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Stichting Repair Café   
International is de motor    
achter het succesvolle   
Repair Café-concept: zelf je    
kapotte spullen repareren,   

samen met handige buurtgenoten. Dat is goed voor het milieu én voor de             
onderlinge contacten in de wijk. De stichting verspreidt dit concept sinds 2010            
over de hele wereld. Met resultaat! Al meer dan 2.000 groepen vrijwilligers            
organiseren intussen Repair Café-bijeenkomsten in 36 landen. En dat aantal          
groeit nog elke dag.  
 
Sinds 2017 zet de stichting zich ook in voor dataverzameling bij deze            
repareerbijeenkomsten. Daarvoor is de RepairMonitor ontwikkeld: een online        
tool waarmee Repair Café-vrijwilligers kunnen bijhouden wat voor spullen ze in           
hun Repair Café op tafel krijgen. Zo willen we o.m. zicht krijgen op de              
repareerbaarheid van de spullen in ons dagelijks leven, en die waar mogelijk            
verbeteren.  
 
Website: https://repaircafe.org/ 
Contact: info@repaircafe.org 
Kantooradres: Panamalaan 4F, 1019 AZ Amsterdam 
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Samenvatting 

Inleiding 
Stichting Repair Café International heeft de gegevens geanalyseerd die in 2019 zijn 
ingevoerd in de RepairMonitor, de online tool waarin Repair Café-vrijwilligers hun 
reparatiegegevens bijhouden. In deze monitor hebben vrijwilligers van 67 Repair Cafés (38 
Nederlandse, 9 uit Frankrijk, 7 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 uit Australië, 3 uit Duitsland, 3 
uit Canada, 2 uit België en 1 uit de Verenigde Staten) in 2019 gegevens ingevoerd over in 
totaal 13.609 reparaties. Dit rapport analyseert waardoor en hoe snel producten kapot gaan 
en welke factoren een succesvolle reparatie in de weg staan. Doel van dit onderzoek is in 
kaart te brengen wat er moet gebeuren om producten beter repareerbaar te maken, zodat zij 
beter passen in de circulaire economie.  

Analyse 
De tien meest ter reparatie aangeboden producten waren in 2019: koffieapparaten, broeken, 
stofzuigers, lampen, fietsen, klokken, naaimachines, computers/laptops, radio’s en jassen. 
Net buiten de top tien vallen strijkijzers, sieraden, waterkokers en messen/scharen.  
 
De tien merken die in de RepairMonitor het vaakst voorkomen zijn Philips, Sony, Bosch, 
Tefal, Miele, Nespresso, Samsung, HP, Black & Dekker en Siemens. Net buiten de top tien 
vallen Braun en Gazelle.  
  
Het slagingspercentage van de uitgevoerde reparaties is met 63% iets lager dan in 2018 - 
toen was het 65%. Bij reparaties van elektr(on)ische producten is dat lager (53%, in 2018 
was dat nog 56%), bij producten zonder elektrisch systeem aanmerkelijk hoger (85%, 
hetzelfde percentage als in 2018). Elektr(on)ische reparaties zijn ruim in de meerderheid: 
68% van alle geregistreerde reparaties betrof elektr(on)ische producten. 
 
Bezoekers komen met zeer uiteenlopende problemen naar het Repair Café. Lang niet altijd 
zijn voorwerpen echt stuk. Vaak is er slechts sprake van een klein mankement: de zoom van 
een broek is los, het filter van een stofzuiger is verstopt, een schaar is bot, de batterijen van 
een klok zijn leeg…  

Reparateurs geven verschillende redenen waarom reparaties niet lukken. De meest 
genoemde belemmering is het ontbreken van vervangende onderdelen. Ook lukt het vaak 
niet om een voorwerp open te maken. Andere veel genoemde belemmeringen zijn: 
repareren is te duur, kost te veel tijd, het voorwerp is te zeer versleten, de oorzaak is niet 
gevonden of de reparatie is in algemene zin mislukt.  

Bij 42% van de geregistreerde reparaties is aangegeven hoe oud het product ongeveer is. 
Van deze voorwerpen is 84% maximaal twintig jaar oud, 55% maximaal tien jaar. Van de 
tien meest voorkomende producten zijn koffieapparaten gemiddeld het minst oud wanneer 
ze naar het Repair Café worden gebracht; 75% van de koffieapparaten waarvan de leeftijd 
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bekend is, is niet meer dan 10 jaar oud. Klokken zijn gemiddeld het oudst: 41% van de 
klokken waarvan de leeftijd bekend is, is ouder dan 50 jaar.  

Reparateurs blijken maar weinig gebruik te maken van reparatie-informatie. Bij 7.994 van de 
13.609 reparaties is de vraag naar het gebruik hiervan beantwoord. In het overgrote deel 
van deze gevallen (6.192) is niet naar informatie gezocht. In 1.228 gevallen is er wel 
gezocht, maar niets gevonden. In slechts 574 gevallen is er daadwerkelijk gebruikgemaakt 
van reparatie-informatie. Dat is 4% van alle reparaties die in 2019 zijn geregistreerd. In nog 
geen derde van deze gevallen was de informatie afkomstig van de fabrikant. Tips, foto’s, 
video’s en andere informatie zijn meestal afkomstig van collega-reparateurs.  

Conclusies en aanbevelingen 
Repareren altijd eerste stap 
Van alle reparaties die in de RepairMonitor werden beschreven, was 63% succesvol. Dit 
toont aan dat repareren zin heeft en altijd de eerste stap moet zijn als iets kapot gaat.  
 
Meer nadruk op onderhoud 
Veel problemen die in de RepairMonitor worden beschreven, zijn het gevolg van gebrekkig 
onderhoud: schoonmaken, ontkalken, smeren, aandraaien… Blijkbaar is het publiek 
onvoldoende doordrongen van de noodzaak om onderhoud uit te voeren. Repair Cafés 
maken hun bezoekers hiervan bewust. Ook een publiekscampagne zou kunnen helpen. 
Tevens moeten producenten en verkopers het belang van onderhoud meer benadrukken.  
 
Meer reparatiekennis bij publiek nodig 
De relatieve eenvoud van problemen die in de RepairMonitor worden beschreven, toont het 
gebrek aan reparatiekennis bij het grote publiek aan. Meer aandacht in het onderwijs voor 
reparatievaardigheden en werken met je handen kan dit probleem helpen oplossen. Repair 
Café-vrijwilligers kunnen hierbij worden ingezet als begeleiders/coaches.  
 
Producent moet reparatie actief ondersteunen 
Als reparaties niet lukken, is dat volgens de RepairMonitor vaak omdat producten niet uit 
elkaar kunnen, onderdelen niet repareerbaar zijn, er geen vervangende onderdelen zijn en 
er nauwelijks documentatie aanwezig is waarop een reparateur zich kan baseren. De 
transitie naar een circulaire economie vereist dat producenten hier verandering in brengen. 
Zeker de repareerbaarheid van elektrische/elektronische producten moet beter.  
 
