
Functieprofiel afvalcoach Bottendaal 
 

Positie van de functie 

Afvalcoaches vormen de spil van het project ‘Afvalcoach Bottendaal’, in het kader van het programma 
‘Nijmegen Schoon Heel Gewoon’. Het project is er op gericht om afvaldumping in Bottendaal te 

reduceren. Een team van circa 5 afvalcoaches, combi tussen niet-student en student, zal na een 
training van Dar aan de slag gaan in de wijk. 

  
Taken en verantwoordelijkheden 

Afvalcoaches gaan in gesprek met buurtbewoners, met als doel een lange termijn verandering in de 

omgang met afval teweeg te brengen. Om dit te bereiken ligt de focus op persoonlijke relaties met 
buurtbewoners en continue aandacht voor bewustwording over hoe om te gaan met afval. Het 

afvalcoachteam is in eerste instantie 4 dagdelen per week aanwezig in de wijk. Exacte planning en 
activiteiten kunnen in de loop van het project aangepast worden op de behoeften van wijk. Taken en 

verantwoordelijkheden van een afvalcoach zijn: 

• Een relatie opbouwen met bewoners (evt. ook online via bijvoorbeeld facebook); 
• Bewoners informeren over de afvalregels in Nijmegen; 

• Bewoners tips en tricks geven over hoe het beste om te gaan met afval; 
• Dumping documenteren; 

• Inzicht krijgen in ‘het verhaal achter de vuilniszak’; 
• Achterhalen wat de drijfveren zijn van bewoners om correct aanbiedgedrag te vertonen; 

• Belemmeringen vaststellen die bewoners ervaren om het gewenste aanbiedgedrag te 

vertonen; 
• Gezamenlijk met bewoners oplossingen/interventies voor het tegengaan van afvaldumping 

vormgeven en implementeren. Daarna ook evalueren of het gewenste effect is bereikt. 
Doordat afvalcoaches op regelmatige basis aanwezig zijn ontstaat er herkenbaarheid, zichtbaarheid en 

een vorm van (sociale) controle en bewustwording rondom afval richting bewoners. Tegelijkertijd zijn 

afvalcoaches de voelsprieten die het voor professionele organisaties mogelijk maken om snel en 
adequaat te kunnen inspelen/reageren op behoeften vanuit de wijk betreffende afvalinzameling. 

 
Competenties 

Wij zijn op zoek naar kandidaten die: 
 Goed omgaan met afval vanzelfsprekend en belangrijk vinden; 

 Vanuit zichzelf enthousiast zijn om bij te dragen aan een schonere buurt; 

 Communicatief vaardig zijn en met verschillende typen mensen overweg kunnen; 
 Mensen kan stimuleren en motiveren; 

 Het fijn vinden om samen te werken met buurtbewoners en wijkprofessionals; 

 Zelf initiatief tonen en een situatie snel kunnen doorgronden; 

 Flexibel en stressbestendig zijn en om kunnen gaan met wisselende reacties van bewoners; 

 Representatief zijn en een ‘afspraak is afspraak’ mentaliteit hebben. 

 

Binding hebben met de wijk Bottendaal (bij voorkeur hier woonachtig zijn) is een pre. 

 
Arbeidsvoorwaarden en contractduur 

Het betreft bij aanvang een parttime functie, 12 uur per week, met ingang van 1 december 2016. 
Middels een opleidings- en inwerktraject is het streven deze te laten uitgroeien naar een fulltime baan. 

Verwachting is dat dit voortraject ongeveer 6 maanden duurt (t/m mei 2017). Werktijden zijn variabel 

en werkzaamheden zullen overdag, ’s avonds en in het weekend plaatsvinden. Exacte tijden zullen 
t.z.t. in onderling overleg worden vastgesteld. 

 
De contractduur is in eerste instantie tijdelijk (december 2016 – mei 2017) en met behoud van 

uitkering. Wanneer het project succesvol is en vervolg krijgt en er sprake is van goed functioneren, is 
er een goed perspectief om door te stromen naar een reguliere baan als afvalcoach bij Dar. 

 

Voor interesse stuur uw motivatie en cv naar …. email. 


