
Communicatieplan (concept) 

 
COMMUNICATIEDOELEN 
 
FASE 1: VOORBEREIDING 
heden t/m 31 december 2018 
 
De communicatie tijdens de voorbereidingen is vooral gericht op het creëren van draagvlak bij de interne 
doelgroepen en op het overdragen van kennis aan inwoners: “Wat verandert er precies voor mij en wanneer 
gebeurt dat?”. In deze fase zijn de communicatiedoelen: 

 
Medewerkers en bestuurders van Avri(-gemeenten) 
- Weten waarom ‘ZuiverAfval’ wordt geïntroduceerd 
- Vinden het belangrijk dat ‘ZuiverAfval’ wordt geïntroduceerd 
- Dragen het belang en de achtergronden over op anderen 
- Denken actief met elkaar mee over een succesvolle invoering van ‘ZuiverAfval’ 
 
Inwoners 
- Weten waarom het belangrijk is dat ze minder restafval produceren 
- Weten waarom ‘ZuiverAfval’ wordt geïntroduceerd 
- Weten dat ze restafval naar een ondergrondse container moeten brengen (kom) 
- Weten dat ze hun container voor restafval kunnen houden (buitengebied) 
- Weten waar ze de dichtstbijzijnde ondergrondse containers kunnen vinden 
- Weten dat ze containers voor plastic verpakkingen en drankkartons krijgen (laagbouw) 
- Weten wanneer deze worden uitgezet (laagbouw) 
- Weten dat de zakken voor plastic verpakkingen en drankkartons in de stadscentra van 
Culemborg, Tiel en Zaltbommel worden vervangen door ondergrondse containers 
- Weten dat zij voor hoogbouw in Culemborg, Tiel en Zaltbommel en in de stadscentra van 
Tiel en Zaltbommel kunnen vragen om bovengrondse cocons voor voedselafval 

 
FASE 2: INVOERING 
1 januari 2019 t/m 31 december 2019 
 
Tijdens de invoering van het nieuwe systeem is de communicatie vooral gericht op het verbreden van het 
draagvlak voor het nieuwe beleid en op het verbeteren van het scheidingsgedrag. 
 
De communicatiedoelen in deze fase zijn: 
 
Medewerkers en bestuurders van Avri(-gemeenten) 
- Weten wat er gaat veranderen en waar ze hierover meer 
informatie kunnen vinden 
- Staan positief tegenover het nut en de noodzaak van 
‘ZuiverAfval’ 
- Staan positief tegenover de inzet van Avri om ‘ZuiverAfval’ tot 
een succes te maken 
- Kunnen de voordelen en de nadelen van het nieuwe systeem aan anderen uitleggen 
- Denken mee over oplossingen voor eventuele praktische problemen 
- Geven anderen tips & tricks om het nog beter te doen 
 
Inwoners 
- Weten wat er gaat veranderen en waar ze hierover meer informatie kunnen vinden 
- Weten waarom de veranderingen worden doorgevoerd (waarom nog beter afval scheiden nodig is) 
- Weten wanneer de inzameldagen zijn en waar de ondergrondse containers staan 
- Kennen de scheidingsregels 
- Weten wel materiaal in welke container moet 
- Weten hoe zij de afvalinzameling in huis makkelijk kunnen organiseren 
- Zijn zich bewust van de negatieve impact van de lineaire economie 
- Zijn zich er van bewust dat zij waardevolle grondstoffen in huis hebben 
- Zien het belang in van afvalscheiding, zuivere grondstoffen en het nieuwe systeem 
- Zijn dagelijks in hun huishouden bewust bezig om het afval te scheiden 
 



COMMUNICATIEMIDDELEN 
We zetten verschillende middelen in om de communicatiedoelen te bereiken. Voor de interne en externe 
doelgroepen zijn dit (meestal) andere middelen. We communiceren het meest schriftelijk en zoveel mogelijk 
digitaal. De digitale informatievoorziening gaat vooral via een speciale website over de campagne ‘ZuiverAfval‘. 
Alle berichtgeving op de sociale media verwijst naar de informatie die hier op staat. 
 
Reguliere communicatiemiddelen 
Om ‘Zuiver Afval’ onder de aandacht te brengen, hebben we de volgende reguliere communicatiemiddelen tot onze 
beschikking: 
- Lokale radio en televisie 
- Digitale media Avri en gemeenten 
o Monitoring van alle media om inzicht te krijgen in mate/toon van de berichtgeving 
o Websites Avri en gemeenten met veelgestelde vragen en containerlocaties 
o Afvalkalender en afvalapp 
o Digitale nieuwsbrief voor raadsleden 
- Sociale media Avri en gemeenten 
o Twitter @avrischoon 
o FaceBook 
o YouTube 
o Instagram 
o Snapchat 
o Advertenties 
- ‘Hard copy’ communicatiemiddelen Avri 
o Gemeentepagina's 
o Afval&Zo 
o Projectnieuws om bewoners te informeren over projecten aan wegen, riolering, groenvoorziening of 
straatverlichting 
in hun woonomgeving 
o Stickers of borden op vuilniswagens 
- Gedrukte media 
o Persbericht 
o Persgesprek 
o Persinterview 
o Advertenties 
o Posters voor abri’s of borden/reclameborden langs toegangswegen 
- Excursies naar de overslag- en verwerkingslocaties 
- Mailing met de belastingaanslagen van Belastingsamenwerking Rivierenland 
 
Nieuwe communicatiemiddelen 
Daarnaast ontwikkelen we een aantal nieuwe communicatiemiddelen voor de campagne van 
‘ZuiverAfval’. 
 
