
NOVI MORES Onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding 

 

 Novi Mores | www.novimores.nl | info@novimores.nl Pagina 1 van 2 
 06 45077794 | KvK: 58462058  

 

Voor VANG-support heeft Novi Mores de gemeente Beuningen ondersteund bij een gedragsgerichte 

aanpak voor afvalscheiding, minder bijplaatsingen en verminderen zwerfafval. Advies en contact is 

deels verlopen via Lentekracht (op wens van de gemeente Beuningen). Er hebben verschillende 

overleggen plaatsgevonden, daarbij waren naast de gemeente Beuningen, ook Lentekracht en DAR 

aanwezig. Uitgevoerde werkzaamheden: 

1. Advieswerkzaamheden op communicatie uitingen 

o Campagne Blinkend Schoon Beuningen: poster en brieven - opschoondagen 

o Uitwerking brief afvalcoach ‘Goed bezig’ - schoon Plastic+, feedback op ´niet thuis´ 

brief 

o Interventie sticker en bord – voorkomen bijplaatsingen en verminderen zwerfafval 

2. Advieswerkzaamheden voor aanpak van verschillende thema’s:  

o Zwerfafval hotspots: ideeën/richtingen voor de aanpak van bijplaatsingen 

o Verbeteren afvalscheiding: schonere afvalstromen en minder grondstoffen in restafval 

o Verminderen van huisvuil in openbare afvalvoorzieningen (blikvangers en 

afvalbakken) 

Toelichting werkzaamheden VANG-support 

1. Advieswerkzaamheden op communicatie uitingen 

Novi Mores heeft de gemeente Beuningen, Lentekracht en Dar, feedback gegeven op communicatie 

uitingen.  

Blinkend Schoon Beuningen 

Daarbij ging het om een campagne die als doel had om mensen te stimuleren zwerfafval op te gaan 

ruimen tijdens de Maas en Waalse schoonmaakdagen van Beuningen. De brieven richten zich op 

scholen en verenigingen om hen te laten participeren in de opschoondagen. De posters waren gericht 

op alle inwoners uit de gemeente Beuningen.  

Afvalcoach communicatie 

Allereerst is er feedback gegeven op een ‘niet thuis’ brief van Dar. De afvalcoaches controleren 

Plastic+ containers op inhoud. Wanneer er dingen in zitten die er niet in horen, wordt er aangebeld om 

met de bewoners hierover in gesprek te gaan. Wanneer ze geen gehoor krijgen, gooien ze een brief in 

de brievenbus. Hierin staat wat er niet in hun Plastic+ container had mogen zitten. Plus tips hoe ze 

Platic+ herkennen en waar ze meer informatie kunnen vinden. Novi Mores heeft deze brief voorzien 

van feedback om het voor bewoners eenvoudiger te maken. Enkele maanden later hebben we in 

overleg besloten een nieuwe aanpak uit te rollen voor de afvalcoaches. Waar ze juist ook inzetten op 

mensen die het goed doen, positieve bekrachtiging. Mensen krijgen dan een brief, waar aangegeven 

wordt dat ze het goed doen (wat de afvalcoaches hebben gezien), hiervoor worden ze 

gecomplimenteerd. Er staat feedback in hoe het gaat met het scheiden van afval in Beuningen (welke 

verbeteringen er zijn), om de norm te activeren dat de meeste anderen het ook goed doen. Er zijn 

twee varianten uitgewerkt.  
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Interventie sticker op container en bord  

Novi Mores heeft feedback gegeven op de uitwerking van een sticker voor op de containers die gericht 

is op verminderen van bijplaatsingen en een bord gericht op het verminderen van zwerfafval. Met dit 

advies zijn de sticker en het bord verder uitgewerkt. 

2. Advieswerkzaamheden voor aanpak van verschillende thema’s 

Er is met resterende uren advies gegeven op de thema’s waar de gemeente Beuningen en 

Lentekracht advies op wilden.  

Zwerfafval hotspots: ideeën/richtingen voor de aanpak van bijplaatsingen 

Voor de aanpak van bijplaatsingen zijn de kernpunten uit de aanpak van bijplaatsingen geselecteerd 

(ontwikkeld door Novi Mores: https://www.vang-hha.nl/@167342/handreiking-1/). Hierbij is aangehaald 

wat voor gemeente Beuningen van belang is.  

Verbeteren afvalscheiding 

Geadviseerd is hoe afvalscheiding verbeterd kan worden. Belangrijk hierbij is dat mensen de juiste 

voorzieningen hebben, de juiste informatie en dat er een sterke visuele link is hiertussen. Mensen 

moeten eenvoudig herkennen welke wat welke afvalstroom is, zowel thuis bij het weggooien als in het 

straatbeeld bij containers. Belangrijk hierbij is dat informatie zo veel mogelijk visueel is. Zodat zonder 

(met minimale) tekstverwerking het gewenste gedrag duidelijk is voor iedereen.  

Verminderen van huisvuil in openbare afvalvoorzieningen 

Tot slot is geadviseerd hoe ze het huisvuil in openbare afvalvoorzieningen kunnen verminderen. De 

opening van afvalbakken kan vrij eenvoudig verkleind worden, door een plaatje er tussen te zetten 

(verticale lat), die de opening in twee kleinere delen splitst. De opening van een blikvanger is niet echt 

te verkleinen. Aanpassingen zijn dan vooral gericht op de omgeving. Deze minder anoniem maken en 

minder toegankelijk voor automobilisten.   

Tijdsbesteding 

De volledige uren (34) zijn besteed aan deze VANG-support. De support heeft gelopen in Q1 en Q2 

van 2019.  

https://www.vang-hha.nl/@167342/handreiking-1/