Overheden dienen zich hard te maken voor repareerbare producten 
Behalve voor consumenten en producenten ligt er ook een belangrijke taak voor gemeenten, 
de Rijksoverheid en de Europese Unie om repareerbare producten te bevorderen. Stichting 
Repair Café formuleerde eerder al samen met Natuur & Milieu de onderstaande 
aanbevelingen voor overheden. Deze zijn nog steeds onverkort van kracht:  
 

● Maak het verstrekken van reparatiehandleidingen door producenten verplicht; 
● Verplicht het gebruik van standaard schroeven en andere bevestigingsmaterialen en 

verbied het verlijmen van onderdelen; 
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● Verplicht langere garantietermijnen; 
● Verplicht dat batterijen en andere kritische, snel verouderende en kwetsbare 

onderdelen door consumenten zelf te vervangen zijn; 
● Verplicht fabrikanten om reserveonderdelen beschikbaar te houden voor 

consumenten en reparateurs; 
● Verhoog de belasting op grondstoffen en verlaag die op (reparatie)arbeid; 
● Licht consumenten voor over de financiële voordelen en de milieuvoordelen van 

repareren en ook waar ze voor reparaties terecht kunnen; 
● Zorg ervoor dat Repair Cafés, kringloopwinkels, milieustraten en andere lokale 

organisaties die een rol kunnen spelen in het verlengen van de levensduur van 
spullen maximaal van elkaar kunnen profiteren.  
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1. Inleiding 

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. In zo’n economie worden producten, 
materialen en grondstoffen niet slechts één keer gebruikt, maar vele malen hergebruikt. Dat 
voorkomt uitputting van grondstofvoorraden en beperkt de productie van afval. Dat is nodig 
om de aarde ook in de toekomst leefbaar te houden.  
 
Repareren: de hoogste hergebruikstrategie 
Kapotte spullen repareren in plaats van weggooien en vervangen, is de eerste stap op weg 
naar zo’n circulaire economie. Reparatie zorgt voor behoud van grondstoffen op het hoogste 
niveau, met toevoeging van zo weinig mogelijk energie en nieuwe grondstoffen. Het is de 
hoogste hergebruikstrategie, vóór onderdelen vervangen en vóór recycling.  
 
Daarom moet repareren zo veel mogelijk worden gestimuleerd. Stichting Repair Café 
International doet dat al ruim tien jaar, door groepen vrijwilligers wereldwijd op weg te helpen 
met hun eigen Repair Café: gratis toegankelijke repareerbijeenkomsten voor en door 
buurtgenoten.  
 
Repair Café maakt circulaire economie tastbaar 
Tijdens deze bijeenkomsten blijkt keer op keer hoe inspirerend repareren kan zijn, hoe nuttig 
het is om reparatiekennis te behouden en te verspreiden. En hoe belangrijk het is dat 
spullen zó worden ontworpen dat ze goed repareerbaar zijn, en dat  reparatiehandleidingen 
en reserveonderdelen breed beschikbaar zijn. Een bezoek aan een Repair Café maakt de 
circulaire economie in één keer tastbaar. Het laat mensen ervaren dat circulair handelen 
leuk kan zijn, en in het dagelijks leven iets oplevert. Dat is van grote waarde bij het creëren 
van draagvlak voor de circulaire economie. 
 
Om nog meer mensen aan het repareren te krijgen, zijn extra inspanningen nodig. Van 
beleidsmakers, producenten en consumenten: ieder heeft zijn eigen rol. Stichting Repair 
Café International helpt al deze partijen om de noodzakelijke maatregelen hiertoe te 
identificeren. Mede daartoe is de RepairMonitor ontwikkeld: een online tool die inzicht geeft 
in de reparaties van producten in het Repair Café. In de monitor kunnen vrijwillige 
reparateurs bijhouden welke producten (soorten, merken, ouderdom…) zij in hun Repair 
Café tegenkomen, wat er mis mee is en of de reparatie is gelukt. Ook kunnen ze aangeven 
hoe repareerbaar zij het product vinden.  
 
In 2019 hebben vrijwilligers van 67 Repair Cafés in acht landen reparatiegegevens 
ingevoerd in de RepairMonitor. Zij voerden gezamenlijk in totaal bijna 14.000 reparaties in. 
In dit rapport worden de resultaten geanalyseerd. Deze kunnen worden gebruikt om 
maatregelen ten gunste van repareren te identificeren en onderbouwen. Zo dragen Repair 
Cafés bij aan de vormgeving van de circulaire economie.   

 
10 



2. Analyse resultaten 

2.1. Gebruik van de RepairMonitor 
Vrijwilligers van 67 Repair Cafés in acht landen hebben in 2019 reparatiegegevens 
ingevoerd in de RepairMonitor. Dit is 3,4% van de totaal 2000 geregistreerde Repair Cafés. 
Een overzicht van de landen en aantallen deelnemende Repair Cafés staat in Figuur 1. In 
2019 is het aantal deelnemende Repair Cafés gegroeid met 34, ten opzichte van 2018. 
Daarnaast is het aantal ingevoerde reparaties op jaarbasis toegenomen van 7.857 (2018) 
naar 13.609 (2019): een groei van 73%. 
 
Het aantal ingevoerde reparaties per land wordt gevisualiseerd in Figuur 2. In een oogopslag 
is duidelijk dat de meeste reparaties zijn ingevoerd door Nederlandse deelnemers. Dit is niet 
verrassend, aangezien de RepairMonitor vanuit Nederland is ontwikkeld en pas in de loop 
van 2018 geleidelijk is opengesteld voor buitenlandse deelnemers. Opvallend is dat vanuit 
Frankrijk slechts 70 reparaties zijn ingevoerd, terwijl dit land, na Nederland, de meeste 
RepairMonitor-deelnemers telt (zie Figuur 1). Dit komt doordat de monitor pas sinds begin 
2019 beschikbaar is in het Frans; de Franse deelnemers zijn dus korter bezig dan 
deelnemers in Engelssprekende landen. 
 

 
Figuur 1: Overzicht van het aantal deelnemende Repair Cafés per land (2019). 

 

 
Figuur 2: Overzicht van het aantal geregistreerde reparaties per land (N=13.609). 
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In Figuur 3 is te zien welk percentage van de reparaties in 2019 per maand is ingevoerd. 
Opvallend is de piek in de herfst (september, oktober, november). Het lijkt erop dat veel 
Repair Cafés na de rustige zomermaanden juli en augustus weer volop van start gaan in 
september. In de maanden september, oktober en november is gezamenlijk ruim een derde 
(36%) van alle reparaties uit 2019 ingevoerd. In de rest van de maanden buiten de 
zomervakantie is de invoer redelijk stabiel rond de 8% per maand. 
 

 
Figuur 3: Percentage geregistreerde reparaties in de RepairMonitor per maand in 2019. 

2.2. Meest aangeboden producten en merken 
De onderstaande figuren laten zien welke producten en merken het meest ter reparatie 
worden aangeboden bij de deelnemende Repair Cafés. Koffieapparaten, broeken en 
stofzuigers zijn de drie vaakst meegenomen producten (Figuur 4). Dit ligt dicht bij de top drie 
van 2018: koffieapparaat, stofzuiger, lamp. De top tien van veel voorkomende producten 
beslaat 39% (n=5.339) van het totale aantal aangeboden spullen (N=13.609). Van 374 
producten was de soort onbekend of niet ingevoerd. Deze producten waren in de monitor 
geregistreerd onder de naam ‘Overig’. Deze gegevens zijn niet meegenomen in Figuur 4. 
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Figuur 4: Top tien aangeboden producten in de RepairMonitor in 2019 (n=5.339). 

 
Philips is net als 2018 in 2019 veruit het meest aangeboden merk in de RepairMonitor (zie 
Figuur 5). Dit is al zo sinds de start van de RepairMonitor in 2017. Dit komt doordat Philips 
de fabrikant is van het populaire Senseo-koffieapparaat, dat al jaren een van de meest 
aangeleverde voorwerpen is in het Repair Café. Bij veel mensen is inmiddels ook bekend 
dat Repair Cafés veel Senseo-problemen kunnen oplossen. Dit kan zeker meespelen in de 
het grote aantal Philips-producten in de RepairMonitor. Van 5.546 producten was het merk 
onbekend; dit resultaat hebben we weggelaten in Figuur 5. 
 
