
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Groente-, Fruit-, en Tuinafval en etensresten (GFT+E): een 
belangrijke grondstof! 
 
Met onze unieke aanpak, gespecialiseerde mensen en slimme middelen zorgen wij 
samen met jou voor een succesvolle aanpak binnen jouw gemeente! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

KAMPIOEN IN ’T SCHEIDEN VAN GROEN! 
Het goed scheiden van het GFT+E draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het 
GFT+E en aan het verminderen van het restafval. Dit is nodig, want GFT+E is een van de 
grootste vervuilende fracties in het restafval. Gedrag van inwoners speelt hierbij een 
grote rol. Een doelgerichte campagne waarbij gedrag van inwoners in kleine stapjes 
wordt beïnvloed, leidt uiteindelijk tot het gewenste gedrag bij inwoners.  
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Onze unieke 
aanpak 

Ga je samen met ons aan de slag om het 
scheidingsgedrag van inwoners in beeld te brengen? Dan 
komen we voor mooie en interessante uitdagingen te 
staan. Want waar moeten we beginnen? Gelukkig hebben 
we daar iets op bedacht: de campagne ‘Kampioen in ’t 
scheiden van groen!’  

 



 

Wat houdt de campagne in? 
Het doel van de campagne is meer en schoner GFT+E. Het middel is het beïnvloeden 
van gedrag en creëren van bewustwording. Op deze manier worden inwoners 
geactiveerd om GFT+E op de juiste manier te scheiden. Vaak denken inwoners 
namelijk al goed bezig te zijn met het scheiden, maar blijkt dit in praktijk niet het 
geval. Men gooit bijvoorbeeld de wortels met plastic verpakking in de groene 
container. Deze zorgen echter voor vervuiling van het GFT+E. Men is zich hier niet 
van bewust. De combinatie van de juiste middelen (keukenemmertjes en 
composteerbare afvalzakken), gedragsanalyse en effectieve communicatie uitingen 
vormen hét recept voor het stimuleren van gewenste gedrag.  
 
 

Hoe werkt de campagne?  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krijg grip op grondstoffen! 
Heeft jouw gemeente hulp nodig bij het ontwikkelen en opzetten van een succesvol 

plan van aanpak? Wij helpen graag! Neem contact op met onze specialisten! 
teamschoon@debries.eu   

“Pak je bak!” 
Verstrekken 

keukenemmertjes.  

 

“Scoor ’n zak” 
Inzet composteerbare 

afvalzakken. 
Gedragsonderzoek 

Ervaring & gedrag in beeld 
brengen 

 

Communicatie 
Ontwikkeling 

uitingen/strategie 

Het bieden van handelings-
perspectief geeft mensen de 
mogelijkheid om het 
gewenste gedrag ook uit te 
voeren. De drempel om 
GFT+E afval te scheiden 
wordt lager wanneer je 
inwoners de juiste middelen 
biedt. 

GFT+E afval is vaak nat 
en stinkt. Inwoners vinden 
deze afvalstroom vaak 
vies. Door het bieden  
van composteerbare zakjes 
neem je deze weerstand 
weg en verlaag je de 
drempel. 

Het in beeld brengen van de 
ervaringen, belevingen en 
gedrag van inwoners. Door 
bijvoorbeeld interviews of 
inzet van een pilot. 
Effectieve communicatie 
uitingen komen voort uit de 
gedragsanalyse. 

De communicatie uitingen 
spelen in op de weerstanden, 
en ervaringen van inwoners. 
Een mix van communicatie-
middelen wordt ingezet om 
bewustwording te creëren en 
gedrag te beïnvloeden. Het 
primaire doel is het activeren 
van inwoners.  

Resultaat: 
Door een uitgebreide campagne gericht op het activeren van inwoners meer en 

schoner GFT+E.  
 


