team 2 – “We zijn bereikt via de moeder en dochter van iemand in een regio, via de mail geïnformeerd, ook huis-

aan-huisbladen; social media veel minder. Jongeren die bewust met het milieu omgaan gaan ook minder social 
media gebruiken, die ‘ontspullen’ ook vaker. Hoe bereik je mensen die er totaal niet mee bezig zijn? Beeld 
scheppen van hoe je wil dat je de aarde achterlaat, hoe je zorg draagt voor de aarde; meer ‘raken’ aan persoonlijke 
leven en consumptiegedrag, wat je gedrag betekent voor kinderen. Misschien werken met 
jongerenambassadeurs; in scholen studenten adviesplannen laten opstellen en aan Twente Milieu kunnen 
bezorgen. Jonge mensen via animatie (of eender welk medium) laten zien wat gemaakt kan worden van wat je 
recycleert (vb. slaapzak-jas voor daklozen).” 
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4. Conclusies 

Aankoopfase 

De meerderheid van de deelnemers heeft een groeiende kledingkast. Die deelnemers kopen jaarlijks doorgaans meer 
kleding aan dan ze weggooien of herbestemmen. 

Einde gebruiksfase 

De drie meest voorkomende vormen van herbestemming die de deelnemers aanduidden zijn 1) textielcontainer 2) 
goed doel 3) tweedehandswinkel. Andere opties zijn weggeven (familie, vrienden), (online) verkopen, ophaling aan 
huis, ruilen (bv. via beurzen), of het restafval. 
 
Deelnemers gooien nog veel textiel bij restafval, vaak omdat het nog onduidelijk is wat en wat niet in de 
textielcontainer, en in welke staat de items moeten zijn. Opvallend is dat vooral de jongste groep (Citizen Lab 1) veel 
items die ze niet meer gebruiken doorverkopen. Veel deelnemers zullen, vooraleer een nieuwe externe 
herbestemming te kiezen, proberen om een oud kledingstuk of ander textielitem zelf een nieuw leven te geven door 
het te herstellen (of vervilten) of op een andere manier te hergebruiken (verwerken tot nieuw kledingstuk, gebruiken 
als poetsdoek, etc.). 

Informatie- en communicatiefase 

De meeste groepen van deelnemers (inclusief de schoolgaande deelnemers) gaven aan dat samenwerkingen met 
scholen nuttig kunnen zijn om meer bewustzijn te creëren over wat er met oud of afgedankt textiel gebeurt zodra het 
wordt ingezameld. Jonge mensen actiever betrekken kan bijvoorbeeld via jongerenambassadeurs, via wedstrijden, 
etc. Er is daarnaast een algemene nood aan informatie over de gehele textielketen, van productie en aankoop tot 
gebruik en herbestemming (i.e., waarom afvalscheiding belangrijk is, wat de impact is van fast fashion, waar de items 
in een textielcontainer vervolgens naartoe gaan, etc.).  
 
Voorts werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen informatiekanalen voor jongeren en informatiekanalen voor 
ouderen: jongeren hebben meer nood aan sociale media (Instagram, facebook, YouTube) terwijl de oudere generatie 
meer teruggrijpt naar lokale kranten en informatiebladen. Containerstickers (met pictogrammen, duidelijke taal, etc.) 
werden ook vaak aangehaald. Sommige groepen gaven bovendien aan dat er ook meer via de app van Twente Milieu 
zou kunnen gebeuren: meer gerichte informatie, duidelijkere notificaties, etc. Twee groepen wezen expliciet op 
festivals, bibliotheken, supermarkten, etc. als hotspots voor informatieverspreiding, gezien de vele mensen die er bij 
elkaar komen en de grote reikwijdte.  
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5. Bijlagen 

5.1. Citizen Lab 1 
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5.2. Citizen Lab 2 
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5.3. Citizen Lab 3 
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5.4. Citizen Lab 4 
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5.5. Citizen Lab 5 

 

 

5.6. Citizen Lab 6 
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5.7. Citizen Lab 7 

 