 

 
Figuur 5: Top tien aangeboden merken in de RepairMonitor in 2019 (n=2.671). 
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2.2.1. Elektr(on)ische en niet-elektr(on)ische producten 
Het is relevant om binnen de ingevoerde reparaties onderscheid te maken tussen 
elektr(on)ische en niet-elektr(on)ische producten.  Uit de data in de RepairMonitor blijkt dat 1

deze twee categorieën aanzienlijke verschillen tonen als het gaat om het succes van de 
reparaties . 2

 
In 2019 zijn ruim twee keer zoveel elektr(on)ische als niet-elektr(on)ische producten 
ingevoerd in de RepairMonitor: 9.292 tegenover 4.317. Dit kan erop wijzen dat 
elektr(on)ische producten sneller en/of vaker kapot gaan. Daarnaast kan het zijn dat 
elektr(on)ische producten complexer zijn, waardoor de gebruikers het moeilijker vinden deze 
zelf te repareren. Ten slotte kan dit erop wijzen dat elektr(on)ische producten in het dagelijks 
leven van veel mensen een heel belangrijke plaats innemen, waardoor mensen er eerder 
prioriteit aan geven om ze te (laten) repareren als ze een mankement vertonen. In Figuur 6 
zijn de tien meest geregistreerde producten in beide categorieën weergegeven.  

1 Elektrische producten bewegen door middel van elektriciteit (bijvoorbeeld stofzuigers) of geven licht of warmte 
(bijvoorbeeld gloeilampen, strijkijzers); elektronische producten bevatten schakelingen (transistors, chips) die van 
alles en nog wat regelen (bijvoorbeeld televisies, computers etc.)  
2 Hierbij moet worden opgemerkt dat elektr(on)isch in dit rapport niet altijd duidt op elektr(on)ische apparaten. Om 
alle 13.609 reparaties uit 2019 te kunnen verdelen in elektr(on)isch en niet-elektr(on)isch - ook als dit niet was 
aangegeven in de RepairMonitor -, zijn alle reparaties waarbij een snoer, stekker of batterij werd genoemd 
aangemerkt als ‘elektr(on)isch’. Zo wordt in dit rapport een niet-elektrische fiets waarvan het licht is gerepareerd, 
aangeduid als een elektr(on)ische reparatie. 
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Figuur 6a en b: Top tien geregistreerde producten elektr(on)isch (n = 4.136) en  

niet-elektr(on)isch (n = 2.531) in 2019 (N= 13.609). 

2.3. Reparatiesucces 
Repair Cafés zijn opgezet om mensen aan te moedigen hun kapotte producten te repareren 
in plaats van weg te gooien. De RepairMonitor is er mede om inzicht te krijgen in hoeveel 
van deze reparaties succesvol zijn. In 2019 ging 63% van de mensen die binnenkwamen 
met een kapot product, met een werkend product terug naar huis (Figuur 7). Dit is 2% 
minder dan in 2018; toen was het algemene reparatiesucces 65%. In 13% van de gevallen 
kreeg een bezoeker advies, of werd hij/zij een stuk in de goede richting geholpen met de 
reparatie. Van alle reparaties is 24% niet gelukt; een jaar eerder was dat 23%.  
 
Bij de vergelijking van de cijfers uit 2018 en 2019 moet in aanmerking worden genomen dat 
in 2019 bijna twee keer zoveel reparaties zijn geregistreerd als in 2018: 13.609 tegenover 
7.857. Het lijkt aannemelijk dat de gegevens over 2019 representatiever zijn. 
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Figuur 7: Reparatiesucces van alle geregistreerde producten in 2019 (N= 13.609). 

2.3.1. Reparatiesucces bij top tien geregistreerde producten 
Van de top tien producten die in de RepairMonitor werden ingevoerd (Figuur 4) is ook het 
reparatiesucces bekeken. In Figuur 8 is te zien dat broeken het vaakst met succes werden 
gerepareerd (96% van de keren). Ook reparaties van messen/scharen en fietsen waren 
bijna altijd succesvol. Bij elektr(on)ische voorwerpen worden over het algemeen lagere 
slagingspercentages behaald. Hierbij valt vooral het lage slagingspercentage bij 
computers/laptops op (45%). Het is duidelijk dat deze producten voor de gemiddelde Repair 
Café-reparateur moeilijker te repareren zijn. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo is 
het vaak moeilijk om computers/laptops open te maken en, als dit toch lukt, te zien waar het 
probleem zou kunnen zitten. Ook hebben Repair Cafés niet altijd de juiste kennis in huis 
voor het repareren van moderne consumentenelektronica. Op dit gebied is nog veel te 
winnen.  

 
Figuur 8: Reparatiesucces bij de top tien meest geregistreerde producten (n = 5.339). 
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2.3.2. Reparatiesucces bij top tien geregistreerde merken 
Figuur 9 geeft voor de top tien van meest geregistreerde merken aan in hoeveel procent van 
de gevallen producten van dit merk met succes werden gerepareerd. Miele springt eruit met 
een slagingspercentage van 62%. Samsung scoort het laagst met 41%. Het reparatiesucces 
van een merk hangt nauw samen met de soort producten die het produceert en de ervaring 
die Repair Café-reparateurs hiermee hebben. Bij Miele gaat het in de RepairMonitor bijna 
uitsluitend om stofzuigers; een product waarmee veel Repair Cafés goed overweg kunnen. 
Bij Samsung gaat het om producten als telefoons, tablets, televisies en magnetrons. Hier 
hebben Repair Cafés vaak minder ervaring mee. 
 

 
Figuur 9: Reparatiesucces bij de tien meest geregistreerde merken 2019. 

2.3.3. Succes bij (niet-)elektr(on)ische producten 
In dit rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen elektr(on)ische en niet-elektr(on)ische 
producten. Zoals te zien is in Figuur 10 is er een duidelijk verschil tussen het 
reparatiesucces van elektr(on)ische (53% succesvol) en niet-elektr(on)ische producten (85% 
succesvol). Het is belangrijk om te melden dat er ruim twee keer zoveel elektr(on)ische als 
niet-elektr(on)ische producten zijn ingevoerd: 9.292 tegenover 4.317. 
 

 
17 



 
Figuur 10: Reparatiesucces aangeleverde producten elektr(on)isch (n=9.292) en niet-elektr(on)isch (n=4.317). 

 

2.3.3.1. Succes bij elektr(on)ische producten 
Uit Figuur 10 blijkt dat ruim de helft van de elektr(on)ische producten succesvol wordt 
gerepareerd (53%). Figuur 11 gaat dieper in op deze categorie en geeft van de top tien 
elektr(on)ische producten het slagingspercentage aan. De naaimachine, klok en 
lampen/verlichting blijken het vaakst met succes te worden gerepareerd. Dit kan komen 
doordat deze producten een minder complexe bedrading hebben en daardoor beter 
repareerbaar zijn dan bijvoorbeeld een computer of printer. Ook zou het kunnen dat het bij 
elektr(on)ische apparaten zoals klokken of naaimachines gaat om een niet-elektr(on)ische 
reparatie zoals het bijstellen van de draadspanning of een wieltje dat moet worden 
gesmeerd. Bij computers/laptops en printers/scanners is het reparatiesucces het laagst. 
Figuur 11b geeft ook inzicht in de hoeveelheid van de geregistreerde reparaties. Zo is 
duidelijk te zien dat koffieapparaten van de elektr(on)ische apparatuur het vaakst worden 
meegenomen naar het Repair Café voor een reparatie. 
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Figuur 11a en b: Reparatiesucces top tien elektr(on)ische producten (n=9.292). 

