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Voorwoord
Deze gids dient ter inspiratie voor gemeenten die op zoek zijn naar een
manier om effectieve gedragsbeïnvloedingstechnieken in te zetten
bij de communicatie over afvalscheiding. Er zijn een aantal mooie
voorbeelden uitgelicht van campagnes waar gebruik gemaakt wordt van
gedragsbeïnvloeding. Bij de gebruikte technieken wordt een toelichting
gegeven, evenals tips om het maximale uit de techniek te halen.
Als het gaat om afval scheiden zijn we voor een groot deel afhankelijk van het gedrag
van onze inwoners. Bij het ontwerpen van communicatie over afvalscheiding wordt dan
ook steeds meer gebruik gemaakt van technieken uit de gedragsbeïnvloeding. Deze
worden soms intuïtief, en soms heel bewust toegepast om inwoners te stimuleren tot
beter scheidingsgedrag. De campagnes die hieruit voortkomen zijn de basis voor deze
inspiratiegids.
Wij willen alle deelnemende gemeenten en bedrijven bedanken voor de medewerking en het
beschikbaar stellen van hun campagnemateriaal.
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1. Inleiding
Voor het ontwikkelen van een effectieve campagne is het goed in kaart
brengen van de situatie en de doelgroep een belangrijke eerste stap. Onder
andere de manier waarop afval in de gemeente gescheiden wordt en de
eigenschappen van je inwoners zijn van invloed op het scheidingsgedrag.
Wanneer in het vooronderzoek bijvoorbeeld blijkt dat er veel weerstand
heerst onder inwoners, zal een weerstandsverlagende techniek nodig zijn
om een effect te bereiken. Wanneer blijkt dat er weinig maatschappelijke
samenhang is, zal een techniek die inspeelt op sociale normen of
groepsgevoel niet het verwachte effect hebben. In deze inspiratiegids
worden een aantal effectieve gedragstechnieken toegelicht aan de hand
van voorbeelden uit bestaande campagnes van gemeenten van Nederland.
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2. Doelen stellen
en doorvertalen
Aan het begin van de ontwikkeling van iedere campagne wordt het doel van de
campagne vastgesteld. Waar wordt de campagne op gericht? Wat zijn eventuele
subdoelen? Over het algemeen geldt: hoe concreter het doel, des te gemakkelijker
de vertaling naar een communicatiestrategie. Wanneer beoogd wordt de inwoners
meer bewust te maken van het nut van afval scheiden, hoort daar een andere
strategie bij dan wanneer het doel is om het daadwerkelijke scheidingsgedrag
te stimuleren. Ook het verschil tussen de afvalstromen is belangrijk: wanneer je
inwoners bijvoorbeeld wilt stimuleren om textiel gescheiden te houden, hoort
daar een andere handeling bij dan bij het scheiden van GFT. Hoe concreter de
handeling beschreven wordt, des te gemakkelijker de boodschap wordt verwerkt.
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2. Doelen stellen en doorvertalen

Geef al uw textiel een tweede leven (Eindhoven, Cure)
Deze banner van Cure heeft als doel het scheiden van textiel te stimuleren.
De boodschap wordt hier helder gebracht: ‘Geef al uw textiel een tweede
leven’. Hiermee wordt duidelijk aangegeven wat van mensen verwacht
wordt. De boodschap wordt tevens verduidelijkt door de iconen en een
concreet uitgeschreven handeling: “Breng kleding, schoenen, huishoudelijk textiel en knuffelbeesten naar de kledingcontainers, ook als het kapot
of versleten is.” Eventuele twijfel wordt hiermee weggenomen: al het
textiel mag in de container.
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2. Doelen stellen en doorvertalen

Doe meer met afval (Utrechtse gemeenten, door Van der
Brugge Communicatie Advies)
Ook hier wordt de tekstuele boodschap zo simpel mogelijk gehouden:
medicijnen en injectienaalden moet je apart inleveren bij de apotheek. De
tekst is gemakkelijk en snel te verwerken, waardoor de boodschap beter in
het geheugen blijft hangen.

Tip: Mensen verwerken informatie het best en het snelst
wanneer deze simpel is. Hoe gemakkelijker te begrijpen,
hoe beter. Mensen nemen namelijk vaak niet de tijd om na
te denken over een boodschap. Te veel informatie, humor of
een onduidelijke afbeelding leiden af van de boodschap, en
maken deze minder effectief. Een goede afbeelding kan de
boodschap ondersteunen.
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2. Doelen stellen en doorvertalen
Meer goede voorbeelden:

Drankenkartons en blik
mogen bij het plastic.
Belangrijk datums

Gooi voortaan je
plastic afval en
drankenkartons
in deze bak

• Lediging restcontainer in
- week 39 (22-26 september 2014)
• Start invoering PMD-zak:
- week 43 (20-25 oktober 2014)
29 september 2014.
- week 47 (17-21 november 2014)
Wordt daarna wekelijks opgehaald.
- week 51 (15-19 december 2014)
• GFT+E container wordt wekelijks
U kunt al uw blik en drankenkartons geledigd.
kwijt bij het plastic. Deze afvalstroom noemen we daarna 1x per 4 weken!
verpakkingen. Op de achterzijde van deze flyer staat vermeld wat allemaal wel en niet
bij verpakkingen hoort. Zoals gewoonlijk haalt Twente Milieu de zakken met verpakkingen
elke twee weken bij u huis aan huis
op. U kunt uw verpakkingen ook kwijt in de
Telefoonnummers
(ondergrondse) container bij u in de
buurt of Restafval,
bij het milieueiland
bij de winkelcentra.Baetsen 0880 - 233200
Inzameling
GFT, Plastics:
Inzameling Papier en Karton:

Box

Milieustraat

Baetsen

Samen in
dezelfde zak!

040 - 2532378
0499 - 476508

Kringloopwinkel Son

0499 - 848041

Algemeen nummer gemeente

0499 - 491491

Altijd op de hoogte

DeAfvalApp!

Alle actuele ophaaldatums staan in de DeAfvalApp.
Deze is te raadplegen met computer, smartphone en tablet.
Download hem gratis via de website van de gemeente.
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Voor meer infomatie
Telefonisch via het algemeen nummer 0499 - 491 491 of raadpleeg de

P

M

D

website:

www.sonenbreugel.nl/inwoner/afvalinzameling
Afvalinzameling stoma-, dialyse- en incontinentiemateriaal
prima geregeld!
Voor mensen die met stoma, dialyse of incontinentie te maken hebben, zijn er afwijkende
spelregels. Voor deze doelgroep zijn er uitzonderingen mogelijk, kijk hiervoor op DeAfvalApp.

Plastic, Metaal en Drankkartons
voortaan iedere week in dezelfde zak.

Scheiden? Zo doe je dat!

...ik doe drankenkartons en blik bij het plastic

Scheiden? Zo doe je dat!
Meer informatie over afval scheiden? Kijk op
www.twentemilieu.nl of bel 0900-8520111
2010.18.011 Algemene folder.indd 1-2

FLYER PLASTIC_OLDENZAAL_A5.indd 1

Rotterdam

Oldenzaal, Twente Milieu
De pijl werkt hier als een nudge: je aandacht
wordt onbewust naar de container gestuurd.
De kleur oranje en de iconen versterken dit: het
wordt geassocieerd met PMD.

08-09-14 14:20

27-07-15 09:25

De kleur oranje maakt hier duidelijk dat het om
PMD gaat. Tevens zorgen de pijlen naar de PMDzak voor een visuele weergave van de gewenste
handeling.

Son en Breugel
Door de blije gezichten krijgt de campagne een
positieve insteek. Dit kan weerstand tegen de
boodschap voorkomen.
u Omgaan met weerstanden
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3. Groepsgedrag
Één van de oerbehoeften van een mens is het horen bij een groep. We volgen dan
ook maar al te graag wat anderen doen. We kopiëren het gedrag van mensen
waar we tegenop kijken of die we vertrouwen, of volgen simpelweg de menigte. In
het eerste geval spreken we van modelling: we volgen een “model” in het gedrag
dat vertoond wordt, doordat we dit aannemen als voorbeeld. Het tweede principe
heet sociale bewijskracht: mensen zijn echte kuddedieren, en zijn geneigd te doen
wat de meesten doen. Beide principes zijn heel gemakkelijk toe te passen in een
campagne.
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3.1 Groepsgedrag | Modelling

Nu ook je pak in de bak! (Goes)
Op deze afbeelding wordt het gewenste gedrag, het scheiden van
drankenkartons, uitgebeeld. Het pak in de handen van het meisje versterkt
de geschreven boodschap. Ook wordt het voorbeeldgedrag versterkt,
doordat zij een positief signaal over afval scheiden geven. Het beeld toont
een vader en dochter en laat ons zo onbewust weten dat scheiden is wat
thuis hoort bij een normaal gezin en dat het, gezien de blije gezichten,
plezier oplevert. Mensen doen graag wat anderen doen, en nemen hier
een voorbeeld aan. Wanneer het juiste gedrag duidelijk uitgebeeld wordt,
volgen mensen dit gemakkelijker.

Tip: Modelling werkt het best wanneer mensen zich
identificeren met de modellen. Kies dus voor herkenbare
personen, die passen in je doelgroep, of voor personen waar
je doelgroep een voorbeeld aan neemt, zoals een bekend
persoon uit de regio of uit het land.
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3.1 Groepsgedrag | Modelling

wethouder Harry Scholten

ver op Diftar

r voor inwoners met veel

er & Wethouders onderzoekt of het
ken met veel medisch afval, bijvoortinentiemateriaal en dialysemateriaal
ntal gratis ledigingen. De gemeenteuit over nemen.

meling ook anders?

zelfde. Wel is het mogelijk dat de
de containers aan huis.

Hof van Twente straks meer

Steeds minder afval aan straat.

Steeds minder afval aan straat (Gemeente Hof van Twente,
Twente Milieu)
In deze folder zie je wethouder Harry Scholten van gemeente Hof van
Twente als model. Hoewel het gewenste gedrag hier niet precies in
beeld wordt gebracht, wordt de boodschap wel duidelijk genoemd. Door
de wethouder aan deze boodschap te verbinden, zijn mensen eerder
geneigd deze te volgen. Ook is hij een model met autoriteit, waardoor de
boodschap meer indruk maakt.

n en is afhankelijk van de mate waarin
heidt. Met Diftar worden de kosten
ens die meer restafval produceren,
udens die goed hun afval scheiden

het afvalbrengpunt?

oten om vanaf 1 januari 2017 één
te hanteren voor alle betaalde grove
worden de tarieven in lijn gebracht
or de minicontainers en de

ar voor de hoogbouw?

en variabele kosten is het van belang
den bekeken hoe vaak restafval
bouw worden daarom ondergrondse
trole gebruikt. Een aantal huisuik van een blokcontainer of een
container. Op deze containers is een
ogelijk. Deze containers worden
oor ondergrondse restafvalcontainers.

Tip: Het inzetten van bekende personen of modellen waar
inwoners zich mee identificeren maakt je campagne sterker.
De boodschap wordt nóg sterker wanneer je de modellen
het gewenste gedrag duidelijk uit laat beelden, en in de
juiste setting. Bij GFT is het bijvoorbeeld effectief om iemand
in de keuken wat schillen in het GFT-bakje te zien gooien.

Vanaf 1 januari 2017 verandert de gemeentelijke
afvalstoffenheffing. Inwoners betalen niet langer één
vast bedrag. De afvalstoffenheffing is vanaf dat moment
opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel.
De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren
dat inwoners restafval aanbieden. Restafval is het
‘echte’ afval dat overblijft als alle grondstoffen goed
gescheiden zijn. Kortom: afval scheiden loont!

Zeg ook ja tegen afval scheiden.

