Belonen en zwerfafval

Beloningssystemen voor gedragsverandering en het effect op
zwerfafval
1. Inleiding
Veel Nederlanders ergeren zich aan zwerfafval op straat en in de natuur. Het opruimen en afvoeren
hiervan betekent voor gemeenten jaarlijks een (grote) kostenpost, ruim €200 miljoen. Veel
gemeenten zetten daarom in op preventie: voorkomen dat afval zwerfafval wordt. Dit kan door
ervoor te zorgen dat er voldoende prullenbakken aanwezig zijn, maar er ligt ook een belangrijke rol
bij de inwoner zelf. Om het probleem op te lossen zal verandering in gedrag moeten optreden.
Belonen stimuleert preventie en is een middel voor gedragsverandering. Je kunt burgers belonen
voor het vertonen van gewenst gedrag, namelijk het niet veroorzaken van zwerfafval. Belonen kan
naast preventie ook mensen stimuleren tot het opruimen van zwerfafval en leiden tot hogere
scheidingspercentages van afval.
Belonen kan op veel manieren, van een schouderklop tot een financiële vergoeding. Het helpt om
mensen te motiveren een activiteit uit te voeren. Het is aan te raden om eerst goed over het doel
en de wijze van belonen na te denken, voordat het gebruikt wordt als instrument. Op die manier is
het effect groter. Als gemeente kunt u de handvatten uit dit document gebruiken om zelf aan de
slag te gaan met een beloningssysteem. Dit document geeft antwoord op de volgende vragen:
-

Hoe werkt belonen?

-

Welke beloningssystemen zijn er?

-

Wat zijn de toepassingen en ervaringen uit de praktijk?

-

Hoe pas ik een beloningssysteem toe?

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 leest u wat belonen als instrument tegen zwerfafval inhoudt en welke
beloningstypen er zijn. Hoofdstuk 3 gaat in op beloningssystemen en geeft voorbeelden uit de
praktijk. Hoofdstuk 4 bevat de belangrijkste ervaringen en leerpunten uit de praktijk. Hoofdstuk 5
biedt tot slot een stappenplan en aanbevelingen voor wie met belonen aan de slag wil gaan.

Wilt u ondersteuning bij het opzetten van een beloningssysteem, of heeft u ervaringen met
belonen voor minder zwerfafval die u wilt delen met anderen, laat het ons weten. U kunt ons
bereiken op 088-6022707 of mail naar info@gemeenteschoon.nl.
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2. Belonen als instrument tegen zwerfafval
Volgens de Van Dale is belonen ‘iemand iets geven voor een bewezen dienst’. Deze uitleg is ook
van toepassing op belonen als instrument tegen zwerfafval. De bewezen dienst is in dit geval het
vertonen van het gewenste gedrag: het netjes weggooien van afval en het opruimen van
zwerfafval.
Een positieve benadering
Belonen is een positieve motivatie om het doel, minder zwerfafval, te bereiken. Je legt het gedrag
niet verplicht op met een negatieve sanctie (straf of boete), maar stimuleert het gewenste gedrag
met het vooruitzicht op een beloning. Iemand wordt beloond wanneer hij een vooraf bepaalde
vorm van gewenst gedrag vertoont. Hij ontvangt de beloning van andere mensen uit zijn (sociale)
omgeving. De ontvanger kan deze beloning ervaren als blijk van erkenning: deze bevestigt de
positieve bijdrage. Belonen werkt over het algemeen beter dan straffen. Dit komt onder andere
doordat belonen een vrijwillige bijdrage impliceert, terwijl straffen voortkomen uit iets dwingends
en verplichts. Een straf is vervelend, maar het verandert niet altijd direct gedrag. Het kan
bijvoorbeeld ook weerstand opwekken en daardoor gedragsverandering in de weg zitten.
2.1 Effecten van belonen
Belonen beïnvloedt het gedrag van mensen. Krijgen mensen een beloning voor gewenst gedrag,
dan zal in elk geval een deel van de mensen het ongewenste gedrag omzetten in gewenst gedrag.
Belonen kan de meeste mensen motiveren om afval netjes weg te gooien, en kan dezelfde mensen
bewust maken dat afval geen zwerfafval hoort te worden.
Van extrinsieke naar intrinsieke motivatie
Gedrag dat door belonen verandert, komt niet vanuit de mensen zelf. Daarom zeggen we dat deze
gedragsbeïnvloeding tot stand komt door extrinsieke motivatie. Dat wil zeggen dat de prikkel (de
beloning) voor het gedrag van buiten de persoon komt. Mensen gooien dan bijvoorbeeld alleen een
leeg blikje in de prullenbak wanneer zij ervoor beloond worden.
Wil je op een positieve manier gedragsverandering realiseren die blijvend is, dan moet intrinsieke
motivatie ontstaan, bijvoorbeeld: ervan overtuigd zijn dat afval niet op straat of in de natuur
thuishoort. Deze motivatie komt vanuit de persoon zelf. Intrinsiek gemotiveerd gedrag voor
zwerfafval is bijvoorbeeld het altijd in de prullenbak gooien van een leeg blikje, omdat je het milieu
belangrijk vindt of gesteld bent op een schone leefomgeving.
Om mensen intrinsiek te motiveren is meer nodig dan een (tijdelijke) beloning.
-

Mensen moeten besef hebben van de gevolgen van zwerfafval.