 

2.3.3.2. Succes bij niet-elektr(on)ische producten 
In 2019 zijn 4.317 niet-elektr(on)ische reparaties ingevoerd in de RepairMonitor. Bij deze 
reparaties was het slagingspercentage beduidend hoger dan bij de reparaties van 
elektr(on)ische producten. Dit zou kunnen liggen aan de eenvoud van de reparatie.  
 
Van de categorie textiel is 94% gerepareerd, het hoogste van alle. Hier ging het grotendeels 
om broeken, maar ook om jurken, truien en tassen, waarbij relatief eenvoudig verstelwerk 
aan de orde was: het stikken van naden, knopen aanzetten, een rits vervangen of een maat 
innemen. In Figuur 12a en b staat het reparatie succes van de top tien geregistreerde 
producten weergegeven die al eerder besproken in dit rapport. 
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Figuur 12a en b: Reparatiesucces van de top tien (niet-)elektr(on)ische producten (n=4.317). 

2.4. Belemmeringen voor reparaties 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de redenen waarom sommige reparaties zijn mislukt. Van 
hieruit kan ook gekeken worden naar verbeterpunten voor zowel de Repair Cafés als 
product fabrikanten. In 2019 zijn in de RepairMonitor 5.031 geregistreerde reparaties niet of 
half geslaagd. Bij ongeveer de helft hiervan (2.549) is aangegeven waarom de reparatie niet 
of slechts half lukte. Alle grafieken en beschrijvingen in dit hoofdstuk betreffen uitsluitend de 
reparaties waarvan de reden van niet of half slagen was ingevuld in de RepairMonitor 
(n=2.549).  

2.4.1 Vijf meest voorkomende redenen dat reparaties niet lukten 
Bij 2.177 reparaties konden de genoemde belemmeringen worden samengevat in vijf 
hoofdcategorieën die te zien zijn in Figuur 13. De verschillende redenen worden onder de 
figuur verder toegelicht. 
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Figuur 13: Vijf meest voorkomende redenen waardoor reparaties niet of half gelukt zijn (n=2.177). 

 
Hopeloze gevallen (1.000 gevallen) 
Hierbij gaat het om voorwerpen die volgens de reparateurs echt stuk zijn. In het invulvak 
‘Waarom is de reparatie niet gelukt?’ in de RepairMonitor is bij deze reparaties bijvoorbeeld 
aangegeven dat het voorwerp niet reparabel is, te oud of te versleten. Soms wordt 
aangegeven dat de motor of elektronische delen defect of doorgebrand zijn.  
 
Onderdelen/batterijen (693 gevallen) 
Hierbij gaat het om reparaties die niet zijn gelukt omdat onderdelen defect waren en 
vervangende onderdelen of nieuwe batterijen niet voorhanden waren. Uit de omschrijving in 
de RepairMonitor werd niet duidelijk of de onderdelen niet meer op de markt verkrijgbaar 
waren of dat ze alleen niet aanwezig waren in het Repair Café.  
 
Niet te openen/niet toegankelijk (211 gevallen) 
Hierbij gaat het om reparaties waarbij niet kon worden vastgesteld wat er precies aan de 
hand was, doordat de reparateur er niet in slaagde het voorwerp open te maken. In deze 
categorie vallen zowel producten die niet open konden door de constructie (bv. een 
verlijmde of dichtgesmolten behuizing) als producten die niet open konden doordat de 
schroeven verroest waren, of de onderdelen te klein om er met gereedschap bij te kunnen 
komen.  
 
Tijdgebrek/andere omstandigheden (160 gevallen) 
Hierbij gaat het om reparaties die niet met succes konden worden afgerond door bepaalde 
specifieke omstandigheden. Soms is in de RepairMonitor aangegeven dat een reparatie te 
lang zou gaan duren, dat het tijdens de specifieke Repair Café-bijeenkomst te druk was, of 
dat er op deze specifieke middag geen tijd meer was. Soms is ook aangegeven dat de 
bezoeker niet alle onderdelen van een product bij zich had (bijvoorbeeld het snoer) of dat hij 
of zij in tweede instantie afzag van de reparatie. 
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Gebrek aan kennis/gereedschap/materialen in Repair Café (130 gevallen) 
Bij het grootste deel van de reparaties in deze categorie was niet het juiste gereedschap 
aanwezig om de reparatie te kunnen uitvoeren. In de RepairMonitor wordt dan bijvoorbeeld 
genoteerd ‘geen soldeerbout aanwezig’ of ‘solderen niet mogelijk’. Verder is bij veel 
reparaties in deze categorie aangegeven dat er meer of professionele(re) hulp en kennis 
nodig was, of dat de reparateur met de juiste kennis op dat moment afwezig was.  
 
Figuur 14 geeft specifiek inzicht in de genoemde belemmeringen. Hier valt op dat reparaties 
relatief vaak niet lukken doordat vervangende onderdelen niet voorhanden zijn.  
  

 
Figuur 14: De tien meest genoemde belemmeringen van niet- of half geslaagde reparaties (n=1.582). 

2.4.2 Een blik op de belemmeringen van twee top tien meest 
geregistreerde producten 
Hieronder nemen we van twee producten uit de top tien van veel voorkomende producten de 
belemmeringen voor reparatie nader onder de loep. Gekozen is voor een 
niet-elektr(on)ische productgroep (klokken/wekkers/horloges) en een elektr(on)isch product 
(de printer/scanner).  

Niet-elektr(on)ische klokken/wekkers/horloges  
In 2019 zijn in de RepairMonitor 612 reparaties van klokken, wekkers en horloges 
geregistreerd; hiervan zijn er 249 (41%) niet-elektr(on)isch. Van deze reparaties zijn er 
honderd (40%) niet of half geslaagd. Bij 62 hiervan is een belemmering voor het slagen van 
de reparatie ingevuld. Bijna de helft hiervan (27 reparaties) valt in de categorie “hopeloze 
gevallen”, waarbij het grootste deel is aangemerkt als niet-reparabel of te veel versleten. In 
elf gevallen was geen geschikt gereedschap of onvoldoende kennis aanwezig. Bij nog eens 
elf reparaties waren vervangende onderdelen niet voorhanden of zelfs niet verkrijgbaar. In 
vijf gevallen was er niet genoeg tijd voor de reparatie, in drie gevallen was de klok niet te 
openen.  
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Figuur 15: Voornaamste redenen waarom reparaties van klokken/wekkers/horloges niet of half gelukt zijn in 2019 

(n=62). 

Printers/scanners 
In 2019 zijn in de RepairMonitor totaal 189 reparaties van printers/scanners geregistreerd. 
Hiervan zijn er 115 (60%) niet of half geslaagd. Bij 64 van deze reparaties is een 
belemmering voor het slagen van de reparatie ingevuld. Ook hiervan is bijna de helft (30 
stuks) aangemerkt als hopeloos geval met een breed scala aan redenen, waaronder: niet 
reparabel (8), defect niet kunnen detecteren (7), te duur om te repareren (4). In 15 gevallen 
waren onderdelen defect (vaak printkoppen), waarbij vaak werd vermeld dat deze 
onderdelen niet verkrijgbaar waren. In 4 gevallen was het apparaat niet open te krijgen. 
Overige redenen voor het niet slagen van de reparatie hadden o.a. te maken met cartridges 
en met softwarestoringen. Opvallend is dat bij de 64 reparaties waar een reden werd 
genoemd, de reden “gebrek aan kennis, gereedschap of materialen” daar niet bij was. 