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

30-06-16 09:27
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3.1 Groepsgedrag | Modelling
Bredanaars aan het woord: hoe scheid jij afval?
Judith Oomen uit Ulvenhout:

Johan Pegel uit Breda:

“Afval scheiden? Ik beken eerlijk dat het

“Ik vind afval scheiden belangrijk omdat veel grondstoffen her

voor mij vooral gekoppeld is aan gemak.
Doordat ik verschillende containers aan

scheiden een automatisme. Oud ijzer, maar ook bijvoorbeeld

huis heb, ben ik afval gaan scheiden.

bierdoppen, verzamel ik apart. Als ik dan toevallig een keer naar

En om het mezelf nog makkelijker te

het milieustation moet, lever ik ze in.

maken, heb ik in de keuken een la met
verschillende afvalbakjes voor verschillende

Afval: haal eruit wat erin zit (Breda)

gebruikt worden. Zo vermindert de afvalhoop. Voor mij is afval

Modelling is een techniek die je niet alleen visueel, maar ook
tekstueel kunt toepassen. Hier wordt modelling tekstueel toegepast
in de vorm van testimonials van een aantal inwoners van Breda. De
inwoners zijn een voorbeeld voor de lezer. Door gebruik te maken van
verschillende personen, is de kans groter dat mensen zich met één of
meerdere modellen identificeren. Belangrijk is ook dat de testimonials
geloofwaardig zijn en niet lijken op een reclameboodschap, dit kan
namelijk weerstand opwekken.

Al het groenafval gaat naar mijn moestuin. Ik vermeng dat met
bladeren en na enige tijd heb ik compost. De compost gebruik ik

soorten afval. Dan hoef ik er niet bij na te denken en lever ik

niet alleen voor mijn tuin, maar ook voor bloembakken op mijn

toch een bijdrage. Dubbel winst toch?”

balkon. Ik hoef nooit meer voor compost naar

Afvaltip: “In steeds meer supermarkten kun je groente en fruit

slaar en daar kon je een bak kopen om

in papieren zakken doen. Dat is nog altijd beter dan in een plastic

je koffiedrab te verzamelen. Hier kweek

zak. En als fruit bijvoorbeeld in een schil zit, hoeft er toch niet

ik nu zelf oesterzwammen in. Om de zes

ook nog een zak omheen?”

weken oogst ik oesterzwammen.”

Michel Boukens uit Breda:

Afvaltip: “Bij Wolfslaar heb ik een keer een bak

“Voor mij is afval scheiden net als opruimen. Bij opruimen leg je

gekocht waarin ik koffiedrab verzamel. Hierin kweek ik nu zelf

spullen op de plek waar ze horen en dat doe ik met afval net zo.

oesterzwammen. Die oogst ik om de zes weken.”

een tuincentrum. Ik was een keer bij Wolf

Ik doe het meteen in de juiste afvalbak. En die hebben we thuis
in alle soorten en maten! Een prullenbak voor plastic afval, een
bak voor oud papier, een la voor lege flessen en
nog bakjes in de keuken voor gft en restaf
val. Voor onze kinderen is afval scheiden
daarom heel normaal. Zij kunnen zich niet
voorstellen dat je alles in één container
weggooit. Zo dragen we met het hele
gezin bij aan een beter milieu, voor nu en in
de toekomst.”

Ook goed hier: de Bredanaars bewijzen het
gemak en de “normaalheid” van afval scheiden.
Hiermee verminder je weerstand (scepsis) en
versterk je de sociale norm.

Wist u dat?
u kattenbakkorrels op basis
van hout, papier of stro bij
het gft mag weggooien?
Alle andere korrels moeten
bij het restafval.

u Omgaan met weerstanden

u Sociale normen

Afvaltip: “Met verschillende kleine afvalbakjes in de keuken,
hoef je niet steeds naar de container te lopen. Dat maakt afval
scheiden een hele kleine moeite.”
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3.1 Groepsgedrag | Modelling
Meer goede voorbeelden:

Eierdozen
en ander karton?
Kan bij het
oud papier!

PLASTIC
WORDT
PMD!

PMD

Plastic | Metaal | Drinkpak

tip

cheiden
Afval s
MEEDOEN IS MAKKELIJK!
KIJK OP DATISKAASSIE.NL VOOR MEER HANDIGE TIPS

Stadswerk072 i.s.m. Alkmaar

#Avalex_nieuws

/Avalexnieuws

Avalex

avalex

Alphen aan den Rijn

Om een zo groot mogelijk deel van je doelgroep
te bereiken, kun je gebruik maken van meerdere
verschillende modellen: mannen, vrouwen,
jong en oud. Zo maak je impliciet duidelijk dat
afval scheiden voor iedereen is. Let er op dat de
modellen aansluiten bij de doelgroep.
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3.2 Groepsgedrag | Sociale normen

BASISSCHOOL
DE KINDERBRUG

BASISSCHOOL
DE KINDERBRUG

Papier scheiden, doe mee!
Nederland is koploper als het om hergebruik van papier gaat. Ook de inwoners van Kaag
en Braassem zijn goed op weg. Zij houden 74% van het oud papier apart. “Bedankt daarvoor!”, zeggen de leerlingen van groep 8 van basisschool De Kinderbrug uit Rijpwetering.
“Maar het kan nóg beter. Op naar de 100%.”

PAPIER

De gemiddelde inwoner van Kaag en Braassem hield
vorig jaar 62 kilo oud papier apart. Toch belandde er nog
22 kilo oud papier per inwoner bij het restafval. Waarom
dat zonde is? De leerlingen vragen het adviseur Judith
Beltman van Cyclus.

Waarom is papier scheiden belangrijk?
“Dan hoeven er minder bomen gekapt te worden om
nieuw papier te maken.”

Waarom kan oud papier niet bij GFT-afval?
“Het is beter om van oud papier nieuw papier te maken.
Bovendien is het niet de bedoeling dat er inkt bij het
compost terechtkomt.”

Nederland is koploper als het om hergebruik van papier gaat. Ook de inwoners van Kaag
en Braassem zijn goed op weg. Zij houden 74% van het oud papier apart. “Bedankt daarvoor!”, zeggen de leerlingen van groep 8 van basisschool De Kinderbrug uit Rijpwetering.
“Maar het kan nóg beter. Op naar de 100%.”

“Ja, juist. Denk bijvoorbeeld aan hagelslagverpakking.
Ook karton hoort bij het oud papier.”

Zitten er nog veel wc-rollen bij het restafval?
“Ja, maar ze horen bij het oud papier.”

Recycling van papier
> Na het lezen, gaat de krant bij het oud papier.
> De gemeente laat het oud papier ophalen door verenigingen.
> Het oud papier gaat naar de papierfabriek. Daar wordt het vermalen tot kleine
stukjes. Samen met kleine stukjes hout en veel water ontstaat er papierpap.
> Het water wordt eruit gehaald met een zeef en een droogmachine.
> Het nieuwe papier is klaar en kan gebruikt worden,
bijvoorbeeld als krant.

De gemiddelde inwoner van Kaag en Braassem hield
vorig jaar 62 kilo oud papier apart. Toch belandde er nog
22 kilo oud papier per inwoner bij het restafval. Waarom
dat zonde is? De leerlingen vragen het adviseur Judith
Beltman van Cyclus.

Waarom is papier scheiden belangrijk?
“Dan hoeven er minder bomen gekapt te worden om
nieuw papier te maken.”

Waarom kan oud papier niet bij GFT-afval?

Papier scheiden, doe mee! (Kaag en Braassem, Cyclus)

“Het is beter om van oud papier nieuw papier te maken.
Bovendien is het niet de bedoeling dat er inkt bij het
compost terechtkomt.”

Op donderdag 15 oktober gingen de leerlingen van groep 8 van basisschool
De Kinderbrug uit Rijpwetering aan de slag met het onderwerp papier scheiden.
Ze doken in de papiercijfers van de gemeente Kaag en Braassem. Ze interviewden Judith Beltman van Cyclus over het nut van papier apart houden. Ze bedachten tips om papier nóg beter te scheiden. En ze brachten het recyclingproces in
beeld. Deze kanjers schreeuwen van de daken: “Papier en karton doe je in de
papierbak en niet in de afvalzak!”.

Meer zien?
Surf naar
www.schooltv.nl
en bekijk de video’s
over de papierfabriek.

Scheidingswijzer

Vijf gouden tips

Colofon

4 Schoon en droog papier hoort bij

Op de digitale afvalkalender www.cyclusnv.nl/afvalkalender ziet u hoe en waar u uw oud papier kunt aanbieden.
Het voorkomen én apart houden van apart papier is nu
nóg makkelijker met de vijf gouden tips van groep 8 van
basisschool De Kinderbrug.

Deze krantenpagina is voor u gemaakt door de leerlingen
van groep 8 van basisschool De Kinderbrug uit Rijpwetering: Sami Abid, Tessa Bax, Meike Bentvelsen, Franja
Böhmer, Luuk de Bruijn, Chiel van Dongen, Lars van der
Geest, Matt Hassing, Nienke Heemskerk, Manou Heij,
Nina Hofland, Gijs Hoogenboom, Jort Kneijber, Ris Koek,
Ruby Koek, Melvin Lodewegen, Max Montanus, Bart Nederstigt, Rens van der Poel, Jacob van Polanen, Bram Ram,
Johan Rotteveel, Jinte van Schie, Jackie van Seggelen, Joep
Straathof, Daan van Veen, Thomas van Veen, Nowa van der
Vlugt, Quintijn Voskuilen, Eefje Zoetemelk en leerkracht
Helma van der Geest.

het oud papier.

8 Vies of nat papier én papier met
plastic horen niet bij het oud papier.
Kijk voor de volledige scheidingswijzer op de digitale afvalkalender.

> Werk op school met iPads in plaats van schriften.
> Als je geen reclamefolders wilt, doe dan een ja/neesticker op je brievenbus.
> Geef gelezen tijdschriften en boeken door aan vrienden
en familie.
> Gebruik bij tekenen het hele vel papier, ook de achterkant.
> Voer campagne over papier scheiden.
Geef aan waarom het belangrijk is.

PAPIER

Mogen kleine kartonnen pakjes ook bij het
oud papier?

Papier apart, bedankt!

Papier en karton doe je in de
papierbak en niet in de afvalzak

Papier scheiden, doe mee!

Mogen kleine kartonnen pakjes ook bij het
oud papier?
“Ja, juist. Denk bijvoorbeeld aan hagelslagverpakking.
Ook karton hoort bij het oud papier.”

Zitten er nog veel wc-rollen bij het restafval?
“Ja, maar ze horen bij het oud papier.”

Papier apart, bedankt!
In deze advertentie
wordt een mooie sociale norm gesteld: de inwoners
van Kaag en Braassem zijn goed op weg, zij houden namelijk al 74% van
Papier
karton
Recycling
het oud papier
apart. en
Mensen
volgendoe
graagje
watin“dede
meeste mensen”
doen. van papier
> Na het lezen, gaat de krant bij het oud papier.
papierbak
niet in
de afvalzak
> De gemeente
Door te communiceren
dat en
de meeste
mensen
in Kaag en Braassem
hun laat het oud papier ophalen door verenigingen.
> Het oud papier gaat naar de papierfabriek. Daar wordt het vermalen tot kleine
stukjes.
Samen met kleine stukjes hout en veel water ontstaat er papierpap.
papier goed gescheiden houden, stimuleer je dit volggedrag, en> Het
zijnwater
lezers
wordt eruit gehaald met een zeef en een droogmachine.
> Het nieuwe papier is klaar en kan gebruikt worden,
meer geneigd hun papier te scheiden.
bijvoorbeeld als krant.

Kijk op www.facebook.com/iloveafvalscheiden. Daar
staan actiefoto’s en reacties van de leerlingen die deze
krantenpagina gemaakt hebben.

Op donderdag 15 oktober gingen de leerlingen van groep 8 van basisschool
De Kinderbrug uit Rijpwetering aan de slag met het onderwerp papier scheiden.
Ze doken in de papiercijfers van de gemeente Kaag en Braassem. Ze interviewden Judith Beltman van Cyclus over het nut van papier apart houden. Ze bedachten tips om papier nóg beter te scheiden. En ze brachten het recyclingproces in
beeld. Deze kanjers schreeuwen van de daken: “Papier en karton doe je in de
papierbak en niet in de afvalzak!”.

