Beloningssystemen

Wie zoet is
krijgt lekkers
Afval hoort niet op de grond. Daarover zijn de meeste mensen het eens. Toch gedragen ze zich
er niet altijd naar. Door het inleveren van zwerfafval te belonen, kun je dat gedrag doorbreken.
Maar hoe zet je een succesvol beloningssysteem op? Gemeente Schoon stelde een handleiding
samen.
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succes op reinigingskosten. Het is
daarnaast niet altijd nodig continu te
belonen. Ook een tijdelijke actie kan het
gewenste effect hebben. De beloning
brengt een mechanisme op gang: die geeft
mensen een positief gevoel bij het netjes
weggooien. Daardoor gaan ze dit nieuwe
gedrag goedpraten voor zichzelf. We
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van verschillende afvalstromen beschreven. En een stappenplan voor het opzetten
van een beloningssysteem.’
Wat zijn de succesfactoren?
‘De beloning zelf moet direct zijn en
aantrekkelijk voor de doelgroep. Daarnaast
is de communicatie eromheen belangrijk.
Vertel niet alleen over de beloning, maar
ook over de winst voor de persoon zelf,
zoals een schone wijk en veilige speelplek.
En wees bijvoorbeeld duidelijk over de
tijdelijkheid van een actie. Ook moet het
belonen zichtbaar zijn voor anderen uit de
doelgroep, zodat zij die beloning ook graag
willen. Ten slotte werkt beloning het best
als aanvulling op het totale zwerfafvalbeleid. Om mensen een laatste zetje te geven
tot schoon gedrag.’
Ook aan de slag met belonen?
De handleiding ‘Beloningssystemen tegen zwerfafval’ vindt u op onze
kennisbank: www.gemeenteschoon.nl.
Of neem contact op met
Marije van der Meer via
marije.vandermeer@agentschapnl.nl.
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