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Wat zien jullie hier?



• Afval wordt naar het scheidingsstation 
gebracht

• Afval wordt in de verschillende 
bakken geplaatst

• Alleen niet in de juiste…

• Hoe dit te verbeteren – dat zien we in 
deze cursus
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Bijna goed gedrag!
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Kennismaking

Klaas Sandra Stefan



Wie zijn jullie en welk gedrag willen jullie 
veranderen binnen je eigen organisatie?

www.menti.com
Code: 7479 3404

http://www.menti.com/
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Opzet cursus

• 8 februari 9.30 -12.00: 
gedragsanalyse

• Huiswerkopdracht

• 22 februari 9.30 – 12.00: 
Gedragsinterventies 



1. We sturen op ratio en bewust gedrag (bewustwording)

2. We zetten gedragsverandering in om een systeemprobleem op te 
lossen

3. We willen vaak direct een oplossing, maar verandering kost tijd
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Waarom (gedrags)verandering nog niet altijd 
goed gaat
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Hoe bewust zijn jullie?



Impulsief/associatief en reflectief systeem



• Bewustwording ≠ gedrag

• Kennis alleen is niet voldoende

• Er zijn veel meer factoren die gedrag verklaren/voorspellen

Wie zet er iedere dag 10.000 stappen?



Welke 
gedragsbepalers 
beïnvloeden gedrag?
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Wat bepaalt gedrag & waarom doen we wat we 
doen?

• Hoe beïnvloed je je partner/kinderen/collega? Hoe doe je dat? Waar speel je 
op in?



Gedragsmodel
• Verklaren en beïnvloeden

• Alle drie nodig voor een effectieve
aanpak

• Gedragbepalers zijn de 
haakjes voor interventie strategie

• Fysieke 
omgeving

• Gewoonte/automatisme
• Kennis (waarom)
• Attitude
• Sociale norm
• Zelfbeeld 
• Emotie
• Weerstand

• Kunnen en 
kennis (hoe)



Gedragsbepaler: Gelegenheid

• Fysieke omgeving
• Is er de gelegenheid om het gedrag uit te voeren?
• Voldoende geschikte, herkenbare, zichtbare en bereikbare voorzieningen?



Gedragsbepaler: Capaciteit

• Weet de persoon hoe en welk gedrag uit te voeren?
• Weten ze wat er wel/niet in de stroom mee mag?
• Begrijpen zij de huidige communicatieboodschappen? 



Gedragsbepaler: Motivatie
• Willen mensen het gewenste gedrag 

uitvoeren?
• Gewoonte/automatisme
• Moeilijk te doorbreken
• Doorbreken via onbewuste technieken 
(Nudging)



Gedragbepalers: sociale norm

• We worden beïnvloed door mensen om ons heen
• Injunctieve norm (wat hoort)
• Descriptieve norm (wat anderen doen)



Gedragbepalers: Weerstand

• Weerstand = anti-motivatie. Een motief om bepaald gedrag niet te vertonen
• Aversie en reactance: weerstand tegen de boodschapper
• Scepsis: weerstand tegen de boodschap
• Inertia: weerstand tegen de (omvang van) de verandering



Casus: hoe meer scheiden speciaal 
ziekenhuisafval (SZA)?

• Weten artsen/assistenten
welke SZA stromen wel/niet 
gescheiden kunnen worden?

• Zijn er bakken om SZA afval te 
scheiden?

• Zijn er contracten met 
leveranciers voor gescheiden 
afvoer van SZA?

• Preventie: hoe worden 
producten 
aangeleverd/ingekocht?

• Willen medewerkers dit wel?
• Is er weerstand tegen het 

scheiden van SZA? 
(tijdgebrek?)

• Wordt circulair als belangrijk 
gezien? Of staat 
hygiene/gezondheid voorop?

• Is het bewust of onbewust 
gedrag? Weten mensen 
waarom het belangrijk is?
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Material Flow Analysis

Inkoopfase

(inkoopcontract; 
preventie)

Gebruiksfase
(inrichting, 

afvalscheiding 
en gedrag)

Afvalfase
(afvoer en 

afvalcontract) 

 GFT
 Plastic
 Koffiebekers
 Restafval

 GFT
 Plastic
 Koffiebekers
 Gevaarlijk afval
 Restafval

 ???