 
Figuur 16: Voornaamste redenen waarom reparaties van printers en scanners niet of half gelukt zijn in 2019 

(n=64). 
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2.5. Ouderdom van producten 
De variatie in ouderdom van producten die naar Repair Cafés worden gebracht is groot. Bij 
veel producten is niet bekend hoe oud ze zijn of is dit niet aangegeven in de RepairMonitor. 
Van 5.692 (42%) van de in totaal 13.609 geregistreerde producten is het geschatte 
productiejaar aangegeven (zie Figuur 17). Van de geregistreerde producten met een 
geschat productiejaar komt 94% (5.348 producten) uit de periode 1980-2019.  
 

 
Figuur 17: (Geschat) productiejaar van geregistreerde producten (n= 5.692). 

 
 
Van de voorwerpen met een geschat productiejaar is 84% maximaal twintig jaar oud, 55% 
maximaal tien jaar. Van de tien meest voorkomende producten zijn koffieapparaten 
gemiddeld het minst oud wanneer ze naar het Repair Café worden gebracht; 75% van de 
koffieapparaten waarvan de geschatte leeftijd bekend is, is niet meer dan 10 jaar oud. 
Klokken zijn gemiddeld het oudst: 41% van de klokken waarvan de leeftijd bekend is, is 
ouder dan 50 jaar.  

Figuur 18 toont de gemiddelde ouderdom van de productgroepen waarmee mensen naar 
het Repair Café komen waarvan de geschatte leeftijd bekend is (n=5.692). Net als in 2018 
zijn klokken/wekkers het oudst wanneer ze naar een Repair Café worden gebracht, gevolgd 
door meubels.  
 
Daarnaast is in Figuur 18 te zien dat de gemiddeld oudste producten veelal 
niet-elektr(on)isch zijn. Dit suggereert dat deze producten langer meegaan voordat ze ter 
reparatie worden aangeboden.  
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Figuur 18: Gemiddelde ouderdom (in jaren) per productgroep waarvan het productiejaar bekend is (n=5.692). 

 
Hoewel bij 94% van de aangeboden reparaties met een geschat productiejaar dit 
productiejaar na 1980 is, lijken de gegevens in Figuur 19 te wijzen op iets verrassends: het 
reparatiesucces van producten van vóór 1980 lijkt licht hoger te zijn dan dat van producten 
van ná 1980. Deze observatie komt overeen met de algemene overtuiging van Repair 
Café-reparateurs dat producten van vóór 1980 beter repareerbaar zijn.  
 

 
Figuur 19: Reparatiesucces per geschatte productieperiode. 

2.6. Problemen en defecten 
Reparateurs constateren een grote variatie aan problemen en defecten. Veel voorkomende 
problemen bij de tien meest aangeboden producten staan weergegeven in Tabel 1.  
 
Koffieapparaat 
 

Probleem met de magneet;  water aansluiting/toevoer of pomp; 
verwarmingselement defect; verkalking 
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Broek  Zoom los; probleem met de maat (te strak/wijd); pijpen te lang; gat/slijtage 

Lamp/verlichting 
Fitting defect; draad los of gebroken; schakelaar defect (doorgebrand, kapot, 
ontbreekt) 

Stofzuiger 
Filter verstopt/vervuild; motor defect (o.a. vastgelopen of doorgebrand); 
problemen met snoer (kabelbreuk, oprol eenheid werkt niet) 

Fiets 
Probleem met de band; dynamo; kabelsysteem (versnellingen, remmen, 
lichten) 

Jas  Rits, zoom of knoop zit  los; gaten of scheuren in de stof 

Klok  Gebrek aan onderhoud (smeren, schoonmaken); lege batterijen; veer defect. 

Laptop/computer 
Hardwareproblemen (schijf kapot, verouderd, kapot onderdeel; adapter); 
batterij kapot; scherm kapot 

Naaimachine  Draadspanning; pedaal; spoelhuis; vuil/stof; veel geluid 

Radio  Antenne los/defect; electronica defect; kapotte knop(pen) 
Tabel 1: Veel voorkomende problemen bij de tien meest aangeboden producten in 2019.  

 
Uit de weergegeven problemen in Tabel 1 blijkt dat gebrek aan onderhoud (ontkalken, 
schoonmaken, doorsmeren) bij veel producten, net als in 2018, een oorzaak kan zijn van het 
probleem. Daarnaast lijkt het er ook dit jaar weer op dat veel problemen voorkomen hadden 
kunnen worden met robuuster design van veelal elektr(on)ische apparaten. Veel 
voorkomende problemen bij deze apparaten zijn draadbreuken, kapotte schakelaars of 
knoppen. Deze onderdelen zijn vaak niet zodanig geproduceerd dat ze regulier langdurig 
gebruik kunnen verdragen. 

2.7. Veel toegepaste oplossingen bij reparaties 
In de RepairMonitor kunnen reparateurs naast het gevonden probleem ook aangeven hoe 
ze dit hebben opgelost. In de onderstaande Tabel 2 staan veel voorkomende oplossingen bij 
reparaties van vijf producten die in het Repair Café veel op tafel komen. In het 
analyserapport over 2018 werden onder dit kopje ook al vijf voorwerpen besproken. Om 
herhaling te voorkomen is dit jaar gekozen voor vijf andere - eveneens veel voorkomende - 
producten. 
 

Messen en scharen 

Een veel genoemde oplossing om messen en scharen te repareren is om ze te schoon te maken en 
vervolgens te slijpen. Hiervoor worden verschillende manieren genoemd: je kunt gebruik maken van 
een slijpsteen of een slijpstaaf, afhankelijk van wat er beschikbaar is. Om de klus goed af te maken 
gebruik je idealiter een een stuk zacht leer (eventueel gelijmd op hout), zodat er geen korrels, of 
braam, achterblijven. 
 

Klokken 

Klokken zijn vaak goed repareerbaar. De meest genoemde oplossingen voor problemen zijn sleutelen 
aan het slagwerk, schoonmaken en/of roest verwijderen, batterijen vervangen, een onderdeel 
vervangen, en het smeren en/of oliën van de onderdelen. Wel is er speciaal gereedschap en oefening 
nodig, wat doorgaans wel aanwezig is in een Repair Café. Bij veel reparaties om het slagwerk te 
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repareren gaat het om millimeterwerk. Daarom is het belangrijk dat een kundige reparateur hiermee 
aan de slag gaat.  3

 

Laptops en computers 

De problemen bij laptops en computers zijn enorm gevarieerd. Soms is het een kwestie van nieuwe 
software installeren, bijvoorbeeld een nieuwere versie van Windows of van de internetbrowser. Dit 
soort gevallen zijn vaak goed repareerbaar als de monteur enige kennis heeft van 
besturingssystemen. Soms moet de computer/laptop uit elkaar worden gehaald en een onderdeel 
vervangen worden, zoals het scherm of de accu. Dit vereist bepaald gereedschap dat vaak wel 
aanwezig is in het Repair Café. Ook moet het desbetreffende onderdeel in huis zijn om het kapotte te 
vervangen, wat soms een obstakel kan zijn voor een succesvolle reparatie. Als er onderdelen 
vervangen moeten worden is het ook heel belangrijk dat de monteur met de juiste  ervaring in het 
Repair Café is omdat het om precisiewerk gaat wat kennis vereist. In sommige gevallen als de Repair 
Café-reparateur er niet uitkomt, wordt het advies gegeven om naar een professionele 
computerreparateur te gaan. 
 