Meer zien?
Surf naar
www.schooltv.nl
en bekijk de video’s
over de papierfabriek.
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3.2 Groepsgedrag | Sociale normen

Zeg ook ja tegen afval scheiden (Enschede, Twente Milieu)

Steeds minder grijs aan straat.

Meer afval scheiden, minder betalen
Vanaf 1 januari 2017
Zeg ook

Op deze poster van Twente Milieu wordt de sociale norm op een andere
manier toegepast. De zin “Steeds minder grijs aan straat” geeft een trend
aan. Mensen willen van nature graag meegaan met een trend, omdat dit
de nieuwe norm wordt. Door te suggereren dat mensen steeds minder
restafval produceren, motiveer je inwoners om ook minder restafval
aan de straat te zetten. Let hierbij wel op dat humor de boodschap vaak
minder duidelijk maakt. Hoe simpeler de boodschap, des te beter deze
verwerkt wordt. Het effect van de sociale norm kan door een afbeeldingen
worden versterkt wanneer je modellen gebruikt die goed aansluiten op de
doelgroep.
Tip: Een sociale norm werkt het beste wanneer deze
specifiek gericht is op het gewenste gedrag. Speel in op
wat mensen wel kunnen doen (bijvoorbeeld meer scheiden
van afval), in plaats van wat ze niet moeten doen (gooi
geen GFT afval bij het restafval). De woorden ‘geen’ of ‘niet’
worden namelijk niet altijd verwerkt, en kunnen weerstand
oproepen. Onbewust kan de boodschap hierdoor juist een
averechts resultaat opleveren.

tegen afval scheiden.

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl
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4. Persoonlijk maken
Mensen zijn goed in het filteren welke informatie voor hen relevant is of niet, en
slaan veel informatie hiermee automatisch over. Door informatie meer persoonlijk
relevant te maken, krijgen mensen het gevoel dat de boodschap voor hen bedoeld
is. Een stap verder gaat het wij-gevoel: als mensen het gevoel hebben onderdeel
te zijn van een geheel (zoals een dorp, wijk of club), gaan zij sneller mee met deze
“wij”. “Wij” betekent immers ook “ik”.

Arnhem
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4. Persoonlijk maken

I love afval scheiden (Krimpenerwaard, Cyclus)
Wanneer mensen zich onderdeel voelen van een groep, gaan zij sneller
mee in de houding of in het gedrag van deze groep. In deze afbeelding
wordt daar op ingespeeld: “Krimpenerwaard loves afval scheiden”. Door
het “groepsgevoel” te activeren, identificeren de inwoners van
Krimpenerwaard zich beter met de boodschap. Onderzoek eerst welke
kenmerken binnen een groep maken dat mensen zich onderdeel
van deze groep voelen. In deze afbeelding suggereert het gras het
plattelandsgevoel, wat goed past bij de gemeente Krimpenerwaard.
Tip: Het gebruiken van sociale normen en/of het
persoonlijk maken door het groepsgevoel te activeren
werkt alleen wanneer er sprake is van een grote mate
van maatschappelijke samenhang of verbondenheid in
de groep. In sommige gevallen zal dit dus meer effect
hebben dan in andere gevallen. Soms kan het helpen om
de groep verder uit te splitsen, bijvoorbeeld door van stad/
dorpsniveau naar wijkniveau te gaan.
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4. Persoonlijk maken

Een
bananenschil?
Mag bij het
gft!

Eierdozen
en ander karton?
Kan bij het
oud papier!

Blikje leeg?
Plastic, Metalen
verpakkingen en
Drankpakken mogen
bij elkaar!

tip
tip

Hier wordt óók modelling toegepast: ook hier
werkt het het best wanneer je het persoonlijk
maakt. Idealiter laat je het zelfs de modellen zelf
vertellen: “Mijn bananenschil gooi ik bij het GFT”.

tip

u Modelling

Afval n
e
d
i
e
h
c
s

Afval scheiden, dat is kaassie! (Alkmaar, Stadswerk072)
Hier wordt de boodschap op een andere manier persoonlijk gemaakt: “Dat
is kaassie!” is een uitspraak die voornamelijk door inwoners van gemeente
Alkmaar herkend wordt. Door inwoners op deze manier te benaderen,
krijgen zij meer het idee dat de boodschap voor hen bedoeld is, en voelen
zij zich dus meer aangesproken door deze boodschap.

MEEDOEN IS MAKKELIJK!
KIJK OP DATISKAASSIE.NL VOOR MEER HANDIGE TIPS
SW_DIK_flyer_A5.indd 1

02-09-16 09:42
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4. Persoonlijk maken

Doordat de modellen blij zijn met de kleine
hoeveelheid restafval, wordt er een positieve
sfeer omtrent afvalscheiding gecreëerd.

Wij hebben bijna geen restafval (Alphen aan den Rijn)
Ook hier wordt de boodschap persoonlijk gemaakt, dit keer door echte
inwoners uit Alphen aan den Rijn te gebruiken als modellen. Dit wordt
realistischer gemaakt door mensen voor hun eigen huis te fotograferen. Op
deze manier wordt de boodschap relevanter voor de ontvanger.
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4. Persoonlijk maken

Losser zegt

tegen afval scheiden
Het laatste nieuws over afval scheiden in Losser.

Samen aan de bak!
Afval scheiden is belangrijk. Er wordt in Losser al veel afval gescheiden en dat is goed, want afval
is een belangrijke grondstof voor nieuwe materialen. Vandaar dat de gemeenteraad heeft besloten
om samen met Twente Milieu in geheel Losser verpakkingencontainers voor laagbouwwoningen in te voeren. Dat maakt afval scheiden voor u nog gemakkelijker!

Losser zegt ja tegen afval scheiden (Twente Milieu)

Deze boodschap spreekt mensen die zich verbonden voelen met Losser aan:
Ondertussen heeft ook u een verpakkingencontainer ontvangen en worden dede boodschap wordt hiermee voor hen relevant.
verpakkingen (plastic, drankenkartons en blik) aan huis ingezameld. U kunt de
verpakkingen ook nog naar de oranje verpakkingencontainers bij u in de buurt brengen.
Container aanvragen
Heeft u de verpakkingencontainer niet gekregen en wilt u deze toch gaan gebruiken,
dan kunt u tot 1 augustus alsnog een gratis verpakkingencontainer aanvragen bij de
gemeente.
Vragen over leging?
Uw verpakkingencontainer en uw restafvalcontainer worden één keer per vier weken geleegd.
Zet uw container op de inzameldag voor 7.30 uur aan de straat. Kijk voor de actuele inzameldata
op uw persoonlijke afvalkalender via www.twentemilieu.nl of in de app voor smartphones en
tablets van Twente Milieu.

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.twentemilieu.nl

Bij wie kunt u terecht? Verpakkingen: wat kan wel in de

20

5. Omgaan met
weerstanden
Als het gaat om afval scheiden treedt er vaak weerstand op. Om het correct
scheiden van afval te stimuleren, is het belangrijk om weerstanden te kennen
en hierop in te gaan. Weerstand kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer mensen
iets opgelegd krijgen en daardoor het gevoel hebben beperkt te worden in
hun keuzevrijheid of autonomie (reactance), of wanneer zij de inhoud van een
boodschap niet vertrouwen (scepticisme).
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5.1 Weerstand erkennen
1

In gesprek met Paul de Beer,
wethouder Duurzaamheid

u Persoonlijk maken

Inhoud
In gesprek met Paul de Beer,
wethouder Duurzaamheid
1
Wat verandert er voor mij?

2

Weggegooid
L ERUI en dan?

3

A
HA

T

Mijn Afvalwijzer: allerlei
info handig bij elkaar
Bredanaars aan het woord:
hoe scheid jij afval?

Afval scheiden gaat veranderen in Breda.

Wat gaat er precies veranderen?

Waarom is dat nodig?

We gaan afval scheiden makkelijker maken door

Breda scheidt al jaren afval. De hoeveelheid

meer gescheiden afval aan huis op te halen.

gescheiden afval blijft echter vrijwel gelijk.

Denk bijvoorbeeld aan plastic verpakkingen.

Terwijl van steeds meer afval nieuwe grondstoffen

4

6

en producten gemaakt
kunnen worden als we
L ERU

IT
A
het gescheiden
HA aanleveren bij afvalverwerkings

Uiteraard begrijp ik dat deze wijzigingen best

bedrijven. Dat is beter voor het milieu én

weet ik inmiddels dat na een gewennings

goedkoper dan het verbranden van restafval.

periode prachtige resultaten worden behaald.

Met de nieuwe manier van afval inzamelen sluit

Laten we daar in Breda ook voor gaan. Alleen

Breda aan bij het landelijke programma ‘Van

met elkaar kunnen we afvalinzameling milieu

Afval naar Grondstof’ dat voor alle gemeenten

vriendelijker en goedkoper maken.

wennen zijn. Uit ervaringen in andere gemeenten

in Nederland geldt.

T

Doe mee en win!
ZI
WA
T ERIN

7

IT

Meer afvalW
scheiden
klinkt Z
goed, maar
A

T ERIN
is het ook realistisch?

Het is zeker realistisch! Uit analyses van het

REST 8%

Bredase afval blijkt dat ruim 90% van al het
afval in de restafvalcontainer helemaal geen

AL ERUIT
A
H

Doordat de afzender van de boodschap (de
wethouder) duidelijk in beeld wordt gebracht,
ervaren mensen de boodschap als persoonlijker
en meer geloofwaardig.

restafval is (zie de afbeelding hiernaast).
Het kan prima worden hergebruikt als we het

OVERIG 23%

scheiden. Een enorme kans dus om het nog

TEXTIEL 4%
GLAS 3%

beter te doen. Een schone en leefbare stad is

PLASTIC 12%

een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
En als alle Bredanaars meer afval scheiden,

Afval: haal eruit wat erin zit (Breda)
Een manier om reactance te verminderen, is door deze weerstand te
erkennen. In deze folder van de gemeente Breda erkent Paul de Beer,
wethouder Duurzaamheid, de weerstand van de burgers tegen de
wijzigingen omtrent de afvalinzameling: “Uiteraard begrijp ik dat deze
wijzigingen best wennen zijn.” Door de weerstand simpelweg te erkennen
geef je mensen het gevoel dat ze gehoord worden en zal de mate van
weerstand afnemen.
Hier wordt ook ingespeeld op scepticisme: de
wethouder komt met feiten om te onderbouwen
dat betere afvalscheiding realistisch en
gemakkelijk is.
u Scepticisme verminderen

PAPIER 9%

wordt de verwerking goedkoper. De afvalstoffen
heffing kan dan geleidelijk omlaag.

IT
WA
T ERIN Z

GFT 41%

Slechts 8% van al het afval in de
restafvalcontainer is restafval.
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5.1 Weerstand erkennen

Nr. 1 - Juni 2016

Enschede zonder afval
Het laatste nieuws over afval scheiden in Enschede

“Samen voor steeds
minder grijs aan straat.”
Diftar in Enschede. Vanaf 1 januari 2017 is het zover. Vanaf dan
hebben we zelf invloed op het bedrag dat we jaarlijks kwijt zijn
voor ons afval. Minder restafval, meer afval scheiden.
Daar gaat het om.
Waarom doen we dit? Afval verbranden
is zonde. Zeker als het geen restafval is,
maar grondstof voor nieuwe producten.
We willen het afval dan ook goed
scheiden, zodat er zo min mogelijk
restafval voor de grijze container
overblijft. Dat vraagt wel wat van ons.
Anders omgaan met afval. Dat kan.
Door goed afval te scheiden is mijn
grijze container leger. Ik hoef daarom de
container niet meer elke twee weken
aan de weg te zetten.
Hoe werkt het? Vanaf 2017 gaan we
minder betalen als we ons afval goed
scheiden. Het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing gaat omlaag. Daarnaast
betalen we per keer dat we de grijze
container aan straat zetten of als we

GFT
72 kg
PAPIER

afval wegbrengen naar een ondergrondse
container. Daar hebben we dus zelf
invloed op.
Al het herbruikbare afval zoals papier,
glas, textiel, gft en verpakkingen wordt
gratis opgehaald, kunnen we gratis
wegbrengen naar milieupleinen bij
winkelcentra, of gratis kwijt op het
afvalbrengpunt.