Gericht op kwaliteit van de verwerking 
ipv ‘afval ophalen’.

Contracten met recyclers en verwerkers 
ipv met inzamelaars.

Model is kopieerbaar. Ter inspiratie: 
https://youtu.be/JSNz-3ECa-A
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Voorbeeld innovatief afvalcontract

https://youtu.be/JSNz-3ECa-A


Stappenplan gedrag
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Waarom een goede gedragsanalyse?

• Aanname of realiteit? “Afval scheiden gaat redelijk alleen zijn er altijd een aantal 
mensen die niet goed scheiden omdat het ze niet interesseert of omdat het lekker 
makkelijk is om alles bij elkaar (gft papier, plastic) in een papieren zak te proppen” -

• Gedragsverandering is maatwerk: “De verschillende locaties kennen erg 
verschillende medewerkers die uiteenlopend gedrag vertonen. Op de ene locatie werkt 
een bepaalde businessline, een andere locatie is een hub, je hebt bankshops waar 
vele klanten van ABN AMRO komen, datacenters met vele internationale medewerkers 
etc. Er valt geen lijn in te trekken, dus de vraag voor mij is: Hoe pakken we 
gedragsverandering of beïnvloeding aan als we de medewerker en het vertoonde 
gedrag niet kennen?” – ABN Amro

• Gerichte interventies vs schieten met hagel: “Als Hotel is het lastig om gasten 
afval te laten scheiden. Er is geen ruimte genoeg in de kamers om gescheiden bakken 
te plaatsen. We hebben deze bakken wel bij de liften en algemene ruimtes. Maar we 
willen onze gasten er meer bewust van maken” – Meininger hotel
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Stappenplan in aanpak gedrag



Stap 1: Observeer 
de situatie
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Maak een goede probleembeschrijving

• De eerste stap van het stappenplan is de situatie observeren 

• Vooronderzoek om erachter te komen wie, waar, wanneer, iets 
verkeerd doet. 

• Zonder deze stap kun je zomaar een interventie ontwikkelen die de 
verkeerde doelgroep aanspreekt. 

• De probleemanalyse ≠ gedragsanalyse
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Belang van een goede probleembeschrijving

Case 1: Rest en PMD zijn gemixt
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Belang van een goede probleembeschrijving

Case 1: Rest en PMD zijn gemixt

Bezoeker/medewerker gooit alles door elkaar

Schoonmaker gooit beide stromen samen
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Belang van een goede probleembeschrijving

Case 1: Rest en PMD zijn gemixt

Bezoeker/medewerker gooit alles door elkaar

Schoonmaker gooit beide stromen samen

Case 2: Er ligt veel zwerfafval bij de ingang
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Belang van een goede probleembeschrijving

Case 1: Rest en PMD zijn gemixt

Bezoeker/medewerker gooit alles bij rest

Schoonmaker gooit beide stromen samen

Case 2: Er ligt veel zwerfafval bij de ingang

Bezoeker/medewerker laat alles slingeren

Vogels prikken het afval uit de prullenbak i.v.m. etensresten
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Belang van een goede probleembeschrijving

Case 1: Rest en PMD zijn gemixt

Bezoeker/medewerker gooit alles bij rest

Schoonmaker gooit beide stromen samen

Case 2: Er ligt veel zwerfafval bij de ingang van de instelling

Bezoeker/medewerker laat alles slingeren

Vogels prikken het afval uit de prullenbak i.v.m. etensresten

Case 3: afvalinzamelaar geeft aan dat de bekerstroom vervuild is
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Belang van een goede probleembeschrijving

Case 1: Rest en PMD zijn gemixt

Student/medewerker gooit alles bij rest

Schoonmaker gooit beide stromen samen

Case 2: Er ligt veel zwerfafval bij de ingang van de instelling

Student/medewerker laat alles slingeren

Vogels prikken het afval uit de prullenbak i.v.m. etensresten

Case 3: afvalinzamelaar geeft aan dat de bekerstroom vervuild is

Bezoeker/medewerker gooit verkeerd afval in de bekerbak

Andere type koffiebekers van buiten de organisatie komen de binnen
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Probleembeschrijving

Manieren om een goede indruk van het probleem te krijgen:

• Observeer de situatie

• Sorteeranalyse

• In gesprek met de doelgroepen (schoonmakers, 
afvalverwerkingsdienst, studenten, medewerkers, enz.)
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Probleemgedrag en doelgedrag

• Wie doet Wat, Waar, Wanneer en Hoe?