 
 

Naaimachine 

 
Een naaimachine wordt gerepareerd bij 
Repair Café Saskatoon, Canada 

Naaimachines hebben een hoog succespercentage in de 
RepairMonitor. Vaak worden de problemen opgelost door de 
naaimachines schoon te maken en/of te smeren, bijvoorbeeld 
wanneer ze veel herrie maken. Reparateurs adviseren dit te doen 
met speciale naaimachine-olie. WD-40 of huishoudelijke olie zijn 
niet geschikt voor naaimachines omdat ze de verkeerde 
samenstelling hebben. Ook problemen met de naald en de 
draadspanning worden vaak verholpen:  dan wordt vaak de 
spanning opnieuw ingesteld of de naald vervangen. Naaimachines 
hebben een draaiknop waarop handmatig de draadspanning kan 
worden aangepast, maar voor de spoelspanning is wel een kleine 
schroevendraaier nodig. Op internet is veel informatie 
beschikbaar voor specifieke modellen en uitvoeringen van 
naaimachines.  4

Radio 

Bij radio’s zitten regelmatig onderdelen zoals de antenne, knoppen, of 
draden los of zijn defect. Soms is het een kwestie van het desbetreffende 
onderdeel schoonmaken (bij voorkeur met contactspray) en/of de losse 
onderdelen aandraaien. In andere gevallen kan een draad gesoldeerd 
worden met een soldeerset. Deze zijn vaak in Repair Cafés aanwezig. 

 
 
Oude radio bij Repair Café 
Forest Row, VK 

Tabel 2: Veel toegepaste oplossingen bij veel voorkomende producten in 2019.  

3 Op de website van Repair Café staat een uitgebreidere toelichting over het repareren van klokken en andere 
uurwerken:’ https://repaircafe.org/klok-kapot-repair-cafe-repareert/ 
4 Meer informatie over specifieke problemen en hoe ze opgelost kunnen worden is te vinden via: 
https://nl.techinfus.com/dlya-chistoty-i-poryadka/shvejnaya-mashina/remont-svoimi-rukami-instrukciya.html 
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2.8. Cijfers voor repareerbaarheid 
Reparateurs kunnen in de RepairMonitor een rapportcijfer geven voor de repareerbaarheid 
van producten. Ze zijn volledig vrij om een eigen inschatting te geven. Deze inschatting is 
gebaseerd op factoren zoals de kennis, ervaring en vaardigheden van de reparateur zelf, de 
aanwezigheid van hulpmiddelen (onderdelen, gereedschap), het ontwerp van een product 
en de beschikbaarheid van reparatie-informatie. Als een reparateur een 10 geeft voor de 
repareerbaarheid van een product, dit verschillende dingen betekenen. Bijvoorbeeld: het 
voorwerp was goed repareerbaar, want het kon makkelijk uit elkaar. Maar een 10 kan ook 
betekenen: het voorwerp was voor mij goed repareerbaar, want ik ben een heel goede 
reparateur. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden bij het interpreteren van de 
gegeven rapportcijfers. 
 
Het is opvallend dat alle resultaten met betrekking tot deze rapportcijfers, zoals gemiddelde 
en gegeven cijfers, in 2019 vrijwel hetzelfde zijn als in 2018. In 2019 is bij maar liefst 10.160 
reparaties (75%) een rapportcijfer ingevuld; in 73% hiervan werd de repareerbaarheid 
beoordeeld met een 6 of hoger. In 6% van de gevallen werd het cijfer 1 gegeven.  
 

 
Figuur 20: Gegeven rapportcijfers voor repareerbaarheid van producten in 2019 (n=10.160). 

 
Zoals te zien is in Figuur 20 werd het rapportcijfer 8 het vaakst gegeven. In 2019 werd 
gemiddeld een 6,8 gegeven; dat is bijna hetzelfde als in 2018. Toen was dat een 6,9.  
 
Als we kijken naar de gegeven rapportcijfers in relatie tot het wel of niet slagen van de 
reparatie (Figuur 21), is het niet verrassend dat niet geslaagde reparaties een lager 
rapportcijfer krijgen (gemiddeld een 4,5) dan wel geslaagde reparaties (gemiddeld een 7,6). 
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Figuur 21: Gemiddeld rapportcijfer per succescategorie in 2019 (n=10.160). 

 
Niet-elektr(on)ische reparaties werden gemiddeld met een 7,5 beoordeeld terwijl 
elektr(on)ische reparaties gemiddeld een 6,5 kregen. Dit verschil is ook niet verrassend, 
omdat het succespercentage bij reparaties van niet-elektr(on)ische producten ook vaak 
hoger is dan dat van elektr(on)ische producten (zie Figuur 10). 
 
Het product dat het vaakst een 10 kreeg was de broek (120 keer). Het product dat het 
vaakst een 1 kreeg was het koffieapparaat (57 keer), waarvan het merk Philips het vaakst 
voorkwam (18 reparaties). Hierbij moet worden opgemerkt dat het koffieapparaat ook het 
meest geregistreerde product is in de RepairMonitor in 2019, en Philips ook met afstand het 
meest geregistreerde merk.  
 
De gemiddelde rapportcijfers voor repareerbaarheid van de tien meest geregistreerde 
producten (zie Figuur 22) variëren van 6,3 (radio’s) tot 7,9 (broeken). Gemiddeld krijgen de 
producten in de top tien een 7 voor repareerbaarheid, een ruime voldoende dus.  
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Figuur 22: Rapportcijfers voor de tien meest aangeboden producten (n=5.339).  

2.9. Gebruik van reparatie-informatie tijdens reparatie 
Net als in 2018 is ook in 2019 uit de gegevens in de RepairMonitor op te maken dat de 
reparateurs niet vaak op zoek gaan naar reparatie-informatie. Bij 7.994 reparaties (59% van 
alle geregistreerde reparaties in 2019) werd antwoord gegeven op de vraag ‘Heb je 
reparatie-informatie gebruikt?’ (zie Figuur 23). In 77% van deze gevallen (6.192 keer) was 
het antwoord ‘Nee, niet gezocht’. Van alle reparaties waarbij niet naar informatie werd 
gezocht, was 66% procent (4.103 gevallen) succesvol, 13% (789 gevallen) was half 
geslaagd, 21% (1.300 gevallen) was niet geslaagd.  
 
In 1228 gevallen waar er wel naar reparatie-informatie was gezocht, werd de vraag 
beantwoord met ‘Nee, niet gevonden’. In deze gevallen heeft de reparateur dus wel een 
poging gedaan om informatie te vinden, vermoedelijk omdat hij of zij er zelf niet helemaal 
uitkwam. Bij deze groep reparaties was het uiteindelijke slagingspercentage dan ook 
beduidend lager: 49% (607 gevallen) was succesvol, 12% (152 gevallen) lukte half, 38% 
(469 gevallen) lukte niet.  
 
