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Nieuw beleid

Why
De Avri-gemeenten willen een duurzaam en schoon Rivierenland. Grondstoffenschaarste 

en klimaatverandering vragen om een circulaire economie. Wij stimuleren en helpen 

inwoners zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen uit het afval te halen en dringen 

hiermee de CO2 uitstoot door restafvalverbranding terug. Zo sparen wij samen de aarde. 

How
Met omgekeerd inzamelen, informatie, gedragsinterventies en handhaving helpen wij 

inwoners hun afval goed te scheiden. Van inwoners vraagt dit om bewust (gedrag!) afval 

scheiden. Wij maken het inwoners gemakkelijk om zoveel mogelijk afval te scheiden en dit 

ook op een goede manier te doen. Wij halen grondstoffen aan huis op en hebben 

toegankelijke milieustraten. Restafval brengt men zelf weg. 

What
in 2020 gemiddeld 75 kg restafval per inwoners per jaar overhouden in de Avri-gemeenten.



Interventie- en communicatiedoel
Gedragsverandering inwoners

Inwoners gaan hun afval beter scheiden, waardoor per inwoner 

nog maar 75 kg restafval per jaar over blijft.

Minder verspilling van grondstoffen

Inwoners zamelen GFT apart in

Inwoners zamelen glas en blik apart in

Inwoners zamelen papier en karton apart in

Inwoners zamelen textiel, KCA en grofvuil apart in

Ondersteunen bij het tegengaan van bijplaatsingen

Vergroten van het begrip voor en de acceptatie van het

afvalbeleid  

Imago Avri en gemeenten verbeteren

inwoner ondersteunend, duurzaam, circulaire economie



Doelgroepen 

Extern 

Inwoners van de 8 gemeenten

Gezinnen

Anderstaligen/laaggeletterden

Jongeren

Ouderen en minder validen

Hoogbouw, laagbouw en buitengebied

Maatschappelijke en belangorganisaties o.a.

Scholen, verenigingen (sport, eco, ouderen etc)  

Media = intermediair & beïnvloeder
Lokaal, regionaal, landelijk & vakbladen



Gedrags(interventie)model  

B=MAT = Motivatie, kunnen en prikkels  

1. Wil wel, kan niet

2. Wil wel, kan wel 

3. Wil niet, kan wel

4. Wil niet, kan niet
geen optie voor communicatie

1.

3.

2.

4.



Strategie  

1. Basis op orde 

2. Gewenst gedrag communiceren en aanmoedigen 

3. Weerstand reduceren 

4. Meer beeld, minder tekst  

5. Sociale norm gebruiken 

6. Inzicht in eigen gedrag 

7. Gericht op de belevingswereld 

8. Social modelling

9. Focus kritiek moment van gedrag 

10. Testen, evalueren en leren



1. Basis op orde (1.2,3,4)* 

Ondergrondse containers

Schoon, onbeschadigd, toegankelijk en zichtbaar 

Heldere instructiestickers  

Signaal sticker t.b.v. doorbreken van gewoonte gedrag

Kennis vergroten 

Wat hoort waar ? 

Afvalwijzer, Avri App, Quiz, App, Afval&Zo etc

Waar staan de containers ?

Website, Avri App 

Maak het jezelf gemakkelijk!

Wederkerigheid: afvalzakje meegeven

Tips en herkenbare voorbeelden o.a. 100-100-100

* Cijfers refereren aan het Fogg’s gedragsmodel

Interventie is gericht op de benoemde houdingen.



2. Gewenst gedrag communiceren (1.2,3) 

Communiceren van het gewenste gedrag

Bekende sociale norm wordt als prikkelend 

ervaren en beter herinnerd. 

Gewenst gedrag aanmoedigen > imitatie gedrag 

Tonen dat de sociale omgeving het al doet



3. Weerstand reduceren  (4,3) 

Reactance (beperking autonomie)

Erkennen ‘dat het best lastig kan zijn’

Keuze geven ‘blik hoeft niet apart, mag wel’

Weerstand als kansloos framen: ‘we moeten allemaal’

Skepticism (feiten worden niet geloofd)

Twee kanten van het verhaal tonen (erkenning)

Garanties geven (bewijs van elders)

Inertia (men wil niet en sluit zich af)

Makkelijk maken, instructie



4. Meer beeld, minder tekst    (1,3) 

Film en foto’s

Pictogrammen

Animaties en infographics



5. Sociale norm  (1,2,3) 

Positioneren van gedrag als dat de sociale omgeving 

normaal vindt. 

“In Rivierenland scheiden inwoners hun plastic al sinds 2008”  

“Inwoners doen het al behoorlijk goed vergeleken met xx”  

Mensen toetsen en passen hun gedrag 

aan op hun sociale omgeving

Restafvalmeter van Rivierenland

communiceren. 