• Zo concreet dat je er een foto van moet kunnen maken,

• Maak een klantreis/customer journey
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Voorbeeld klantreis studenten ROC

• Wij zijn een middelgroot roc en zetten steeds meer stappen richting een duurzame school. 
Een van de initiatieven die wij hebben opgepakt is het plaatsen van voldoende 
afvalscheidingsbakken op onze locaties. We merken dat onze gebruikers het moeilijk 
vinden om het afval op de juiste manier te scheiden. Op de bakken zelf staat wel duidelijk 
wat waar in moet (rest, papier, pmd en bekers), maar het blijkt dat zij dit toch lastig 
vinden (“wat versta je onder rest, pmd etc?”).  Daarnaast blijkt uit onderzoek dat door 
studenten is uitgevoerd, dat de gebruiker het afval zo snel mogelijk kwijt wil na de pauze 
om weer op tijd in de les te zijn, waardoor zij niet de tijd nemen om goed te kijken / 
scheiden.” - Cecile, ROC
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Opdracht 2.1, 2.2, 2.3 
Oefening probleemanalyse (break-
out rooms 5 personen)
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Nabespreking

• Hoe ging dit?

• Welke aannames maak je?

• Welke informatie blijk je nog te missen?
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• Wat was je grootste inzicht van vandaag?

• Wie wil er wat vragen?
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Afsluiter



• Maak opdracht 2.1, 2.2, 2.3 en 
3.1 en stuur deze uiterlijk 
maandag 20 februari naar 
Sandra 
(sandra.schudde@rws.nl)

• Kijk komende week eens door 
de gedragsbril naar de dingen 
om je heen

• Volgende keer: 
interventietechnieken

Huiswerk dag 2
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Huiswerk

mailto:sandra.schudde@rws.nl


Dag 2: interventie-
technieken

42

Klaas van der Sterren 

Stefan van der Wal 

22 februari 2023



Stappenplan gedrag



Wat is jullie opgevallen nu je meer met een 
gedragsbril op naar het nieuws kijkt?
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Hoe is de huiswerkopdracht gegaan?

• Wat ging goed?

• Waar liep je tegenaan? 

Specifiek de cases:

• Cruijf Arena 

• Ziekenhuis vaten (observatie)

• Gehandicaptezorg (waar gaat het mis?)

• Blik niet meer bij plastic

Huiswerkopdrachten



Zorg voor goede inrichting

RAD: “Onduidelijk wat waar hoort, ‘we doen het altijd zo’, alleen twee grote tonnen voor 
rest, kleine krat voor papier en een onduidelijke bak die voor plastic bekers blijkt te zijn”

• Nieuw systeem (we doen het altijd al zo)
• Hoe zorg je dat je tijdelijk het gewoontegedrag doorbreekt? (afdraaibare deksel?)



Casus koffiebeker (Boston)

• “Mensen verzamelen van alles in hun lege koffiebekertje en moeten vervolgens naar 
een centrale plek op kantoor (iedere verdieping heeft meerdere centrale 
afvalverzamelplekken) waar ze het kunnen uitsorteren (koffiebeker/PMD/GFT/rest), maar 
mikken dit rechtstreeks in restafvalbak”

• Inzamelbak voor bekers op zijn kop (2 compartimenten)

• Restafvalbak weghalen?

• Bekertjes weg? Wat komt er dan voor systeem?