-

Er moet behoefte zijn aan een oplossing; een schone leefomgeving belangrijk vinden.

-

Mensen moeten het idee hebben een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing.

Mensen moeten daarbij het gevoel hebben dat hun inspanning billijk is. Dat wil zeggen dat ze niet
als enige het probleem proberen op te lossen, terwijl anderen alleen maar profiteren van hun
inspanning. Belonen draagt bij aan het gevoel van billijkheid: wie zich inspant wordt beloond, wie
zich niet inspant krijgt de beloning niet.
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Let op: deze opsomming wekt wellicht de indruk dat de redenen bewust aanwezig moeten zijn,
maar dit kan ook onbewust het geval zijn. Ook is er geen vaste oorzaak-gevolgrelatie. Dat mensen
deze redenen belangrijk vinden, leidt niet noodzakelijkerwijs tot gedrag.
De beloningsprikkel die andere mensen of organisaties geven, de extrinsieke motivatie, kan
mensen in beweging brengen ander gedrag te vertonen. De prikkel zorgt ervoor dat mensen het
gewenste gedrag uitproberen en creëert de mogelijkheid om argumenten voor dit gedrag onder de
aandacht brengen. Door het vertonen van ander/gewenst gedrag en dit ook meerdere keren te
herhalen, gestimuleerd door de extrinsieke motivatie, kan bij de persoon intrinsieke motivatie of
gewoontegedrag ontstaan. Herhaling is hierbij belangrijk; gedragsverandering heeft immers tijd
nodig.
Wilt u meer weten over intrinsieke en extrinsieke motivatie en gewoontegedrag, kijk dan op:
http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/de-menselijke-beslisser-22/. Hier vindt u een
publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: De menselijke beslisser, over
de psychologie van keuze en gedrag.
Effect op schoon
We zien dat beloningssystemen door meerdere gemeenten in Nederland gebruikt worden. De
ervaring uit de praktijk leert dat belonen effect heeft en dat het er op straat schoner uit ziet.
2.2 Typen van belonen
Het beoogde effect van belonen is gedragsverandering, het doorbreken van bestaand gedrag dat
onbewust of bewust vertoond wordt. Beloningen zijn te onderscheiden in twee typen: een beloning
met financiële waarde, en een beloning met sociale waarde. Ook een combinatie van deze twee
typen is mogelijk. In hoofdstuk 3 worden voorbeelden van typen beloningssystemen uiteengezet.
Beloning met financiële waarde
Het vertonen van gewenst gedrag
kan beloond worden met een
financiële vergoeding, zoals geld,
tegoedbonnen of kortingsbonnen,
maar ook in de vorm van een kans
maken hierop. Daarnaast is het
mogelijk te belonen in de vorm van
goederen of diensten. Een nieuwe
ontwikkeling in belonen is het
inleveren van drankverpakkingen
zonder statiegeld op scholen en bij
supermarkten, waarbij de beloning
bijvoorbeeld bestaat uit een broodje
gezond of korting aan de kassa. Er
wordt een duidelijke link gelegd

Figuur 1. Financieel belonen voor het opruimen van zwerfafval.