6. Inzicht in eigen gedrag

Inzicht in eigen gedrag
Eigen gedrag wordt positiever voorgesteld

“Check je aanbiedingen bij BSR” 

“ gemiddeld x aanbiedingen restafval in 2018, wat heb jij 

in 2018 aangeboden?  Wat is jouw doel in 2019?”

Restafvalmeter in kranten en via social verspreiden

Kennis van normgedrag maakt 

bijstellen eigen gedrag mogelijk

(1,2)



7. Gericht op belevingswerelden 

Belevingswerelden

Dicht bij huis houden, herkenbaar, voorstelbaar

Aansluiten op de leefstijl

(1.2,3) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQu_idiM_eAhVEsKQKHSHMAmsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.samr.nl/product/bsr-leefstijlsegmentatie/&psig=AOvVaw28ulE5oijnTdFzdFkjCwaN&ust=1542119193205984


8. Social modelling

Identificatie met persona’s en 

ambassadeurs 100-100-100

Persona’s

Tonen gewenst gedrag



9. Focus op het kritieke moment

In huis, bij het scheiden van afval

Bij het wegbrengen van restafval en grondstoffen

Bij de inkoop



10. Strategie, tot slot

Avri en gemeenten versterken elkaar

Kanalen en netwerken gebruiken

Aansluiting zoeken met o.a. programma duurzaamheid

Gebruik maken ervaringen van anderen

Interventies breed uitzetten, inzoomen waar kan

Leren, testen, evalueren en aanscherpen



Boodschappen bij invoering

Centrale boodschap
Vanaf 1 juli 2019 brengen de meeste inwoners hun restafval naar 

ondergrondse containers. Door beter afval te scheiden verspillen 

we geen bruikbaar materiaal en houden we minder restafval over, 

waardoor er nog maar 75 kg restafval p.p.p.j. over blijft én we de 

aarde sparen.

Sub boodschappen
Zo’n verandering is best wennen.

Maak het uzelf gemakkelijk, door goed te scheiden hoeft u minder 

vaak naar de OC te lopen.

Blik kunt u vanaf 1 juli scheiden van uw rest, dat scheelt weer.

Goed afval scheiden is goed voor het milieu en de portemonnee 

In heel Nederland moet het restafval worden verminderd



Aanpak & middelen 

Jaarcampagne Afval scheiden heel gewoon
Naast al bestaande basismiddelen zoals: Afval&zo, digitale nieuwsbrief, 
Avri-app, persberichten, brieven en social media.

Interne communicatie

Maandelijkse voortgang communiceren: sociale norm! 

Persoonlijke brief gericht op woonsituatie

Posters laaggeletterden en hotspotomgevingen: gericht op gebruik OC

Brief arbeidsmigranten: gericht op gebruik afvalpas

Aanhaken bij acties van derden: Repair kid (via activiteit ouders 
bereiken)

Netwerk inzetten: middelen en content aanreiken 

Fleetmarketing en outdoor 

Publicitair startmoment 

Containercoats ofwel tuintjes

Behaald target vieren n.t.b. 



Campagneplanning 

Mei t.m. juli > december 2019:

Medio mei - juni: 

Start communicatie- en motivatiecampagne

1 Juli: aftrap nieuwe manier van afval aanbieden

Na zomervakantie: 

evaluatie eerste fase campagne en hoeveelheid restafval.

o.b.v. evaluatie waar nodig aanscherpen content en middelen



Motivatie en communicatieplanning ASHG 2019 8-5-2019

Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Informatie- en motivatiecampagne

Digitale nieuwsbrief 1x pm.

Inzetten ambassadeurs video's

Inzetten vernieuwde afvalquiz

Social feedback: Restafvalmeter verspreiden

Persbericht tussenstand en bericht inzet boa's

Afval en Zo 1 en 2 10-14 juni

Afval en Zo 1 vertaling Pools, Arabisch en Engels op verzoek

Verzending persoonlijke brieven  

Poster laaggeletterden en hotspotomgeving

Flyer (afvalscheiden heel gewoon) handout

Animatie nieuw beleid

Fleetmarketing outdoor

Social Media campagne

Interne informatiebijeenkomst Avri 4 en 6 juni

Informatiebijeenkomst  BSR 4-jun

Persbericht heraankondiging nieuw beleid

Advertenties heraankondiging nieuw beleid

Content artikel voor corporaties en gemeenten

Mailing Supermarkten, Blokkers en Hema's

Lespakket  promoten via gemeenten, buurthuizen en Vakberaard

Brief arbeidsmigranten pasgebruik

Publicitaire start nieuw beleid

Afvaltoer met Repair Kid in diverse gemeenten  o.v.b

Aanpassen Avri.nl (schaduwsite/pagina's)
Productie video's ism ROC: uitvraag

Bestickering containers

Bestickering signaalstickers  60 liter containers

Bestickering bedrijfsafval containers + signaal

Bestickering ondergrondse restafvalcontainers 