Bij slechts 574 van de reparaties waarbij de vraag over het gebruik van reparatie-informatie 
is beantwoord, luidde het antwoord ‘Ja’. Dat is 7% van de reparaties waarbij antwoord is 
gegeven op deze vraag, en slechts 4% van alle geregistreerde reparaties in 2019. Het 
grootste deel van deze reparaties (312) betrof huishoudelijke elektrische apparaten. Als bron 
van de reparatie-informatie werd ‘internet’ het vaakst genoemd (27 keer), gevolgd door 
‘Youtube’ (26 keer) en ‘Google’ (10 keer).  
 

 
Figuur 23: Antwoorden op de vraag of reparatie-informatie is gebruikt (n=7.994). 

 
Bij 253 van de 574 reparaties mét reparatie-informatie werd aangegeven dat de informatie 
afkomstig was van collega-reparateurs. Als bronnen worden vaak genoemd iFixit en 
YouTube, waar veel reparateurs handleidingen in zowel woord als beeld hebben geupload. 
Ook de bekende Senseo-reparatie handleiding van Repair Café-reparateurs  werd 5

genoemd.  
 

5 Deze handleiding, geschreven door vrijwilligers in Wageningen, Deventer, Korendijk en Sliedrecht, is te 
downloaden via http://repaircafe-forum.org/nederlands/index.php?topic=214.0. 
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In 160 van de 574 gevallen (28%) werd aangegeven dat de informatie afkomstig was van 
een fabrikant. In slecht 13 gevallen werd als uiteindelijke bron een handleiding genoemd. 
Dat is slechts 2% van het aantal reparaties waarbij reparatie-informatie werd gebruikt. 

2.10 Analyse resultaten 2017-2019 
De RepairMonitor bestaat inmiddels drie jaar; lang genoeg om ook te kijken naar meerjarige 
resultaten en trends. In dit laatste deel van hoofdstuk 2 wordt een aantal van deze punten 
onder de loep genomen.  

2.10.1 Groei van de dataset 
Het aantal geregistreerde reparaties is sinds het begin van de RepairMonitor meer dan 
vervijfvoudigd, van 2.404 reparaties in 2017, via 7.857 in 2018, naar 13.609 reparaties in 
2019. Dit is een positieve ontwikkeling wat betreft de waarde van dataverzameling bij 
repareerbijeenkomsten. Een grotere dataset maakt het mogelijk steeds representatieve 
conclusies te trekken over de duurzaamheid en repareerbaarheid van de spullen in ons 
dagelijks leven. Daarmee kunnen steeds betere aanbevelingen worden gedaan aan 
consumenten, producenten en beleidsmakers in binnen- en buitenland. Dit alles draagt bij 
aan het vormgeven van de circulaire economie. Het is daarom belangrijk de RepairMonitor 
te continueren en waar mogelijk te verbeteren en uit te breiden. In Figuur 24 is de groei van 
het aantal geregistreerde reparaties per maand gevisualiseerd.  
 
Een van de meest geregistreerde producten is het koffieapparaat. Daarom zoomen we daar 
in de laatste paragraaf op in, ondanks dat het totale aantal geregistreerde reparaties licht is 
gedaald van 8.6% van het totaal aantal reparaties in 2017 naar 7.9% in 2019. 

 
Figuur 24: Aantal geregistreerde reparaties in de RepairMonitor per maand (2017-2019). 
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2.10.2 Opvallende producten 
Repair Cafés worden vooral geassocieerd met reparaties van koffieapparaten, stofzuigers, 
kleding en de andere voorwerpen uit de top 10 (zie paragraaf 2.2, Meest aangeboden 
producten en merken). Toch komen er veel meer voorwerpen op tafel. In de RepairMonitor 
worden vele honderden verschillende productsoorten ingevoerd. Al deze producten zeggen 
iets over het dagelijks leven van mensen in de westerse wereld.  
 
In Figuur 25 worden vier producten weergegeven waarvoor dit zeker geldt. Hierbij valt op dat 
het aantal broodbakmachines in de RepairMonitor in 2019 bijna is verdubbeld vergeleken 
met 2018. Dit correspondeert met de toegenomen populariteit van zelf bakken (en 
bakprogramma's op televisie!) in de afgelopen jaren. Deze trend sluit weer naadloos aan bij 
de herwaardering van ambachtelijkheid. Veel mensen doen ook hun best om gezonder en 
minder vet te eten. De opkomst van de airfryer in de RepairMonitor kan daarvan een uiting 
zijn. De bladblazer zou kunnen wijzen op het hoge (en in de ogen van milieubewuste 
mensen doorgeschoten) welvaartsniveau in landen waar het Repair Café populair is. De 
rollator kan duiden op de vergrijzende bevolking.  

 
Figuur 25: Opvallende producten in de RepairMonitor 2017-2019.  

 
 

Ook sieraden lijken steeds vaker hun weg naar het weg naar het Repair Café te vinden. Hun 
aantal is in de RepairMonitor in 2019 bijna verviervoudigd ten opzichte van 2018. Dit kan 
van alles betekenen: misschien komen steeds meer mensen op het idee om met kapotte 
sieraden naar het Repair Café te gaan doordat Repair Cafés steeds bekender worden en 
een goede naam hebben. Misschien zijn meer Repair Cafés in het afgelopen jaar begonnen 
met sieraden repareren. Een andere mogelijkheid is dat enkele Repair Cafés die altijd al 
veel sieraden repareerden, het afgelopen jaar deelnemer van de RepairMonitor zijn 
geworden. Reparaties van sieraden hebben een slagingspercentage van 82%; het is dus 
hoe dan ook de moeite waard om met kapotte sieraden naar een Repair Café te gaan.  
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Figuur 26: Reparaties van sieraden in de RepairMonitor 2017-2019. 

 
Veel producten komen maar één keer in de RepairMonitor voor. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
een bloempot, een autosleutel, een broodtrommel en een haarspeld. Deze zijn, met 
uitzondering van de autosleutel, allemaal succesvol gerepareerd. Dit geeft aan dat Repair 
Café-reparateurs met de meest uiteenlopende producten uit de voeten kunnen. 

2.10.3 Koffieapparaten: Senseo versus Nespresso 

Het koffieapparaat is de onbetwiste topper van het Repair Café. Dat is ook duidelijk 
zichtbaar in de RepairMonitor: stond dit product in het startjaar 2017 op twee in de top tien 
van veel voorkomende producten, in 2018 en 2019 was het koffieapparaat het meest 
geregistreerde product. Sinds 2017 is het percentage koffieapparaten in de RepairMonitor 
licht gedaald van 8,6% (204 koffieapparaten) van het totale aantal geregistreerde reparaties 
in 2017 naar 7,9% (1.053 koffieapparaten) in 2019. 

 

Figuur 27: Aantallen Senseo’s, Nespresso’s en overige koffieapparaten per jaar (2017-2019). 
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De modellen die het vaakst worden genoemd zijn Senseo (Philips) en Nespresso (diverse 
fabrikanten). In Figuur 27 is te zien dat het aantal Senseo’s met het groeien van de dataset 
iets stabiliseert, terwijl het aantal Nespresso’s toeneemt. Dit kan komen doordat de dataset 
van de RepairMonitor in 2019 veel internationaler is geworden, terwijl de Senseo juist in 
Nederland populair is. Het kan ook te maken hebben met de toenemende populariteit van 
Nespresso-apparaten in het algemeen, waardoor deze ook in het Repair Café steeds vaker 
voorkomen.  

