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Hoe kunnen we zorgen 
dat inwoners nog 

beter hun afval 
scheiden zodat 

genoemde ambitie 
voor reduceren 
restafval wordt 

gehaald?



De zelfgemaakte hoort-het-hier-wel-stickers
Uit de ideeën van de kinderen komt naar voren dat 
je mensen moet aanmoedigen, stickers een 
belangrijke sleutel voor een oplossing kan zijn om 
bewustwording te vergroten en zij vooral een 
belangrijke rol voor henzelf (al dan niet via school) 
zien om mensen beter hun afval te laten scheiden. 
Dit aangevuld met de opmerking “Nog even checken 
voordat je het erin doet’ en ‘Met memes op 
afvalbakken’ ontstond het idee om kinderen zelf 
stickers te laten maken met een boodschap 
vergelijkbaar aan: Hoort alles wel hierin papa en 
mama? Hierbij zien we voor ons dat de gemeente 
verschillende klassen voorziet van lege stickervellen 
waar de kinderen zelf de sticker mogen ontwerpen. 
Dit kan mooi ondersteund worden door een simpel 
instructiefilmpje om tegelijk wat informatie mee te 
geven over de huidige status van afvalscheiding en 
tips en tricks. De kinderen nemen de stickers 
vervolgens mee naar huis en plaatsen deze op de 
afvalbak in hun eigen keuken (en op de afvalbakken 
van vrienden en bekenden.) Wellicht een mooi idee 
om een soort selfie wedstrijd hier omheen te 
organiseren om het plakken nog verder te 
stimuleren en de beelden slim te kunnen gebruiken 
om ook verder binnen de wijk bewustwording te 
vergroten. NB: aandachtspunten zijn het gebruik van 
gerecycled materiaal voor de stickers en na te 
denken over een serie stickers die ze over een 
periode van een paar weken maken. Bijvoorbeeld 
elke vrijdag voor 6 weken om effect zo te vergroten.

Iets interessant voor onder je eten
Interessante denklijn die kinderen raken is ervoor te 
zorgen dat mensen gewoon al hun eten op eten (en 
liefst ook niet te veel maken). Hierdoor komen er 
ook geen/minder etensresten bij het restafval! Dit 
bracht ons op het idee om het leegmaken van je 
bord zo interessant mogelijk te maken. En wel door 
iets onder het eten te verstoppen. Hierbij denken we 
aan rondjes van gerecycled plastic (of een ander 
materiaal) met daarop een mop, een grappige 
afbeelding, een raadsel en meer. Hoe mooi klassen 
in wijken te betrekken om ‘content’ voor deze actie 
te bedenken en dit vervolgens slim te laten maken 
en verschillende setjes van 50 stuks beschikbaar te 
maken in de gemeente. Dit zien we voor ons als een 
social enterprise waarvan we graag bespreken om 
deze samen met de gemeente als launching
customer op te zetten al dan niet gecombineerd met 
iets als crowdfunding. En hoe mooi als gezinnen de 
setjes onderling ruilen om zo continue weer nieuwe 
verrassingen te vinden onder je eten? 

Belangrijke kenmerken van het product: gemaakt 
van gerecycled materiaal, afneembaar en daardoor 
herbruikbaar, content gebaseerd op input kinderen 
en mogelijkheid om op enkele units terplekke eigen 
content erop te schrijven/tekenen. 

De zelfgemaakte keukenbak
“Leukere bakken maken en mensen aanmoedigen” was een van de ideeën van de kinderen. En hoe mooi om de 
kinderen daar ook weer zelf een rol in te geven? We zien hierbij voor ons dat kinderen zelf de perfect bak voor 
op de aanrecht maken om etensresten in te gooien. Dit kan door instructies en materialen te leveren voor een 
simpel bouwpakketje of kant en klare bakjes te leveren. Beide inclusief deksel om geurtjes tegen te gaan. 
Belangrijkste element is dat de kinderen zelf de bakken kunnen versieren/inkleuren om het echt hun bak te 
maken. En welke ouder zou dit item niet enige tijd laten pronken in de keuken en zo ‘per ongeluk’ er voor te 
zorgen dat minder GFT afval in het restafval komt?