Campagnewebsite 
Deze site bevat onder meer: nieuws, achtergronden, veelgestelde vragen, restafvalteller, polls, tips 
over afvalscheiding, downloads, instructies voor het gebruik van de containers en de mogelijkheid tot 
het stellen van vragen. De site bevat veel afbeeldingen, filmpjes (via het eigen YouTube kanaal) en 
infographics. Voor het maken van filmpjes en vlogs wordt onder meer samengewerkt met studenten. 
 
Herkenbare huisstijl en logo voor de campagne 
Voor de campagne ontwikkelen we een huisstijl en een eigen logo. Dit is van groot belang voor de 
herkenbaarheid en uitstraling. De huisstijl en het logo kunnen prima aansluiten op de kleuren en het 
karakter (de sympathieke vuilnisman) van de campagne ’Goed scheiden loont’. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Deze komt met een frequentie van elke maand of elke twee maanden uit. Hiervoor wordt gestart met 
de mailadressen van deelnemers aan het project 100-100-100. 
 
Stickers op inzamelmiddelen 
Bij goed gebruik is een containersticker een waardevol communicatiemiddel. Het ondersteunt de campagne en kan 
mensen aanzetten tot een verandering in gedrag. Onder meer bij het verminderen van bijplaatsing bij 
ondergrondse containers en het stimuleren van afvalscheiding. 
 



Bewonersbijeenkomsten 
In de maanden rondom de introductie van ‘ZuiverAfval’ wordt in elke gemeente een aantal inloopavonden voor 
bewoners georganiseerd in gemeentehuizen en wijkgebouwen. Hierbij zijn één of meerdere bestuurders en 
afvalspecialisten van Avri en de gemeente aanwezig. 
 
Mobiele pop-up store 
In een pop-up store kunnen inwoners ervaren wat afvalscheiding inhoudt en krijgen zij informatie en inspiratie over 
het nieuwe inzamelsysteem. Mensen zien en ervaren op een leuke manier hoe belangrijk en waardevol het 
scheiden van afval is.In een mobiele pop-up store krijgen de inwoners van de Avri-gemeenten informatie over het 
nieuwe inzamelsysteem en worden zij geïnspireerd om hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Hier zien en 
ervaren mensen op een leuke manier hoe belangrijk en waardevol het scheiden van afval is.  
 
Afvalcoaches 
We zetten afvalcoaches in. Zij zijn de vraagbaak voor inwoners over het nieuwe inzamelsysteem. Hij/zij maakt 
mensen wegwijs in het nieuwe systeem, geeft advies op maat, helpt om praktische problemen op te lossen (zoals 
inwoners helpen die fysiek niet in staat zijn om hun restafval zelf weg te brengen) en legt het ‘waarom’ uit van het 
nieuwe systeem. De afvalcoaches gaan proactief in gesprek met de bewoners, helpen bij het scheiden, leggen 
huisbezoeken af en reageren op eventuele klachten.  
 
Communityvorming via internet 

Het vormen van een community is een effectieve manier om gedrag positief te beïnvloeden. Het project 100-100-
100 is gestoeld op dit idee. Overwogen kan worden om projectmatig een account op Facebook en/of Instagram 
en/of Snapchat op te zetten, waar onderling tips en ervaringen worden gedeeld. 
 
Promotieteam 
Overwogen kan worden om een promotieteam in te zetten vlak vóór de introductie van ‘ZuiverAfval’. Dit team kan 
echt een verschil maken in de motivatie van bewoners, vooral in wijken waar meer weerstand tegen de 
veranderingen wordt verwacht.Het promotieteam benadert alle wijkbewoners proactief door langs de deuren te 
gaan en met hen in gesprek te gaan over afvalscheiding en het nieuwe systeem. Er kan op hetzelfde moment 
centraal in de wijk een ‘koffiekar’ worden geplaatst, waar inwoners dieper in gesprek kunnen gaan met de 
afvalspecialisten. Door de persoonlijke interactie begrijpen mensen de boodschap beter en het enthousiasme en 
de positiviteit van een professioneel promotieteam kan aanstekelijk werken. Het promotieteam kan ook worden 
ingezet op weekmarkten en evenementen. 