Enschede zonder afval (Enschede, Twente Milieu)
Ook hier wordt weerstand tegen de verandering erkend: “Dat zal best
wennen zijn. We hebben een half jaar om te oefenen. Gaat u samen met
mij voor minder grijs aan straat?”. Met deze passage wordt begrip getoond
voor het vervelende aspect van de verandering voor inwoners.

In deze zin wordt ook weerstand omzeild, door de autonomie van
de inwoners te benadrukken. De boodschap maakt duidelijk dat
inwoners zelf invloed op en controle over hun afvalstoffenheffing
hebben. Door mensen het gevoel te geven dat zij beter kunnen
worden in het scheiden van hun afval, worden zij gemotiveerd.
Dit principe wordt ook wel meesterschap genoemd.

Afval scheiden begint natuurlijk thuis.
Dat zal best wennen zijn. We hebben
een half jaar om te oefenen. Gaat u
samen met mij voor minder grijs aan
straat?
Hans van Agteren Wethouder leefomgeving

Waarom Diftar?
De gemeente Enschede wil afval beter hergebruiken, want afval
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Feit of fabel?
leren dat dit niet het geval is. Wel leert de ervaring

van oud papier nieuw papier gemaakt. Wist u trouwens dat van oud plastic

1. Chipszak:

o.a. tennisballen en fleecetruien worden gemaakt?

a. Verpakkingen
b. Papier
c. Restafval

dat inwoners illegale dump vaker melden. Uit voorzorg worden er twee

nieuwe producten. Twente Milieu voert het

gescheiden afval van Enschedeërs gescheiden af. Het wordt ook

verwachting is dat zo’n 80% van de Enschedese huishoudens straks

Fabel:

goedkoper uit is.

op het tarief. Zo kost een grote grijze container van 240 liter straks 4x

Niet iedereen is goedkoper uit met Diftar

Feit:

Klopt. Huishoudens met veel restafval betalen straks
meer dan huishoudens met weinig restafval. De

2. Kapotte spiegel
a. Glascontainer
b. Restafvalcontainer
c. Afvalbrengpunt

ondergrondse container.

Vanaf 1 juli:
test het Diftarsysteem
Waarom is
mijn container
gechipt?

Vanaf 1 juli is het mogelijk
om zelf te zien hoe vaak u
uw container aan de straat
zet of afval wegbrengt naar
een ondergrondse container.

In de gemeente Enschede beschikken
laagbouwwoningen over een grijze,
groene en blauwe container. Deze
containers zijn de afgelopen maanden
allemaal gechipt. Dankzij de chip kan
door de vuilniswagen worden geregistreerd of uw container is geleegd.
Iedere keer dat u uw container aan de
straat zet, wordt dat opgeslagen door
de apparatuur. Op basis van deze
registratie vindt vervolgens de jaarlijkse
afrekening plaats. De gft- en papiercontainer blijven ook volgend jaar gratis.
Vanaf 1 juli kunt u ook zelf bekijken hoe
vaak u uw containers aanbiedt. Daarover
leest u meer in het artikel hiernaast.

Op de website www.twentemilieu.nl/
inloggendiftar kunt u vanaf dat moment
aan de hand van het nummer van uw
milieupas, postcode en huisnummer uw
aanbiedgedrag bekijken. U ziet precies
hoe vaak u uw grijze, groene en/of
blauwe container aan de weg hebt gezet,
of hoe vaak u een zak naar de ondergrondse container hebt gebracht.
Zo kunt u aan het einde van het jaar zelf
uitrekenen hoe u uw afvalkosten kunt
beïnvloeden.

Let op: inwoners die nog gebruik maken van een
bovengrondse container (bijvoorbeeld een blokcontainer
of stortkoker) kunnen naar verwachting uiterlijk
1 oktober gebruik maken van deze website.

Feit of fabel?

Enschede zonder afval,
hoe doen we dat?
Dit doel willen we in een aantal stappen bereiken.

3. Kapotte paraplu
a. Restafval
b. Gft-afval
c. Afvalbrengpunt

4. Yoghurtpak
In 2017 starten we met Diftar. U scheidt
thuis uw afval. Naast een vast basistarief, betaalt u per keer dat u restafval
aanbiedt. Het aantal kilo’s maakt hierbij
geen verschil. Hoe beter u uw afval
scheidt, hoe minder u betaalt.

U zult merken dat u nog maar weinig
restafval overhoudt. Daarom gaan we in
2019 over op omgekeerd inzamelen.
U brengt uw restafval naar een ondergrondse container in de buurt. De grijze
container wordt vervangen door een
verpakkingencontainer voor plastic, blik
en drankenkartons.

2017 2019

1. Papier
2. Restafvalcontainer
3. Verpakkingen

Afval scheiden is nutteloos. Het komt toch op één afvalberg…

de ervaringen van andere gemeenten met Diftar
leren dat dit niet het geval is. Wel leert de ervaring

van oud papier nieuw papier gemaakt. Wist u trouwens dat van oud plastic

1. Chipszak:

o.a. tennisballen en fleecetruien worden gemaakt?

a. Verpakkingen
b. Papier
c. Restafval

gescheiden afval kan dienen als grondstof voor
nieuwe producten. Twente Milieu voert het

gescheiden afval van Enschedeërs gescheiden af. Het wordt ook

Ik ga straks voor mijn buren betalen als zij hun afval in
mijn container gooien

verwachting is dat zo’n 80% van de Enschedese huishoudens straks

Fabel:

goedkoper uit is.

op het tarief. Zo kost een grote grijze container van 240 liter straks 4x

Niet iedereen is goedkoper uit met Diftar
Klopt. Huishoudens met veel restafval betalen straks
meer dan huishoudens met weinig restafval. De

Tip: Mensen worden voornamelijk sceptisch op het
moment dat er een verandering plaatsvindt. Verandert
het inzamelsysteem, of gaat de gemeente over op diftar?
Identificeer dan de misverstanden en de achterliggende
redenen hiervoor, erken de weerstand en geef antwoord op
onzekerheden van de inwoners.

gescheiden verwerkt. Zo wordt van oud glas nieuw glas gemaakt en wordt

BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) extra ingezet om te
handhaven.

Doe de test en kijk hoe goed jij
afval kunt scheiden

u betaalt per keer dat u restafval (de grijze container

De zak bestaat uit plastic met een
aluminiumlaag aan de binnenkant. Dit kan niet
van elkaar worden gescheiden en is niet
recyclebaar. Het is dus restafval.

dat inwoners illegale dump vaker melden. Uit voorzorg worden er twee

of een vuilniszak) aanbiedt, niet per kilo. Zet daarom

volle containers aan de weg. De zak van uw buurman heeft geen invloed
op het tarief dat u betaalt. De grootte van uw container heeft wel invloed
zoveel dan een vuilniszak van 60 liter die weggebracht wordt naar een

2. Kapotte spiegel
a. Glascontainer
b. Restafvalcontainer
c. Afvalbrengpunt

Bekijk ook eens het document
Talking rubbish: (klets)verhalen over afvalscheiding

ondergrondse container.

Vanaf 1 juli:
test het Diftar-

Enschede zonder afval,
hoe doen we dat?

Alleen verpakkingsglas, zoals potjes en
drankflessen, mogen in de glascontainer. Ruiten
en spiegels kunt u inleveren als ‘vlakglas’ op het
afvalbrengpunt.

Feit:

Quiz:
welk afval waar?

Fabel:

Diftar zorgt voor meer illegale dump

Fabel:

op het tarief dat u betaalt. De grootte van uw container heeft wel invloed

Sinds vorig jaar mogen drankenkartons en blik
bij de plastic verpakkingen. Drankenkartons zijn
pakken van sap, soep, yoghurt en zuivel.
Het yoghurtpak hoort dus bij de verpakkingen.

Kortom: afval scheiden loont!
De gemeenteraad moet nog een besluit
nemen over de tarieven. Dat gebeurt
eind dit jaar. Wel is bekend dat het vaste
tarief van de afvalstoffenheffing niet
meer dan €200,- mag zijn.

Een grote barrière die je vaak tegenkomt bij het beïnvloeden van
gedrag is de sceptische houding die mensen aannemen. Er worden
inhoudelijke bezwaren gevormd ten opzichte van de afvalscheiding of
de inzamelstrategie. Bij diftar onstaan bijvoorbeeld veel vragen over
de kosten. In deze folder wordt hier mooi op ingespeeld door de feiten
en fabels omtrent afval scheiden en diftar uit te lichten. Eventuele
onzekerheden worden beantwoord, en bezwaren worden weerlegd.

of een vuilniszak) aanbiedt, niet per kilo. Zet daarom

volle containers aan de weg. De zak van uw buurman heeft geen invloed

Een kapotte paraplu hoort niet in de (grijze)
restafvalcontainer. Die is alleen voor fijn
huishoudelijk afval. Het is grof restafval dat
thuishoort op het afvalbrengpunt. Tip: spaar in
een hoek of op een plank van de schuur wat grof
afval op en breng het dan samen weg.

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder
u betaalt. Of andersom: wie meer restafval
produceert, betaalt meer. De vervuiler
betaalt.

Enschede zonder afval (Enschede, Twente Milieu)

Alleen verpakkingsglas, zoals potjes en
drankflessen, mogen in de glascontainer. Ruiten
en spiegels kunt u inleveren als ‘vlakglas’ op het
afvalbrengpunt.

Naast een nieuw vast tarief, dat lager is
dan de huidige afvalstoffenheffing, betaalt
u vanaf 2017 voor het aantal keren dat u
restafval aanbiedt. Het tarief is gebaseerd
op het aantal liters, zo kost een grote
grijze container van 240 liter straks 4x
zoveel dan een vuilniszak van 60 liter die
naar de ondergrondse container wordt
gebracht. U betaalt dus niet per kilo.
Hiermee krijgt u meer invloed op uw
eigen afvalkosten.

u betaalt per keer dat u restafval (de grijze container

zoveel dan een vuilniszak van 60 liter die weggebracht wordt naar een

Met ingang van 1 januari 2017
verandert de gemeentelijke
afvalstoffenheffing in onze
gemeente.

Doe de test en kijk hoe goed jij
afval kunt scheiden

gescheiden verwerkt. Zo wordt van oud glas nieuw glas gemaakt en wordt

Ik ga straks voor mijn buren betalen als zij hun afval in
mijn container gooien

handhaven.

januari 2017
meentelijke
ng in onze

arief, dat lager is
fenheffing, betaalt
antal keren dat u
tarief is gebaseerd
kost een grote

gescheiden afval kan dienen als grondstof voor

BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) extra ingezet om te

Afval
scheiden
loont!

Quiz:
welk afval waar?

de ervaringen van andere gemeenten met Diftar

Diftar zorgt voor meer illegale dump

Fabel:

Afval scheiden is nutteloos. Het komt toch op één afvalberg…

Fabel:

De zak bestaat uit plastic met een
aluminiumlaag aan de binnenkant. Dit kan niet
van elkaar worden gescheiden en is niet
recyclebaar. Het is dus restafval.

n

5.2 Scepticisme verminderen

3. Kapotte paraplu
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5.2 Scepticisme verminderen

PLASTIC, blik & pak: de basis vOor NIeuwe PRodUcTen.
Gooi uw lege pakken, plastic en
blik in de plasticbak.

1

Pakken, plastic en blik
worden gescheiden
ingezameld.
2

Pakken, plastic en blik
worden gesorteerd.

3

In de goeie bak (HVC)
Scepticisme wegnemen kan ook zonder dat er argumenten gegeven
hoeven te worden: in dit voorbeeld van HVC wordt het verwerkingsproces
van PMD weergegeven. Naast dat dit een mooie manier is om het nut van
afval scheiden te benadrukken, neem je ook scepsis weg bij mensen die
het idee hebben dat het afval scheiden geen zin heeft.

IER

500C

A
u mAT

PA P

4a

C
T I LS
E

PLA
KORR S

GRANuL I
A Lu mI N

De pakken worden verpulverd
en in warm water (500C)
gesplitst in drie nieuwe
grondstoffen: plastic
korrels, papier en
granulaat voor
aluminium.
Eindproducten:
pannen, kranten,
plastic flesjes.