• Communicatie: we zijn er bijna, 94% gaat al goed! Help ons mee om…



Huisvuil in bedrijfscontainer

Tatasteel: “Er wordt huisvuil meegenomen naar het werk en gedumpt in containers. Het 
veroorzaakt een verhoging van het gewicht, waar de kosten van afvoer hoger worden. Daarbij 
komt dat het tegen de regels van het bedrijf is. Het is onwetendheid” 

• Waterbedeffect

• Is het onwetendheid? 

• Norm zetten als bedrijf.

• Container op zichtbare plek (of camera?)

• Klep/slot op container (drempel opwerpen)



Omgevingsdienst & RIVM 

• Medewerkers scheiden hun afval op kantoor niet juist of helemaal niet. De medewerkers 
geven aan dat de manier van scheiden op kantoor voor hen onduidelijk is. Bijvoorbeeld 
omdat de verschillende stroomopeningen in één afvalzak eindigen (zie 
afbeeldingen). Ook vanuit de organisatie lijken er geen duidelijke regels en urgentie te zijn 
voor het juist scheiden van het kantoor afval. Aan het eind van de dag gooien de 
schoonmakers al het kantoorafval in één zak. 

• Doelgedrag in strijd met wat je ziet. 

• Inrichting probleem

• Weerstand! 

• Gerucht: het gaat allemaal samen

• “Wat ik zo kan bedenken: …” -> aannames checken

• “het lastig is om 4 zakken gescheiden afval mee te nemen op de schoonmaak-kar”



Klantreis gem. Noordwijk

• Klantreis: maak een goede analyse, zodat je precies weet waar het fout gaat

1. Medewerker gemeente komt naar kantoor

2. In lunchpauze naar buiten en koopt broodje, koffie en appel buiten de deur

3. Gooit verpakking broodje (samengesteld papier & plastic) in restafvalbak naast de lift

4. Gaat weer achter bureau zitten. Stopt appelkroosje in koffiebeker

5. Einde dag: haast om de trein te halen!

6. Rent naar de lift en gooit beker + appel in restafvalbak

• Waar in de klantreis kunnen we klanten beinvloeden of de omgeving anders inrichten? 
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Rijkswaterstaat pilot strand Wageningen



Wageningen resultaten

Voor Na



Tip: Richt je communicatie slim in

54

“Opvallend is dat iedereen ons bericht op Intro (intranet?) had gemist dat de 
koffiebekers niet (meer) apart opgehaald worden voor recycling en dat ze 
voortaan bij het restafval mogen. Daarbij komt dat de koffiebekerbakken op de 
gangen nog niet zijn weggehaald”.

• Aandacht is beperkt (filmpje dag 1)

• Hersenen kennen het woord ‘niet’ niet

• Benoem doelgedrag

• Gebruik beeldmateriaal waarmee de doelgroep 
zich kan identificeren

• Blijf de boodschap lang herhalen
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Wat vinden jullie van deze campagne?
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Dit is beter



Interventie 
strategieën 
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Spelen in op 1 van de factoren uit gedragsmodel

• Verklaren en beïnvloeden

• Alle drie nodig voor een effectieve
aanpak

• Gedragbepalers zijn de 
haakjes voor interventie strategie

• Fysieke 
omgeving

• Gewoonte/automatisme
• Kennis (waarom)
• Attitude
• Sociale norm
• Zelfbeeld 
• Emotie
• Weerstand

• Kunnen en 
kennis (hoe)



“Bekers worden op een aparte plek ingezameld en dat geeft vaak verwarring. Ook het idee 

dat een koffiebekertje (dus drinkkarton is) geeft verwarring en dan beland de beker dus 

bij PMD”

• Communiceer alleen handelings-perspectief (visueel)

• Communiceer alleen over de producten die het vaakst fout gaat

59

Kunnen: ‘hoe’ kennis
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Herkenbare visuele instructies

https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/
afvalscheiding/pictogrammen-0/

https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalscheiding/pictogrammen-0/


Verbale kennisoverdracht bijvoorbeeld door 
clean teams te laten rondlopen

Randvoorwaarden

• Zoek in dit geval mensen die passen bij 
de doelgroep en deze ook kennen. 