Leuke bedankjes en boodschappen bij de (rest)afvalbakken
Kinderen vinden het belangrijk om ‘iemand er iets van te laten zeggen’. Dit was vooral gericht op mensen 
aan te spreken als ze het niet goed doen. In combinatie met het door kinderen ingebrachte idee van leuke 
filmpjes, grappen maken en mensen belonen zetten het ons op het spoor van leuke bedankjes en 
boodschappen bij de restafval bakken. Hoe mooi zou het zijn als elke keer als iemand een vuilniszak 
weggooit deze persoon een korte audio boodschap hoort vergelijkbaar met het bekende ‘papier hier, dank 
u wel’ vanuit de Efteling. Deze boodschappen kunnen ingesproken worden door bekende mensen uit 
Zuidplas met als kenmerk: een bedankje, iets leuks, wijzen op afvalscheiding en meer. En… hoe mooi om 
hier een wedstrijd voor op te zetten voor inwoners. Zij kunnen de leukste/beste boodschappen insturen 
en wie weet horen zij of bekende van hen opeens hun eigen stem voorbij komen bij het weggooien van 
het afval. Het doel is om restafval weggooien leuker te maken en elke keer mensen te triggeren op het 
belang van goede afvalscheiding.

NB: dit kan uiteraard ook worden toegepast op bakken voor papier, flessen, plastic en meer om daar 
direct voor het goede gedrag te bedanken.

Awareness cubes
Kinderen raken allerlei ideeën om duidelijker uit te leggen hoe het nu gaat met afvalscheiden. Dit zien zij in de 
vorm van flyers, filmpjes en ook om informatie op verpakkingen zelf te plaatsen. Ook wilde mensen meenemen 
naar plekken waar het afval naar toe gaat om het te laten zien. Dit triggerde ons om het juist om te draaien en het 
afval naar de mensen toe te laten komen. Hierbij zien we voor ons om in een soort glazen kubussen zichtbaar te 
maken hoeveel afval nog niet gescheiden wordt door deze te vullen met representatieve hoeveelheden van echt 
afval. Bijvoorbeeld dat wat in 1 maand in deze wijk niet wordt gescheiden. Door dit zo visueel te maken en te 
voorzien van aanvullende informatie is ons beeld dat het beter binnenkomt bij mensen wat de huidige staat is van 
afvalscheiden en actie nodig is! Hoe mooi om deze cubes voor een periode op prominente plekken zoals pleinen, 
op rotonden, voor het gemeentehuis en meer terug te laten komen. Ps: indien werken met echt afval een stap te 
ver is kan ook overwogen worden om de volumes op een andere manier echt weer te geven maar dan in de vorm 
van bijvoorbeeld zand, balletjes, badeendjes of iets anders. Het gaat erom de enorme hoeveelheid echt te laten 
zien waardoor bijvoorbeeld een geschreven 10.000 kg in een folder opeens 10.000 kg in het echt is en het 
probleem echt toont.

Intrigerende quotes om zeker niet ongenoemd te laten
- Geen restafval maar specifieker”. 
- Meer prullenbakken met verschillende dingen maken en niet gewoon restafval noemen dan begrijpen 

mensen het beter.
- Afval lekkerder laten ruiken
- Zakken met het nummer van het huis en als het niet is gescheiden dan kan je het terugbrengen
- De manier om tot minder restafval te komen? afvalbakken kleiner maken dus minder kosten
- Via scholen
- Uit Nederland zetten als ze het niet doen
- Invoeren (g)een kind beleid

Algemene tips:
- Begin bij de acties waar kinderen bij betrokken zijn gewoon klein op 1 of 2 scholen in een wijk om 

effecten te ervaren en te leren voordat wordt opgeschaald.
- Pak niet alles zelf op maar zoek slimme samenwerking zoals voorgesteld bij het advies ‘iets 

interessants voor onder je eten’ waar de gemeente als launching customer kan optreden voor een 
nieuwe social enterprise (samen met ConsultingKids)

- Benut alle acties om direct impact te maken maar ook door de actie onder de aandacht te brengen 
om zo bewustwording bij een grotere groep te vergroten. Veel van de adviezen kunnen dus gezien 
worden als iets met een direct doel EN een middel om bewustwording te vergroten.

- Houd kinderen betrokken bij verdere uitwerking/inkleuring van de adviezen.
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