4b

4c

Het plastic wordt geperst in
balen, versnipperd, gewassen
en gedroogd en
verwerkt tot nieuwe
plastic korrels.

Het blik wordt samen met staal
omgesmolten. Het vloeibare
staal wordt in profielen gegoten
of gewalst in platen, gesneden
en opgerold.

Eindproducten:
broodtrommels,
bermpaaltjes,
plastic flesjes.

Eindproducten:
blikjes, fietsen,
vliegtuigonderdelen,
treinstellen.

De achtergrondkleur van de flyer refereert naar
de afvalstroom waarop de informatie betrekking
heeft. Dit zorgt voor herkenbaarheid.

WaT mAg er in de plastIcbAk?
• Bakjes van patat, salade, groente en fruit
• Bekers van yoghurt, vla en ijs
• Flacons van wasmiddelen, shampoo en zeep
• Flessen frisdrank, water, melk, azijn, etc.
• Knijpflessen van sauzen, olie etc.
• Tubes van gel, bodylotion en tandpasta
• Plantenpotjes

• Verpakkingen van bijv. tandenborstels,
schroefjes en speelgoed (blisters)
• Verpakking van kaas, vlees en vis
• Zakken van pasta, rijst, brood, snoepgoed, etc.
• Pakken van vruchtensap, zuivel, pastasaus etc.
(plat gevouwen met gesloten dop)
• Frisdrank- en conservenblikjes
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5.2 Scepticisme verminderen

Het belang van zuiver GFT

5 Producten

Keuken- en tuinafval wordt bij Meerlanden 100%
gerecycled tot maar liefst 5 nuttige producten:
groengas, CO2, warmte, compost en water.
Hoe zuiverder het opgehaalde GFT, hoe meer
grondstoffen en energie Meerlanden kan maken.

Meerlanden verwerkt uw etensresten en
tuinafval (GFT). Een innovatief proces
van vergisten en composteren levert 5
nuttige producten die ingezet worden
in de regio. Vergisting levert groengas
en CO2. Composteren levert warmte,
compost en water.
Groeiverbeteraar voor planten

Met de zin ‘Keuken- en tuinafval wordt bij Meerlanden
100% gerecycled tot maar liefst 5 nuttige producten’ wordt
een garantie gegeven dat er écht iets wordt gedaan met
gescheiden afval. Garanties geven werkt erg goed wanneer
je scepticisme wilt verminderen.

Het begin van een groene tuin, schone lucht, groengas
om op te rijden en het begin van een schone buurt.

www.beginvanietsmoois.nl

Begin van iets moois (Meerlanden)

Bodemverbeteraar voor grond

Warmte voor broeikassen

Water om mee te reinigen

Brandstof om mee te rijden

Met beginvanietsmoois.nl wil gemeente Bloemendaal
inwoners van de regio informeren en bewust
maken van het effect van het goed
scheiden van hun GFT.
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De gemiddelde inwoner van Kaag en Braassem hield
vorig jaar 62 kilo oud papier apart. Toch belandde er nog
22 kilo oud papier per inwoner bij het restafval. Waarom
dat zonde is? De leerlingen vragen het adviseur Judith
Beltman van Cyclus.

5.2 Scepticisme verminderen

Waarom is papier scheiden belangrijk?
“Dan hoeven er minder bomen gekapt te worden om
nieuw papier te maken.”

Waarom kan oud papier niet bij GFT-afval?
“Het is beter om van oud papier nieuw papier te maken.
Bovendien is het niet de bedoeling dat er inkt bij het
compost terechtkomt.”

Mogen kleine kartonnen pakjes ook bij het
oud papier?
“Ja, juist. Denk bijvoorbeeld aan hagelslagverpakking.
Ook karton hoort bij het oud papier.”

Zitten er nog veel wc-rollen bij het restafval?
“Ja, maar ze horen bij het oud papier.”

Papier apart, bedankt!

Papier en karton doe je in de
papierbak en niet in de afvalzak

Meer goede voorbeelden:

Recycling van papier
> Na het lezen, gaat de krant bij het oud papier.
> De gemeente laat het oud papier ophalen door verenigingen.
> Het oud papier gaat naar de papierfabriek. Daar wordt het vermalen tot kleine
stukjes. Samen met kleine stukjes hout en veel water ontstaat er papierpap.
> Het water wordt eruit gehaald met een zeef en een droogmachine.
> Het nieuwe papier is klaar en kan gebruikt worden,
bijvoorbeeld als krant.
BASISSCHOOL
DE KINDERBRUG

Goed bezig,
best
makkelijk

Boeken

De BESTgoed-tassen gaan naar Kringloopwarenhuis Het Goed.
Daar sorteren de medewerkers de ingezamelde spullen.

•

Elektrische apparaten

Herbruikbare en verkoopbare spullen worden verkocht in de

Denkt u hierbij aan artikelen met een stekker, maar ook aan
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alles waar een batterij of accu in zit (of zat). Voorwaarde is

Zo worden de overgebleven boeken verwerkt als oud papier.

wel dat het in de tas past en de tas dicht kan. Ook kapotte

Elektrische apparaten gaan naar Area Reiniging voor verdere

apparaten zijn welkom.

sortering en recycling. Speelgoed dat niet verkocht wordt, gaat

Scheidingswijzer

4 Schoon en droog papier hoort bij

Wat mag er in de BESTgoed-tas!
naar gespecialiseerde recyclebedrijven van bijvoorbeeld harde
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Meer spullen ?

plastic horen niet bij het oud papier.

Alle textiel mag in de BESTgoed-tas: kleding, huishoudtextiel,

Wilt u meer spullen kwijt? Dat kan. Het Goed zamelt met de

gordijnen, lakens, dekens en lappen. Maar ook schoenen,

restgoedwagen naast de BESTgoed-tassen ook oud papier,

Alle boeken zijn welkom, ongeacht de staat.
Kijk voor de volledige scheidings-

tassen en riemen kunt u er bij doen. Ook versleten en kapot
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www.s

Alle knuffels en speelgoed mogen in de BESTgoed-tas.

Hoogeveen

Waarom is papier scheiden belangrijk?
“Dan hoeven er minder bomen gekapt te worden om
nieuw papier te maken.”

Waarom kan oud papier niet bij GFT-afval?
“Het is beter om van oud papier nieuw papier te maken.
Bovendien is het niet de bedoeling dat er inkt bij het
compost terechtkomt.”

Papier en karton doe je in de
papierbak en niet in de afvalzak

Het verwerkingsproces van papier wordt uitgelegd: zo laat
je zien dat gescheiden afval niet op één hoop terecht komt,
en verminder je Colofon
scepsis hierover.

Op de digitale afvalkalender www.cyclusnv.nl/afvalkalender ziet u hoe en waar u uw oud papier kunt aanbieden.
Het voorkomen én apart houden van apart papier is nu
nóg makkelijker met de vijf gouden tips van groep 8 van
basisschool De Kinderbrug.

Deze krantenpagina is voor u gemaakt door de leerlingen
van groep 8 van basisschool De Kinderbrug uit Rijpwetering: Sami Abid, Tessa Bax, Meike Bentvelsen, Franja
Böhmer, Luuk de Bruijn, Chiel van Dongen, Lars van der
Geest, Matt Hassing, Nienke Heemskerk, Manou Heij,
Nina Hofland, Gijs Hoogenboom, Jort Kneijber, Ris Koek,
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Wat gebeurt er met inhoud van de tassen?

sortering en recycling. Speelgoed dat niet verkocht wordt, gaat

“Ja, maar ze horen bij het oud papier.”

Recycling van papier

Meer zien?
Surf naar
www.schooltv.nl
en bekijk de video’s
over de papierfabriek.

Scheidingswijzer

Vijf gouden tips

Colofon

Op de digitale afvalkalender www.cyclusnv.nl/afvalkalender ziet u hoe en waar u uw oud papier kunt aanbieden.
Het voorkomen én apart houden van apart papier is nu
nóg makkelijker met de vijf gouden tips van groep 8 van
basisschool De Kinderbrug.

Deze krantenpagina is voor u gemaakt door de leerlingen
van groep 8 van basisschool De Kinderbrug uit Rijpwetering: Sami Abid, Tessa Bax, Meike Bentvelsen, Franja
Böhmer, Luuk de Bruijn, Chiel van Dongen, Lars van der
Geest, Matt Hassing, Nienke Heemskerk, Manou Heij,
Nina Hofland, Gijs Hoogenboom, Jort Kneijber, Ris Koek,
Ruby Koek, Melvin Lodewegen, Max Montanus, Bart Nederstigt, Rens van der Poel, Jacob van Polanen, Bram Ram,
Johan Rotteveel, Jinte van Schie, Jackie van Seggelen, Joep
Straathof, Daan van Veen, Thomas van Veen, Nowa van der
Vlugt, Quintijn Voskuilen, Eefje Zoetemelk en leerkracht
Helma van der Geest.

het oud papier.

8 Vies of nat papier én papier met
plastic horen niet bij het oud papier.
Kijk voor de volledige scheidingswijzer op de digitale afvalkalender.

> Werk op school met iPads in plaats van schriften.
> Als je geen reclamefolders wilt, doe dan een ja/neesticker op je brievenbus.
> Geef gelezen tijdschriften en boeken door aan vrienden
en familie.
> Gebruik bij tekenen het hele vel papier, ook de achterkant.
> Voer campagne over papier scheiden.
Geef aan waarom het belangrijk is.

Kijk op www.facebook.com/iloveafvalscheiden. Daar
staan actiefoto’s en reacties van de leerlingen die deze
krantenpagina gemaakt hebben.

andere producten gebruikt.

textiel mag erin, bijna alles kan worden hergebruikt. Alleen

van een kleine televisie in. Wilt u meer (grotere) spullen kwijt?

ernstig vervuild of nat textiel mag niet in de BESTgoed-tas, dit

Breng uw spullen dan weg naar Het Goed, Kanaalweg 2 in

mag bij het restafval. Tip: Knoop schoenen met de veters aan

Hoogeveen. U kunt ook Het Goed bellen om de spullen gratis

elkaar vast, zodat ze bij elkaar blijven.

op te laten halen: (0528) 234040.

gordijnen, lakens, dekens en lappen. Maar ook schoenen,

Zitten er nog veel wc-rollen bij het restafval?

4 Schoon en droog papier hoort bij

kunststoffen. Niet herbruikbaar textiel wordt vervezeld en in

tassen en riemen kunt u er bij doen. Ook versleten en kapot

Alle textiel mag in de BESTgoed-tas: kleding, huishoudtextiel,

“Ja, juist. Denk bijvoorbeeld aan hagelslagverpakking.
Ook karton hoort bij het oud papier.”

> Na het lezen, gaat de krant bij het oud papier.
> De gemeente laat het oud papier ophalen door verenigingen.
> Het oud papier gaat naar de papierfabriek. Daar wordt het vermalen tot kleine
stukjes. Samen met kleine stukjes hout en veel water ontstaat er papierpap.
> Het water wordt eruit gehaald met een zeef en een droogmachine.
> Het nieuwe papier is klaar en kan gebruikt worden,
bijvoorbeeld als krant.

Op donderdag 15 oktober gingen de leerlingen van groep 8 van basisschool
De Kinderbrug uit Rijpwetering aan de slag met het onderwerp papier scheiden.
Ze doken in de papiercijfers van de gemeente Kaag en Braassem. Ze interviewden Judith Beltman van Cyclus over het nut van papier apart houden. Ze bedachten tips om papier nóg beter te scheiden. En ze brachten het recyclingproces in
beeld. Deze kanjers schreeuwen van de daken: “Papier en karton doe je in de
papierbak en niet in de afvalzak!”.

naar gespecialiseerde recyclebedrijven van bijvoorbeeld harde

spullen
?
HierMeer
wordt
beschreven
wat er met de ingeleverde spullen
Wilt u meer spullen kwijt? Dat kan. Het Goed zamelt met de
gebeurt.
Het argument dat er niks met het gescheiden
restgoedwagen naast de BESTgoed-tassen ook oud papier,
afvaloudwordt
gedaan, wordt hiermee ontkracht.
ijzer, hard plastic en elektrische apparaten tot het formaat

•

Textiel

Vijf gouden tips

Mogen kleine kartonnen pakjes ook bij het
oud papier?