• Spreek mensen positief aan (vermijd
belerende of bestraffende toon)

• Voorkom dat het de indruk werkt dat 
‘er toch wel wordt schoongemaakt’ 
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Afvalcoaches / Clean teams



“Er zijn niet genoeg voorzieningen hiervoor (red. het doelgedrag). Ze staan bij de 
pantry’s dus voor afdelingen met meerdere vleugels is dit weinig. Belemmeren -> 
Toilet afvalbak is dichterbij. Idee: bakje op bureau voor theezakjes en schillen”

• Maak ongewenst gedrag moeilijker (verkeersdrempels): 

• Wegwerpbekers in de kast 

• Verder lopen voor restafval

• Maak gewenst gedrag makkelijker:

– Bakken op de looproute

– scheidingsbakken dichtbij

– Scheiden links, restafval rechts (we lezen van links naar rechts)

– Mokken naast de machine
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Fysieke omgeving – Faciliteren



Goede voorlichting is essentieel, er zijn teveel verschillende producten en het is niet duidelijk wat we 

waar moeten scheiden en als het ingewikkeld wordt dan gaat het bij het restafval.

• Een borgsysteem te hanteren op herbruikbare bekers en eventueel op voedselverpakkingen.

• Een verbod op rietjes, wegwerpvoedselverpakkingen, bestek, giveaways. 

• Motiveer bezoekers om minder spullen mee te nemen. 
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Voorkom dat afval je organisatie in komt



64

Omgaan met weerstand (scepticisme)

“De personen die het afval moeten gaan scheiden worden in staat gesteld dit te doen door een 
afvalscheidingsstation, maar weigeren dit te doen omdat het door schoonmaak toch verkeerd 
ingezameld wordt”

• Garantie geven
• Bewijzen aanleveren: Hoe maak je zichtbaar dat er aan de achterkant afval opgehaald wordt?
• Laten zien hoe afval wordt ingezameld en hergebruikt
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Omgaan met weerstand (inertia)
“Vaak is de grootste factor van weerstand die je bij het bedrijf merkt is dat er angst is 
voor verandering, waarin de mensen niet mee kunnen komen. Eén van de meest 
voorkomende vragen is de ‘’why’’. Waarom zouden mensen het anders doen, want het is 
toch goed zoals het is?”

• Nudges
• Sociale bewijskracht
• Wederkerigheid
• Self-persuasion
• Commitment en consistentie
• Feedback
• Handhaving
• Kennis
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Gewoontegedrag doorbreken

“Meeste afvalstromen belanden nu bij het restafval, daarom zullen medewerkers dit uit
routine ook sneller bij het restafval gooien. Dit kan doorbroken worden als wij het aan de 
voorkant al goed inregelen en over gaan communiceren”. 

Vraag: Hoe kunnen we gewoontegedrag bij jullie op 
kantoor doorbreken?



“Het is rustig op de kantoren dus er is geen sociale controle. Bepaalde doelgroepen zullen 
minder bereid zijn om afval te scheiden omdat het grootste deel niet het juiste doelgedrag 
vertoont en daardoor iedereen daarin mee gaat”.

Vraag: Hoe zouden we sociale controle bij jullie 
op kantoor/ in het bedrijf kunnen vergroten?
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Sociale controle vergroten



Nudging
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“Jij deed iets voor mij, dus ik doe iets voor 
jou”

Toepassen

• Presenteer een cadeautje (kan ook iets 
zijn waarmee je faciliteert)

Randvoorwaarden

• Persoonlijk, onverwachts en relevant

• Volgorde en timing is key

Wederkerigheid
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Onbewust aanvullen van een vraag

Toepassen

• Stel een relevante vraag zonder het 
antwoord te geven

Randvoorwaarden

• Doelgroep is in principe gemotiveerd 
(intertia)

• De vraag is relevant

Self-persuasion



Feedback geven

Toepassing

• Kan op verschillende niveau’s; 
organisatie, afdeling, individueel. 
Persoonlijk werkt het beste plus real 
time.

