
1Stappenplan voor de aanpak van bijplaatsingen 

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE CONTAINERSTICKERS

Een sticker op de container is een effectief communicatiemiddel in de aanpak tegen bijplaatsingen. Het
communiceert namelijk op het juiste moment (je staat er met afval) en dat is het meest effectief voor
het stimuleren van gewenst gedrag.

Een paar tips:
•  Plak de sticker op een zichtbare plek, bij voorkeur op het containerdeksel of op de bovenkant. Aan 

de zijkant of onderaan kost het teveel moeite om te lezen/bekijken, het moet letterlijk in het oog 
springen.

•  De zichtbaarheid wordt vergroot door (opvallende) kleuren. Overweeg andere kleuren dan de huisstijl 
wellicht voorschrijft.

•  Zorg dat je het gewenste gedrag laat zien, vermijd kruisen en dergelijke.
•  Maak de boodschap zo visueel mogelijk zodat ook mensen die de taal minder machtig zijn het kunnen 

begrijpen.
•  Zorg voor handelingsperspectief over wat te doen met ander afval en als de container stuk is.
•  Kijk goed wat hier het probleem is, wat wordt voornamelijk bijgeplaatst op deze plek en stem daar de 

boodschap op af. Staan er bijvoorbeeld vooral dozen naast, laat dan zien wat ze met karton moeten 
doen.

•  Maak de boodschap over boetes ondergeschikt aan die van het gewenste gedrag, plaats deze bij 
voorkeur onderaan en minder groot.

•  Leg niet teveel nadruk op het logo van de gemeente en/of afvalinzamelaar. Voor gedrag voegt dit 
niets toe.

•  Zorg dat de sticker tegen een stootje kan, bijvoorbeeld tegen hogedrukschoonmaakbeurten. Houd in 
de gaten dat de sticker er netjes uit blijft zien en vervang deze op tijd.

Voorbeeld sticker
Deze sticker kan in verschillenden formaten gedownload worden.
Bekijk goed welke bijplaatsingen een probleem vormen (papier, pmd, 
grofvuil/huisraad, glas) en stem daar de communicatie op af. 
Dit kan je doen met behulp van de verschillende bouwstenen.

Doordat de basis van de sticker hetzelfde blijft, behoud je een
eenduidig beeld in de gemeente.

Door de toevoeging van eigen telefoonnummer. logo etc., is de sticker
zo op maat van de gemeente te maken.

Drukwerk specificatie:
Formaat: A4-staand of A3-liggend
Materiaal: permanent hechtend Polymeer
Bedrukking: full colour, v.z.v. laminaat met UV-blokkerVoorbeeldsticker A4-staand