Papier apart, bedankt!

Wat gebeurt er met inhoud van de tassen?

Alle boeken zijn welkom, ongeacht de staat.

PAPIER

De gemiddelde inwoner van Kaag en Braassem hield
vorig jaar 62 kilo oud papier apart. Toch belandde er nog
22 kilo oud papier per inwoner bij het restafval. Waarom
dat zonde is? De leerlingen vragen het adviseur Judith
Beltman van Cyclus.

Meer zien?
Surf naar
www.schooltv.nl
en bekijk de video’s
over de papierfabriek.

Op donderdag 15 oktober gingen de leerlingen van groep 8 van basisschool
De Kinderbrug uit Rijpwetering aan de slag met het onderwerp papier scheiden.
Ze doken in de papiercijfers van de gemeente Kaag en Braassem. Ze interviewden Judith Beltman van Cyclus over het nut van papier apart houden. Ze bedachten tips om papier nóg beter te scheiden. En ze brachten het recyclingproces in
beeld. Deze kanjers schreeuwen van de daken: “Papier en karton doe je in de
papierbak en niet in de afvalzak!”.

Wat mag er in de BESTgoed-tas!
•

Goed bezig,
best
makkelijk

Papier scheiden, doe mee!
Nederland is koploper als het om hergebruik van papier gaat. Ook de inwoners van Kaag
en Braassem zijn goed op weg. Zij houden 74% van het oud papier apart. “Bedankt daarvoor!”, zeggen de leerlingen van groep 8 van basisschool De Kinderbrug uit Rijpwetering.
“Maar het kan nóg beter. Op naar de 100%.”

Cyclus
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6. Implementatie
intenties
Vaak hebben mensen wel een intentie om iets te doen, maar ontbreekt het
daadwerkelijke gedrag. Een fijne techniek om dan in te zetten is de implementatie
intentie. Een implementatie intentie is een als-dan constructie. Iemand wil
bijvoorbeeld graag drie keer per week hardlopen en besluit de volgende
implementatie intentie te formuleren:” Als ik uit mijn werk kom op maandag,
woensdag en vrijdag ga ik voor het koken hardlopen”. Een dergelijk voornemen
werkt als een cue, een soort wekker die afgaat op het moment dat je het gedrag
moet uitvoeren. Implementatie intenties werken alleen als mensen al gemotiveerd
zijn om afval te gaan scheiden.
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6. Implementatie intenties

De magie van afval (Studio Eric Dietz BNO i.s.m. Ron Guerin
Creative Studio)
Mensen zijn het best in doelen realiseren wanneer ze concreet voor ogen
hebben wat, wanneer en hoe ze iets moeten doen. “Als A, dan doe ik B” is
een bekende constructie voor een implementatie intentie. Op deze pagina
uit het lesboekje “De magie van afval”, uit het educatiepakket van Studio
Eric Dietz, worden implementatie intenties gevormd. Doordat kinderen
lijntjes trekken van de afvalsoort naar de juiste bak of zak, worden A
(afval) en B (bak) aan elkaar gekoppeld, wat het juiste scheidingsgedrag
vergemakkelijkt.

Tip: Hoe specifieker de implementatie intentie, hoe beter.
Al is dat wel een uitdaging in een grootschalige campagne.
Deze vorm van gedragsbeïnvloeding past bijvoorbeeld goed
binnen sociale media of de website.

De kleuren van de teksten op de afvalbakken
en zakken corresponderen met de gebruikelijke
kleuren voor de afvalstromen: Hierdoor versterk je
de associatie tussen de kleuren en bijbehorende
afvalstromen en afvalbakken.
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6. Implementatie intenties
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Nog een laatste slok cola en daarna gooi ik het lege blikje
in de plasticbak.
Als de tandpasta op is, werp ik de tube in de plasticbak.

Plastic, ik doe mee! (HVC)
De zinnen ‘Nog een laatste slok cola en daarna gooi ik het lege blikje in de
plasticbak’ en ‘Als de tandpasta op is, werp ik de tube in de plasticbak’ zijn
vormen van een implementatie intentie. Een goede manier om mensen
die de intentie hebben om afval te scheiden het ook daadwerkelijk te laten
uitvoeren.

Vanaf nu doe ik lege melkpakken ook in de plasticbak.

JA ik doe mee met plastic!

In deze flyer wordt ook gebruik gemaakt van een
commitment strategie.

Naam

u Commitment

Dank u wel!

“Dank u wel!” Hier worden mensen bedankt, en
daarmee beloond voor het scheiden van plastic, blik
en pak.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.
A5_ACTIEFOLDER_DE WIJK IN_PLAS_ZWIJ.indd 1

09-11-15 15:57
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6. Implementatie intenties

De Afvalkaravaan (Arnhem)
Op deze afvalkaravaan kunnen kinderen een spel doen, waarbij ze afval bij
de juiste afvalstroom plakken. Hiermee vormen ze een koppeling tussen
de verschillende soorten afval en de bijbehorende afvalstroom, en worden
implementatie intenties gevormd. Een mooie manier om het gewenste
scheidingsgedrag spelenderwijs aan te leren.
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7. Commitment
Mensen willen graag consistent zijn in hun gedrag: wie A zegt, moet ook B zeggen.
We vertonen meestal dan ook gedrag dat in lijn is met wat we eerder gezegd of
gedaan hebben.
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7. Commitment

GFT, ik doe mee!
Als ik een uitgebloeide bos bloemen heb, gooi ik die in de gft-bak.

Na mijn volgende kopje koffie doe ik de koffieprut in de gft-bak.

Vanaf vandaag doe ik de restjes van het eten in de gft-bak.

Naast commitment wordt hier ook een implementatie
intentie toegepast.
u Implementatie intentie

Door twijfelgevallen over GFT-afval specifiek te
benoemen, neem je onzekerheid weg en maak je
duidelijk wat er van mensen verwacht wordt.

JA ik doe mee met gft!

GFT, ik doe mee! (HVC)

Naam

Dank u wel!

In een campagne van HVC werd slim op het principe van consistentie
ingespeeld: een team van promotiemedewerkers laat zoveel mogelijk
inwoners bovenstaande kaart invullen. Wanneer mensen zeggen dat ze
iets gaan doen, willen ze consistent zijn en gaan ze het ook sneller doen.
Door “Ja” aan te vinken en te tekenen met de naam, wordt toewijding
(commitment) aan het scheiden van GFT opgewekt, en gaan mensen beter
scheiden. Dit werkt het beste in een persoonlijk gesprek. Mensen draaien
een belofte niet graag terug.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.
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8. Self-persuasion
Als iemand anders je probeert te overtuigen leidt dit regelmatig tot weerstand.
Wanneer je jezelf echter overtuigt, speelt weerstand geen rol. De motivatie om te
veranderen komt immers vanuit jezelf. Deze vorm van gedragsbeïnvloeding, selfpersuasion, kan erg effectief zijn, en kan heel gemakkelijk opgewekt worden door
mensen zelf te vragen naar tips of argumenten voor afval scheiden.
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8. Self-persuasion

e slag!
an dthuisopdrachten
is aleuke
ThuVier
Deze opdrachten kun je thuis helemaal zelf uitvoeren. Je ouders
of verzorgers mogen natuurlijk helpen. Kies (met je juf of meester)
een opdracht en kruis deze aan op dit vel. Vul ook in wanneer de
opdracht klaar moet zijn en mee terug moet naar school.

De Journalist:

Een interview
over Afval Vroege
r en Nu

Klaar voor de start?
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r of Ingenieur
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toekom

Hoe scheiden jullie thuis het afval? Hoe deden jouw
ouders het vroeger? En hoe ziet jouw wereld zonder
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De opdracht is klaar en neem
ik mee terug naar school op

Ik ga aan de slag met
de volgende opdracht:

sttekening of bee
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Een kort verhaal
over afval...
De Schrijver:
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e slag!
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ThuVier
Deze opdrachten kun je thuis helemaal zelf uitvoeren. Je ouders
of verzorgers mogen natuurlijk helpen. Kies (met je juf of meester)
een opdracht en kruis deze aan op dit vel. Vul ook in wanneer de
opdracht klaar moet zijn en mee terug moet naar school.

De Journalis
t: Een interview
over Afval Vroege
r en Nu

Klaar voor de start?

De Kunstena
ar of Ingenieu
r: Een

Hoe scheiden jullie thuis het afval? Hoe deden jouw
ouders het vroeger? En hoe ziet jouw wereld zonder
afval er uit...? Ga snel aan de slag met jouw opdracht!

toekomsttekening

De Schrijver:

over afval...

T ip 1

a. De Journalist:
Afval vroeger en nu

een interview

Kies twee mensen die je wilt interviewen,
bijvoorbeeld je ouders of je opa en oma. Stel
vragen en ontdek hoe ze ‘vroeger’ met afval
omgingen. Is er ondertussen veel veranderd?

Je vindt het op
www.circulus-berkel.nl/cleanwise
onder Spreekbeurten.

Voorbeeldvragen:

*
*
*

Hoe zag het afval er toen uit?
Wat voor soorten afval waren er?
Wat deden jullie vroeger met je afval?
Kun je wat vertellen over alle verschillende

1.

soorten afval? Werd al het afval echt verbrand?

*

Waren er dingen die we nu weggooien,

Hoeveel afval was er?
Doe je nu aan afvalscheiding?
Welke soorten afval zamel je zelf gescheiden in?
Vind je afval scheiden belangrijk?

Wat ga je er mee doen?
Twee ideeën.

Neem de antwoorden mee naar
school en vertel aan de klas wat je
gehoord hebt. Als je het leuk vindt kun
je ook foto’s maken. Bijvoorbeeld van
alle afvalbakken die je in en rondom
het huis vindt. Je kunt de foto’s ook
gebruiken voor een collage.

maar vroeger niet? Waarom niet?
Wat werd er mee gedaan?

*
*
*
*
*

Maak aantekeningen
of neem het gesprek
op. Dan weet je later
nog wat er precies
T ip 2
gezegd is.
Kijk naar het
filmpje ‘Er was eens...’
en ontdek wat mensen
heeeel vroeger met
hun afval deden...

2.

Of maak een kort verslag van de
dingen uit de interviews die jij leuk of
heel interessant vond. Hier kun je ook
foto’s voor gebruiken.

Doe je bijzondere dingen met je afval?

Wil je meer weten? Kijk dan op www.circulus-berkel.nl

De opdracht is klaar en neem
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allemaal weg? Maa

Dag van de week

k een logboek!

Datum

T ip 1

a. De Journalist:
Afval vroeger en nu

een interview

Thuis
slag!die(Circulus-Berkel)
Kiesaan
tweede
mensen
je wilt interviewen,

bijvoorbeeld je ouders of je opa en oma. Stel

vragen enprogramma
ontdek hoe ze
afval
Een educatief
als‘vroeger’
deze vanmet
Circulusomgingen. Is er ondertussen veel veranderd?
Berkel kan goed werken om afval scheiden
te bevorderen bij kinderen. Doordat kinderen
opdrachten
uitvoeren waarin zij afval scheiden
Voorbeeldvragen:
Hoe zag het afval er toen uit?
promoten,
overtuigen ze zichzelf van het nut van
* Wat voor
soorten afval waren er?
afval*scheiden.
Wat deden jullie vroeger met je afval?

*

Kun je wat vertellen over alle verschillende

Je vindt het op
daadwerkelijk doen.
www.circulus-berkel.nl/cleanwise
onder Spreekbeurten.
u Implementatie intentie

1.

Waren er dingen die we nu weggooien,
maar vroeger niet? Waarom niet?
Wat werd er mee gedaan?

*
*

Hoeveel afval was er?
Doe je nu aan afvalscheiding?

u Commitment

Wat ga je er mee doen?
Twee ideeën.