• Kan je combineren met feedback tov 
anderen

Randvoorwaardes

• Werkt nog beter na commitment

• Belangrijk: laat zien wat gewenst / 
ongewenst is. Dit kan bijvoorbeeld met 
kleuren of smilies



Feedback geven



Interventie ontwerpen
Break-out rooms (20 min): bedenk 
met elkaar een interventie voor een 
goed uitgewerkte case:

1. Start met je doelgedrag

2. Gebruik uitkomsten 
gedragsanalyse (huiswerk 3.1)

3. Brainstorm over een passende 
interventie (op basis van MCG)

4. Pitch in de hele groep
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Nabespreking

• Hoe is het gegaan?

• Wat hebben jullie bedacht?
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Stappenplan in aanpak gedrag



• Kies voor methode die past bij het probleemgedrag en doel

• Kwalitatief (tevredenheid schoonmakers) vs kwantitatief (hoeveel stuks verkeerd 
gedeponeerd afval)

• Wanneer geslaagd?

– Kies een ijkpunt

– Controle situatie

• Observatie formulier

• Wees consequent in je meetmethode

Hoe te evalueren?



• Ga naar www.menti.com

• Gebruik code: 6790 9893
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Evaluatie

http://www.menti.com/


Meer weten over afvalscheiding en 
gedrag?

1. Abonneer je op de VANG 
Buitenshuis nieuwsbrief 

2. Kijk op de site 
www.vangbuitenshuis.nl

3. Werk je interventie(strategie) 
verder uit en leg hem e.v. nog 
aan ons voor

4. Weet ons te vinden voor vragen 
via vangbuitenshuis@rws.nl

Bedankt!

80

https://vangbuitenshuis.nl/nieuwsbrieven/mailinglist-nieuwsbrief-vang-buitenshuis/
http://www.vangbuitenshuis.nl/
mailto:vangbuitenshuis@rws.nl


• Ons afval wordt niet gescheiden opgehaald dus gescheiden aanleveren van afval uit de 
kantine lijkt geen zin te hebben. We werken met bijna 350 vrijwilligers die vaak maar 
enkele uurtjes per week bij ons werken. De kracht van de herhaling zit er dus sowieso niet 
dagelijks in. Toch ben ik van mening dat al die vrijwilligers, als ze op het werk echt 
gestimuleerd zouden worden, thuis mogelijk ook anders naar afvalscheiding kijken. Maar 
als ze te horen krijgen dat het een wassen neus is demotiveer ik ze. (Stichting Omrin
Estafette, Stephanie de Groot)
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Hoe frame je nascheiding?



CSU

• Op iedere locatie is het afvalvraagstuk een uitdaging. Iedere klant heeft een eigen manier 
van afvallogistiek en iedere stad heeft weer een andere manier van afval verwerken. Veel van 
onze medewerkers werken op verschillende panden. Dat maakt de zaak zeer complex én het 
zorgt ervoor dat medewerkers ook zelf niet goed weten hoe je afval nou moet scheiden en 
hoe je daar collega’s, bezoekers of pandgebruikers op aan moet spreken/ aan moet sporen.  

• Schoonmakers rol van afvalcoach?

• Schoonmakers kennis uit deze cursus meegeven?

• Afvalanalyse aanbieden aan klanten? 



Gem. Nijkerk

“Op dit moment wordt er bij de gemeente Nijkerk maar beperkt afval gescheiden. Dat 
willen we over een jaar in een nieuw gemeentehuis anders. Nu wordt GFT in een bakje 
gescheiden, maar voor de rest komen koffiebekers, PMD en restafval in veel gevallen bij 
elkaar.”

• Is op dit moment geen gedragsprobleem, maar een organisatorisch probleem (nauwelijks 
voorzieningen om afval te scheiden) -> niet goed inrichten zorg voor verkeerd gedrag. 

• Verandermomenten gebruiken (dan zijn mensen zich bewust van de nieuwe situatie)
• Goeie inrichting/voorzieningen, duidelijke communicatie



Discussie: hoe gebruik je gedragsbeïnvloeding 
om bedrijfsvoering te optimaliseren?
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• Overal vinkjes halen

• Veel management lagen

• Duurt lang om idee in de praktijk te brengen

• Herkennen jullie dit? Hoe sturen jullie op gedrag?