Het gemiddelde slagingspercentage van de reparaties van koffieapparaten is in de 
afgelopen jaren gedaald: van 67% in 2017, via 60% in 2018, naar 55% in 2019. Het is niet 
duidelijk in hoeverre deze percentages representatief zijn voor de repareerbaarheid van 
koffieapparaten. De RepairMonitor is immers in 2017 ontwikkeld. In dat jaar werden door 
een pilotgroep van 12 Repair Cafés slechts 197 koffieapparaten in het systeem 
geregistreerd. Een jaar later waren dat er ruim drie keer zoveel (654 koffieapparaten, 
geregistreerd door 34 deelnemers), nog een jaar later zelfs ruim vijf keer zoveel (1.053 
koffieapparaten, bij 67 deelnemers). Het slagingspercentage uit 2019 is dus gebaseerd op 
veel meer gegevens dan dat uit 2017 en 2018. Daardoor geeft het percentage uit 2019 dus 
hoogstwaarschijnlijk het beste beeld van de repareerbaarheid van koffieapparaten.  

Figuur 28 toont de verschillen in reparatiesucces tussen de Senseo, Nespresso en overige 
modellen koffieapparaten van 2017 t/m 2019. 

 

Figuur 28: Reparatiesucces van Senseo’s, Nespresso’s en overige koffieapparaten (2017-2019). 

Wat opvalt in Figuur 28 is dat de Senseo in alle jaren het hoogste slagingspercentage heeft 
bij reparatie in het Repair Café. Mogelijk heeft dit te maken met de beschikbaarheid van 
reparatie-informatie over dit type koffieapparaat. Reparateurs van Nederlandse Repair Cafés 
hebben in 2014 een uitvoerige Senseo-reparatiehandleiding opgesteld. Dit document is in de 
loop der jaren verbeterd en uitgebreid en geeft intussen antwoord op bijna alle mogelijke 
Senseo-problemen. De Senseo-reparatiehandleiding wordt in de RepairMonitor regelmatig 
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genoemd als bron van reparatie-informatie. Voor de Nespresso en andere koffieapparaten is 
een dergelijke reparatiehandleiding (nog) niet beschikbaar.  

In Figuur 29 is te zien dat het gebruik van reparatie-informatie bij koffieapparaten in de 
afgelopen drie jaar is afgenomen. In 2019 werd minder gebruikgemaakt van dit soort 
informatie dan de jaren ervoor. Deze aantallen lopen in lijn met de afgenomen 
succespercentages voor alle categorieën, die ook te zien zijn in Figuur 28, hoewel er al 
eerder is geconcludeerd dat de dataset nu representatiever is geworden doordat er veel 
meer reparaties zijn ingevoerd. Hieruit is te concluderen dat het gebruik van 
reparatie-informatie kan bijdragen aan een succesvolle reparatie en niet vergeten moet 
worden. 

 

Figuur 29: Percentage reparaties van koffieapparaten waarbij gebruik werd gemaakt van reparatie-informatie 
(2017-2019). 

 

3. Conclusies en aanbevelingen  

3.1. Repareren altijd eerste stap 
Van alle reparaties die in 2019 in de RepairMonitor werden beschreven, was 63% 
succesvol. Dit toont aan dat repareren zin heeft en altijd de eerste stap moet zijn als een 
product kapot gaat. Van de tien producten die het meest naar het Repair Café werden 
gebracht, waren alleen reparaties van radio’s, koffieapparaten en computers/laptops in 
minder dan 63% van de gevallen succesvol (respectievelijk 56%, 55% en 45%). Bij de 
overige veel voorkomende producten was het slagingspercentage juist hoger; bij kleding en 
fietsen zelfs aanmerkelijk hoger (ruim boven de 80%).  

3.2. Meer nadruk op onderhoud 
Veel problemen die in de RepairMonitor worden beschreven, zijn het gevolg van gebrekkig 
onderhoud: schoonmaken, ontkalken, smeren, aandraaien… In veel gevallen waren dit soort 
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eenvoudige handelingen voldoende om een product weer te laten functioneren. Blijkbaar is 
het publiek onvoldoende doordrongen van de noodzaak om onderhoud uit te voeren, en om 
dat op tijd te doen, vóórdat problemen ontstaan. Consumenten zouden zich hiervan meer 
bewust kunnen worden – een publiekscampagne zou hierbij kunnen helpen. Producenten en 
verkopers in winkels zouden het belang van goed en tijdig onderhoud ook sterker kunnen 
benadrukken, via verpakkingen, handleidingen en reclames.  

3.3. Meer reparatie kennis bij publiek nodig 
De relatieve eenvoud van problemen die in de RepairMonitor worden beschreven, toont het 
gebrek aan reparatie kennis bij het grote publiek aan. Zelfs de meest basale kennis lijkt te 
ontbreken, evenals het vertrouwen dat je als consument zelf in staat bent bepaalde 
problemen op te lossen. Meer aandacht voor reparatie vaardigheden en werken met je 
handen in het onderwijs kan dit probleem helpen oplossen.  

3.4. Producent moet reparatie actief ondersteunen 
Als reparaties niet lukken, is dat volgens de gegevens in de RepairMonitor vaak omdat 
producten niet uit elkaar kunnen, omdat onderdelen niet repareerbaar zijn, er geen 
vervangende onderdelen beschikbaar zijn en er nauwelijks documentatie aanwezig is 
waarop een reparateur zich kan baseren. Al deze belemmeringen lijken te maken te hebben 
met bewuste keuzes van de producent om reparatie door consumenten of groepen vrijwillige 
repareteurs niet te ondersteunen. De transitie naar een circulaire economie vereist dat zij 
hier verandering in brengen.  

3.5. Elektr(on)ische producten beter repareerbaar maken 
Het slagingspercentage van producten zonder stekker of batterij is een stuk hoger dan dat 
van producten die wel op stroom werken. Van de tien meest voorkomende elektr(on)ische 
producten was het slagingspercentage in de meeste gevallen (zes van de tien) lager dan 
63%, bij vier van de tien zelfs lager dan 50%. Dit geeft aan dat er specifiek in de 
repareerbaarheid van deze producten nog veel winst is te boeken (zie ook aanbeveling 3.4). 

3.6. Overheden dienen zich hard te maken voor repareerbare producten 
Behalve voor consumenten en producenten ligt er ook een belangrijke taak voor gemeenten, 
de Rijksoverheid en de Europese Unie om repareerbare producten te bevorderen. Stichting 
Repair Café formuleerde eerder al samen met Natuur & Milieu de onderstaande 
aanbevelingen voor overheden. Deze zijn nog steeds onverkort van kracht:  
 

● Overheden dienen het verstrekken van reparatiehandleidingen door producenten 
verplicht voor spullen die op de Europese markt komen; 

● Spullen moeten altijd met normaal gereedschap te repareren zijn. Verplicht het 
gebruik van standaard schroeven en andere bevestigingsmaterialen en verbied het 
verlijmen van onderdelen; 

● Verplicht langere garantietermijnen door producenten zodat verbeterde 
repareerbaarheid in het eigen belang van producenten wordt; 
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● Verplicht dat batterijen en andere kritische, snel verouderende en kwetsbare 
onderdelen door consumenten zelf te vervangen zijn; 

● Verplicht fabrikanten om reserveonderdelen beschikbaar te houden voor 
consumenten en reparateurs; 

● Verhoog de belasting op grondstoffen en verlaag die op (reparatie)arbeid; 
● Licht consumenten voor over de financiële en milieuvoordelen van repareren en ook 

over waar ze voor reparaties terecht kunnen; 
● Zorg ervoor dat Repair Cafés, kringloopwinkels, milieustraten en andere lokale 

organisaties die een rol kunnen spelen in het verlengen van de levensduur van 
spullen, maximaal van elkaar kunnen profiteren.  
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