Neem de antwoorden mee naar
school en vertel aan de klas wat je
gehoord hebt. Als je het leuk vindt kun
je ook foto’s maken. Bijvoorbeeld van
alle afvalbakken die je in en rondom
het huis vindt. Je kunt de foto’s ook
gebruiken voor een collage.

soorten afval? Werd al het afval echt verbrand?

*

Maak aantekeningen
of neem het gesprek
op. Dan
je later
Hier wordt
naastweet
self-persuasion
ook gebruik
wat er precies
T ipintentie
2
gemaaktnog
vangezegd
een implementatie
is.
Kijk naar het
en commitment: kinderen
schrijven
zelfeens...
op ’
filmpje
‘Er was
wat zij
mensen
welke opdracht zij doenenenontdek
wanneer
deze
heeeel vroeger met
inleveren. Zo is de kans groter
dat zededen...
dit ook
hun afval

2.

Of maak een kort verslag van de
dingen uit de interviews die jij leuk of
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Papier scheid
8. Self-persuasion
Meer goede voorbeelden:

n!

Prijzen

Vragen
AL ERUIT

ak kans op

val scheiden

en.
wethouder

ee winnaars uit
originele tips.

IT

Prijzen A. Ovenschaal Vragen
HA

1. Wat mag niet in de glasbak?

Doe mee en win!
ERover
UIafval
L kennis
Test
uw
T en maak kans op
Avan
de mooie prijzen die afval scheiden
HAéén
bij u thuis nog makkelijker maken.

B. Pot appelmoes
met
UIrestjes
L ER

A 1. Wat magTniet in de glasbak?
C. Pot appelmoes
met deksel
HA A. Ovenschaal

Waarom is papier scheiden belangrijk?
“Dan hoeven er minder bomen gekapt te worden om
nieuw papier te maken.”

2. Hoeveel kilo hout besparen we op dit

moment door papierrecycling?
moment door papierrecycling?

Stuur uw antwoorden naar vang@breda.nl

A. 1,5 miljoen kilo
afvalbak
1,5waarin
miljoen kilo
De Plettum, een afvalbak waarin De Plettum, een A.

of per post naar:

u twee keer zoveel plastic afval en

B. 1,5 miljard kilo

1,5
kilo
u twee keer zoveel plastic afval en
C. 5 miljard kilo
lege pakken kwijtB.
kunt
doormiljard
het

lege pakken kwijt kunt door het
WE Breda
ZI
W4800
innovatieve
AT E R I Npletsysteem.

innovatieve pletsysteem.

C. 5 miljard kilo 3. Hoeveel textielcontainers
staan er in
T

W A Breda?
ZI
T A.EOngeveer
R I N50

De
vor
22
dat
Bel

PAPIER

De gemiddelde inwoner van Kaag en Braassem hield
vorig jaar 62 kilo oud papier apart. Toch belandde er nog
22 kilo oud papier per inwoner bij het restafval. Waarom
dat zonde is? De leerlingen vragen het adviseur Judith
Beltman van Cyclus.

2. Hoeveel kilo hout besparen we op dit

de goede inzendingen en meest originele tips.

Antwoordnummer 13542

Papier scheiden, doe mee!
Nederland is koploper als het om hergebruik van papier gaat. Ook de inwoners van Kaag
en Braassem zijn goed op weg. Zij houden 74% van het oud papier apart. “Bedankt daarvoor!”, zeggen de leerlingen van groep 8 van basisschool De Kinderbrug uit Rijpwetering.
“Maar het kan nóg beter. Op naar de 100%.”

C. Pot appelmoes met deksel

Duurzaamheid, elk kwartaal twee winnaars uit

Gemeente Breda

BASISSCHOOL
DE KINDERBRUG

B. Pot appelmoes met restjes

Tot eind 2017 trekt Paul de Beer, wethouder

T

g@breda.nl

Nederland is koploper als het om h
en Braassem zijn goed op weg. Zij
voor!”, zeggen de leerlingen van g
“Maar het kan nóg beter. Op naar

Waarom kan oud papier niet bij GFT-afval?
“Het is beter om van oud papier nieuw papier te maken.
Bovendien is het niet de bedoeling dat er inkt bij het
compost terechtkomt.”

Mogen kleine kartonnen pakjes ook bij het
oud papier?
“Ja, juist. Denk bijvoorbeeld aan hagelslagverpakking.
Ook karton hoort bij het oud papier.”

Zitten er nog veel wc-rollen bij het restafval?
“Ja, maar ze horen bij het oud papier.”

Papier apart, bedankt!

Papier en karton doe je in de
papierbak en niet in de afvalzak

IT
W A Breda?
Z
T A.EOngeveer
R I N50

3. Hoeveel textielcontainers
staan er in
B. Ongeveer 150

Recycling van papier
> Na het lezen, gaat de krant bij het oud papier.
> De gemeente laat het oud papier ophalen door verenigingen.
> Het oud papier gaat naar de papierfabriek. Daar wordt het vermalen tot kleine
stukjes. Samen met kleine stukjes hout en veel water ontstaat er papierpap.
> Het water wordt eruit gehaald met een zeef en een droogmachine.
> Het nieuwe papier is klaar en kan gebruikt worden,
bijvoorbeeld als krant.

Wa

C. Ongeveer 160

“Da
nie

4. Wat voor kleur heeft de container voor
papier straks?

AL ERUIT
HA

B. Ongeveer 150A. Groen met een oranje deksel
C. Ongeveer 160B. Groen met een blauwe deksel
C. Groen met een groene deksel

EKO Rejoice voor drie verschillende
soorten afval.

5. Hoeveel procent van al het afval in de

4. Wat voor kleur
heeft deiscontainer
restafvalcontainer
geen restafval? voor

Op donderdag 15 oktober gingen de leerlingen van groep 8 van basisschool
De Kinderbrug uit Rijpwetering aan de slag met het onderwerp papier scheiden.
Ze doken in de papiercijfers van de gemeente Kaag en Braassem. Ze interviewden Judith Beltman van Cyclus over het nut van papier apart houden. Ze bedachten tips om papier nóg beter te scheiden. En ze brachten het recyclingproces in
beeld. Deze kanjers schreeuwen van de daken: “Papier en karton doe je in de
papierbak en niet in de afvalzak!”.

Meer zien?
Surf naar
www.schooltv.nl
en bekijk de video’s
over de papierfabriek.

Wa

papier straks? A. 90%
B. 8%

C. 50%
A. Groen met een
oranje deksel

B. Groen met een
blauwe deksel
6. Wat is uw gouden afvalscheidingstip?

I T verschillende
W A Rejoice voorZdrie
EKO
T ERIN
soorten afval.

C. Groen met een groene deksel

Scheidingswijzer

Vijf gouden tips

Colofon

4 Schoon en droog papier hoort bij

Op de digitale afvalkalender www.cyclusnv.nl/afvalkalender ziet u hoe en waar u uw oud papier kunt aanbieden.
Het voorkomen én apart houden van apart papier is nu
nóg makkelijker met de vijf gouden tips van groep 8 van
basisschool De Kinderbrug.

Deze krantenpagina is voor u gemaakt door de leerlingen
van groep 8 van basisschool De Kinderbrug uit Rijpwetering: Sami Abid, Tessa Bax, Meike Bentvelsen, Franja
Böhmer, Luuk de Bruijn, Chiel van Dongen, Lars van der
Geest, Matt Hassing, Nienke Heemskerk, Manou Heij,
Nina Hofland, Gijs Hoogenboom, Jort Kneijber, Ris Koek,
Ruby Koek, Melvin Lodewegen, Max Montanus, Bart Nederstigt, Rens van der Poel, Jacob van Polanen, Bram Ram,
Johan Rotteveel, Jinte van Schie, Jackie van Seggelen, Joep
Straathof, Daan van Veen, Thomas van Veen, Nowa van der
Vlugt, Quintijn Voskuilen, Eefje Zoetemelk en leerkracht
Helma van der Geest.

het oud papier.

8 Vies of nat papier én papier met
plastic horen niet bij het oud papier.
Kijk voor de volledige scheidingswijzer op de digitale afvalkalender.

5. Hoeveel procent van al het afval in de

www.breda.nl/afval, Mijn
Afvalwijzer en 14 076 voor
meer informatie
en vragen.
restafvalcontainer
is geen
restafval?

> Werk op school met iPads in plaats van schriften.
> Als je geen reclamefolders wilt, doe dan een ja/neesticker op je brievenbus.
> Geef gelezen tijdschriften en boeken door aan vrienden
en familie.
> Gebruik bij tekenen het hele vel papier, ook de achterkant.
> Voer campagne over papier scheiden.
Geef aan waarom het belangrijk is.

Kijk op www.facebook.com/iloveafvalscheiden. Daar
staan actiefoto’s en reacties van de leerlingen die deze
krantenpagina gemaakt hebben.

“He
Bov
com
Papier apart, bedankt!

A. 90%

Breda

B. 8%
C. 50%
6. Wat is uw gouden afvalscheidingstip?

Aan het eind van de quiz wordt gevraagd om een
gouden afvalscheidingstip. Doordat mensen bewust
www.breda.nl/afval, Mijn Afvalwijzer engaan
14 076
voor meer
informatie
nadenken
over hoe
zij hun afvalenzovragen.
goed
mogelijk kunnen scheiden, overtuigen ze zichzelf
hiervan.

Cyclus

Papier en karton do
papierbak en niet in
Kinderen maken een tekening om de inwoners die
hun afval goed scheiden te bedanken: hiermee
overtuigen ze ook zichzelf van dit doel.

36

9. Reciprociteit
Wanneer iemand ons iets geeft in welke vorm dan ook zijn we geneigd om
iets terug te doen voor die persoon. Hiermee wordt immers een soort ‘schuld’
gecreëerd bij de gever. Het zit in onze aard om deze schuld op te willen lossen,
meestal in de vorm van een tegenprestatie. Dit principe wordt al veel gebruikt in
de reclamewereld. Een klein cadeautje kan al genoeg zijn.

37

9. Reciprociteit

Alstublieft,
een
BESTgoed-tas
voor u

Kinderen wekken sympathie op. Wanneer mensen
sympathie hebben voor de boodschapper, hebben
ze minder weerstand tegen de boodschap. Dit werkt
ook goed met vrolijke, volwassen modellen.
u Omgaan met weerstanden

Hoogeveen sorteert vóór: de BESTgoed-tas (Hoogeveen)

Nieuw! In deze BESTgoed-tas kunt u makkelijk uw afgedankte Boeken, kleine Elektrische apparaten, Speelgoed
en Textiel aanbieden bij de restgoedwagen. Kringloopwarenhuis Het Goed introduceert de BESTgoed-tas in
samenwerking met de gemeente Hoogeveen en Area Reiniging. De stevige tas, gemaakt van gerecycled plastic,
maakt het makkelijk om spullen die nu nog vaak bij het restafval belanden, aan te bieden voor hergebruik of
recycling. Geef daarom de BESTgoed-tas een plek in uw bergkast of schuur en verzamel voortaan eenvoudig
uw overgebleven spullen.

Met deze flyer wordt aangekondigd dat de gemeente Hoogeveen haar
inwoners een BESTgoed-tas schenkt, voor het scheiden van boeken,
elektronica, speelgoed en textiel. Als mensen iets aangeboden krijgen, zijn
ze geneigd daar iets voor terug te doen; voor wat hoort wat. In dit geval
wordt de ‘tegenprestatie’, het gescheiden aanbieden van boeken, elektronica,
speelgoed en textiel d.m.v. de BESTgoed-tas, concreet genoemd.

Hoe werkt het?
Uw gebruikte spullen verzamelt u in de BESTgoed-tas.

Als uw BESTgoed-tas wordt opgehaald, dan ontvangt u een nieuwe

Het Goed haalt de BESTgoed-tas op met de restgoedwagen die

in uw brievenbus. Heeft u geen nieuwe gekregen, dan kunt u op de

eens per vier weken langskomt. U vindt de inzameldagen van

volgende manieren aan een nieuwe BESTgoed-tas komen:

de restgoedwagen op de afvalkalender op www.sorteermee.nl,

1. via de afval app van Area reiniging;

www.areareiniging.nl of de afval app van Area Reiniging.

2. door het ophalen van een nieuwe BESTgoed-tas bij
Het Goed, Milieustraat of Gemeentewinkel;
3. door te bellen met Het Goed op (0528) 234040.

ermee.nl

www.sorte

Tip: Bij reciprociteit geldt: eerst geven, dan nemen. Geef
mensen het gevoel dat je eerst iets aanbiedt, voordat je
om een concrete tegenprestatie vraagt. Dit werkt het best
wanneer je het niet noemt als zijnde een tegenprestatie,
maar enkel impliceert.
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9. Reciprociteit

UITNODIGING
voor alle bewoners Palladio

Op woensdag 28 september a.s. om 17.00 uur vindt de feestelijke aftrap plaats van het gemeentelijk
project “sorteren, geef uw afval toekomst”. Doel van dit project is om keukenafval beter te sorteren zoals
groente, fruit en voedselresten. Palladio heeft van de Gemeente Ridderkerk de primeur gekregen voor dit
project. Een proef van 3 maanden, voordat het verder uitgerold gaat worden in de gemeente.
Wij nodigen u hierbij uit om aanwezig te zijn op 28 september om 17.00 uur.
In de hal beneden wordt tijdens deze feestelijke aftrap gezorgd voor een hapje en een drankje.

UITNODIGING
voor alle bewoners Palladio

Op woensdag 28 september a.s. om 17.00 uur vindt de feestelijke aftrap plaats van het gemeentelijk
project “sorteren, geef uw afval toekomst”. Doel van dit project is om keukenafval beter te sorteren zoals
groente, fruit en voedselresten. Palladio heeft van de Gemeente Ridderkerk de primeur gekregen voor dit
project. Een proef van 3 maanden, voordat het verder uitgerold gaat worden in de gemeente.
Wij nodigen u hierbij uit om aanwezig te zijn op 28 september om 17.00 uur.
In de hal beneden wordt tijdens deze feestelijke aftrap gezorgd voor een hapje en een drankje.
U krijgt die middag ook de Ventimax korf, biozakjes en de handleiding uitgereikt.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten.

Wim van der Ent
Pleuni en Cor Hagestein
Bestuur VVE Palladio

Marten Japenga
Wethouder Milieu en Duurzaamheid
Gemeente Ridderkerk

U krijgt die middag ook de Ventimax korf, biozakjes en de handleiding uitgereikt.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten.

Wim van der Ent
Pleuni en Cor Hagestein
Bestuur VVE Palladio

Marten Japenga
Wethouder Milieu en Duurzaamheid
Gemeente Ridderkerk

Doordat alleen de bewoners van Palladio worden
uitgenodigd, krijgen de genodigden het idee dat zij bijzonder
zijn. De exclusiviteit maakt de boodschap relevanter, en
stimuleert mensen om mee te doen met de proef.
u Persoonlijk maken
Doordat de afzender van de boodschap (de wethouder)
duidelijk in beeld wordt gebracht, ervaren mensen de
boodschap als persoonlijker en meer geloofwaardig.

Sorteren, geef uw afval toekomst: Ventimax (BAR)
Tijdens een proef bij Palladio in de Gemeente Ridderkerk kregen alle
deelnemers een GFT-korfje, zodat ze het GFT afval in de keuken direct
konden gaan scheiden. De kans is groot dat de deelnemers hierdoor extra
gestimuleerd worden om mee te doen aan de proef en deze ook af te maken.
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10. Overig

ROVA

40

10.1 Overig | Fun theory

Re-pete (ROVA)
In deze campagne van de ROVA op het bevrijdingsfestival werd
het scheiden van plastic bekers gestimuleerd door het slim
inzetten van de fun theory: Wanneer je het gewenste gedrag leuk
maakt, zijn mensen eerder geneigd om dit te doen. Re-pete is
een ‘grondstoffenmonster’ voor op festivals. Het is de bedoeling
dat festivalbezoekers op een leuke manier hun festival-afval
weggooien door middel van Re-pete.

Tip: Dit soort technieken werken voornamelijk goed voor
evenementen en toeristische attracties, omdat mensen
op dat soort momenten meer open staan voor dit soort
ervaringen, en het effect niet snel zal uitdoven. Wanneer je
dit voor langere termijn inzet, neemt het effect van plezier
snel af.
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10.2 Overig | Prompts

GFT, ik doe mee! (HVC)
Prompting is het uitlokken van bepaald gedrag door middel van
extra hulpsignalen of hints (prompt). Het is een goed middel om
naast bijvoorbeeld implementatie intentie in te zetten. Zo kun
je mensen met een prompt helpen herinneren aan een eerder
gemaakte afspraak. De sticker op de appel werkt hier als prompt,
en zal mensen nog eens herinneren aan het zojuist ondertekende
formulier. De sticker en de appel werken als een soort cue om het
juiste gedrag te vertonen.
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10.2 Overig | Prompts

2928.15 Sticker PMD 105x148 mm_Cert.pdf

1
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Pilot PBD Dicht bij huis (Zoetermeer)
In deze pilot van de gemeente Zoetermeer werd aan de
deelnemers gevraagd om deze sticker op hun PMD-minicontainer
of vuilnisbak (in huis) te plakken. Hiermee dient de sticker als
prompt: deelnemers worden iedere keer dat ze de container of
vuilnisbak zien herinnerd aan wat er in deze bak mag, namelijk
plastic, blik en drankenkartons.

Drankenkartons
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10.3 Overig | Voorbeeld cocktail-interventie
In deze gids 2hebben we al verschillende voorbeelden gezien van campagnes waarin meerdere gedragstechnieken zijn toegepast.
Onderstaand onderzoek biedt een mooi en effectief voorbeeld van hoe je verschillende technieken samenbrengt in één
Managementsamenvatting
gedragsinterventie. Dit noemen we ook wel een cocktail-interventie.
In het streven naar een samenleving met minder restafval is het van cruciaal belang dat burgers hun
keukenafval beter gaan scheiden. De huidige interventie slaagde erin het percentage gft-keukenafval
in het restafval te verlagen met 33% bij huishoudens met een eigen gft-container in een wijk met een
gemiddelde sociaal economische status (SES). Hierbij werd voornamelijk gericht op het veranderen
van gewoontegedrag en het verhogen van zowel gemak als ook kennis omtrent het scheiden van gftkeukenafval.

Onderdelen interventie

1

2

Aanrechtbakje met kennissticker
 Gemak verhogen: Slechts de helft van de geïnterviewde bewoners gebruikte een bakje op het
aanrecht in de keuken om direct gft-keukenafval van het restafval te scheiden. Als elk stuk
gft-keukenafval apart naar de groene container in de tuin gebracht moet worden, kost het
meer moeite om te scheiden. Daarom werd er een gratis aanrechtbakje aan de bewoners
gegeven om voor meer gemak bij het scheiden van gft-keukenafval te zorgen.
 Reciprociteit: Daarnaast kan het geven van een bakje ervoor zorgen dat bewoners beter hun
gft-keukenafval scheiden omdat zij het gevoel hebben iets terug te willen doen.
 Kennis verhogen: Uit interviews bleek dat de bewoners niet voldoende kennis hebben over
de producten die tot gft-keukenafval behoren. Deze kennis werd verhoogd door een sticker
op het aanrechtbakje die precies aangeeft welke producten tot gft-keukenafval behoren.
Brief


Sociale bewijskracht: Mensen zijn vaak geneigd om zich te gedragen zoals de meerderheid
Met
hetzelfde
gemak
gooi
zich gedraagt.
Daarom wordt allereerst
in de brief
vermeld dat de meeste bewoners uit de

wijk Sint Anna hun gft-keukenafval scheiden van het restafval.
Positieve gevolgen & Perceived Consumer Effectiveness: Uit interviews bleek dat bewoners
ervan overtuigd waren dat het scheiden van gft-keukenafval belangrijk is. Toch hadden de
Het verminderen
van gft-keukenafval
het de
restafval
bij laagbouwwoningen
bewoners
weinig kennis inover
positieve
gevolgen van het scheiden van gft-keukenafval.
Daarom werd op de voorkant van de brief hierover informatie gegeven. Hierbij werd
benadrukt dat de individuele bijdrage van elke bewoner voor het milieu belangrijk is.
 Self-efficacy: Handige tips over het scheiden van gft-keukenafval zorgen ervoor dat bewoners
Julian Bleh
Luuk Bos zich eerder in staat voelen om gft-keukenafval goed te kunnen scheiden.
Emmely vanCommitment
Delden
en consistentie: Door de brief te ondertekenen gaven de bewoners aan om zich
Manon van Summeren
samen met hun gezin voor 100% in te zetten om hun gft-keukenafval goed te scheiden. Deze
toezegging zorgt ervoor dat bewoners zich in de toekomst overeenkomstig de stelling gaan
gedragen.
1


je het in de groene bak!

Met hetzelfde gemak gooi je het in de groene bak!
(Radboud Universiteit Nijmegen, Dar NV)
Bewoners van de wijk Sint Anna kregen gratis een klein aanrechtbakje voor hun gft-afval. Op
die manier kunnen de bewoners hun afval al in de keuken scheiden, in plaats van dat ze steeds
heen en weer moeten lopen naar de afvalbak voor elk beetje gft-afval. Doordat bewoners dit
bakje gratis krijgen van Dar, zijn zij eerder geneigd om het ook te gebruiken, want voor wat
hoort wat. Om aan de gebruikers van het bakje duidelijk te maken wat er wel en niet bij gft
hoort, werd er een sticker op het bakje geplakt met de afvalsoorten die bij het gft mogen.
u Reciprociteit

Ook kregen de bewoners van de wijk een brief waarin gebruik werd gemaakt van een sociale
norm (“De meeste bewoners van de wijk Sint Anna scheiden hun gft-afval”). Weerstanden
werden weggenomen door te vertellen wat de positieve gevolgen zijn van het scheiden
van gft-afval en door de bewoners met handige tips het gevoel te geven dat afval scheiden
gemakkelijk is. Ten slotte moesten de bewoners de brief ondertekenen om commitment te
veroorzaken.
u Sociale normen

u Omgaan met weerstanden

u Commitment

Achterop de brief konden deelnemers een persoonlijk plan maken voor afvalscheiding door
middel van implementatie intenties. Zo konden zij bijvoorbeeld opschrijven: “Als ik klaar ben
met thee zetten, dan gooi ik mijn theezakje in het aanrechtbakje”.
u Implementatie intenties

Ten slotte werden de bewoners van de wijk Sint Anna door middel van een sticker op de
restafvalbak herinnerd aan het scheiden van hun keukenafval. Door deze prompt worden
mensen zich weer even bewust van het gedrag. Deze aanpak slaagde erin het percentage
gft-afval in het restafval met 33% te verlagen.
u Prompts

2
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Nawoord
Deze inspiratiegids is ontwikkeld ter ondersteuning van het programma
VANG Huishoudelijk Afval (www.vang-hha.nl). De publicatie is een
samenwerking tussen Rijkswaterstaat en onderzoeks-adviesbureau SHIFT
Gedragsverandering. Voor overname van (elementen uit) de gebruikte
voorbeelden dient contact opgenomen te worden met de ontwikkelaar
van de campagne.
Heeft u vragen over eventuele overname van materialen, het ontstaan
en de inhoud van deze gids of toepassing van de technieken? Neem dan
contact op met een van onderstaande contactpersonen:
Ageeth Boos
RWS Leefomgeving			

ageeth.boos@rws.nl

Mirjam van Huizen & Dirkje van der Ven
SHIFT Gedragsverandering			

info@shift-gv.nl

Over SHIFT
SHIFT is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in
gedragsverandering dat is opgericht in 2015 en bestaat uit een ondernemend
en enthousiast team van gedragswetenschappers. Wij werken samen met
overheden en organisaties uit allerlei verschillende branches en denken mee
over het bevorderen van de verkeersveiligheid tot aan het bevorderen van
milieubewust gedrag.
Roos Alink, Mirjam van Huizen, Wesley Robijns en Dirkje van der Ven
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