tussen het ingeleverde afval (en duurzaamheid) en de portemonnee.
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Beloning met sociale waarde
Er zijn ook vormen van belonen zonder financiële waarde. Dit noemen we een sociale beloning.
Hierbij gaat het om het geven van een blijk van waardering en erkenning. Bijvoorbeeld een
publiekelijk bedankje voor de geleverde inzet. Of denk aan Holle Bolle Gijs, de bekende sprekende
afvalbak uit de Efteling, die je op een leuke manier bedankt als je afval netjes in de afvalbak gooit.
In hoofdstuk 3 leest u meer over deze en andere voorbeelden.
2.3 Doelgroepen van belonen
Bij het kiezen van een beloning moet je scherp hebben om welke doelgroep het gaat, zodat de
beloning aansluit bij de motivatie van deze mensen. Bij de doelgroep is het belangrijk rekening te
houden met leeftijd en achtergrond. Het inleveren van een kerstboom tegen 50 cent is populair bij
de jeugd. Een financiële beloning is geschikt voor zowel jongeren als volwassenen. Daarnaast is
een onderscheid mogelijk tussen een beloningssysteem dat zich richt op een groep, bijvoorbeeld de
inwoners van een bepaalde straat of wijk, of op een individu, bijvoorbeeld een leerling of een
huishouden.
De beloningsprikkel is gericht op mensen die tot op heden bijdragen aan het zwerfafvalprobleem.
Het is belangrijk ook rekening te houden met het individu/de groep die al gewenst gedrag
vertoont; geef ook deze mensen de beloning.
2.4 Doel van het beloningssysteem
Naast het type en de doelgroep, die in de vorige paragrafen zijn besproken, zijn er nog twee
eigenschappen voor beloningssystemen te onderscheiden. Als eerste is onderscheid te maken in
het doel van het beloningssysteem; het opruimen van zwerfafval of preventie (het voorkomen dat
afval zwerfafval wordt). Ten tweede kan onderscheid gemaakt worden tussen beloningssystemen
die puur en alleen gericht zijn op zwerfafval, en beloningssystemen die zich richten op zwerfafval
én afvalscheiding.
2.5 De effecten van verschillende beloningssystemen
Elk beloningssysteem heeft een ander effect op het gedrag van mensen. Ook brengt elk
beloningssysteem inzet en kosten met zich mee afhankelijk van de situatie in de praktijk. De
effecten op schoon en de inzet en kosten zijn nog niet voor alle beloningssystemen onderzocht.
Wel zijn er veel ervaringen bij gemeenten en maatschappelijke organisaties die eerder gewerkt
hebben met belonen in relatie tot zwerfafval. Wilt u in contact komen met anderen die ervaring
hebben beloningssystemen, dan kan Gemeente Schoon u hierbij helpen.

3. Beloningssystemen tegen zwerfafval
In het vorige hoofdstuk gaven we aan dat er twee vormen van belonen zijn: beloningen met
financiële waarde en beloningen met sociale waarde. Als gemeente kunt u deze typen van belonen
inzetten in verschillende beloningssystemen. Hieronder worden de verschillende soorten en
mogelijkheden van beloningssystemen weergegeven met de belangrijkste eigenschappen. Ook
leest u aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Beloningssystemen voor gedragsverandering en het effect op zwerfafval.

September 2013

4

3.1 Systemen voor belonen met financiële waarde
Wanneer u de geleverde prestatie van de burger wilt belonen met een financiële vergoeding,
bestaan hiervoor verschillende systemen. Zoals gezegd kan de vergoeding de vorm hebben van
geld, munten, tegoedbonnen of kortingsbonnen, maar het kan ook een dienst of kans op een
beloning zijn.
In deze paragraaf worden de volgende beloningssystemen met financiële waarde omschreven:
brengsystemen, emballageautomaten, vergoedingen voor een klus, en wedstrijden. De
brengsystemen en emballageautomaten zijn systemen voor afvalscheiding, maar kunnen indirect
ook effect hebben op zwerfafval. Vergoedingen voor een klus en wedstrijden richten zich wel
primair op zwerfafval.
Brengsysteem
Een voorbeeld van een beloningssysteem met een vergoeding in de vorm van geld is een
brengsysteem. Deelnemers brengen individueel een of meerdere fracties gescheiden afval , zoals
plastic, papier, klein elektronische apparaten en textiel, naar een centraal punt in de wijk. In ruil
daarvoor krijgen de deelnemers een financiële vergoeding, maar er zijn ook voorbeelden waarbij
de vergoeding naar een goed doel gaat, dat de deelnemer zelf kan kiezen.
Het belangrijkste bij dit beloningssysteem is dat bij de burger de bewustwording ontstaat dat afval
financiële waarde heeft. Afval is geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten en
verpakkingen. Met andere woorden, afval is niet langer waardeloos, maar waardevol. Financiële
waarde geven aan afval heeft naar verwachting een positief effect op zwerfafval en de
bewustwording. Voorbeelden van brengsystemen zijn: Afval Loont in Pijnacker-Nootdorp en
Rotterdam, en de Retourette in verschillende gemeenten door Nederland.
Voorbeeld uit de praktijk: Afval Loont
De missie van Afval Loont is: ‘samen sparen we de natuur’. Afval Loont is een brengsysteem en
startte in september 2011 met een pilot in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en liep tot eind 2012.
De gemeenteraad besloot toen het project niet voort te zetten. De raad vond de verdeling van de
kosten voor het project problematisch en er was discussie over de inhoudelijke resultaten. In
september 2013 startte Afval Loont in de gemeente Rotterdam (Hoogvliet).
Bij Afval Loont kunnen bewoners afval gescheiden inleveren, zoals plastic, papier, klein
elektronische apparaten en textiel, bij een vast of mobiel brengpunt. Belangrijk bij deze vorm van
belonen is bewustwording, afval heeft een financiële waarde. Afval is geen afval meer, maar een
grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. De verwachting is dat het geven van financiële
waarde aan afval een positief effect heeft op zwerfafval. In ruil voor het gescheiden aanbieden van
afval krijgen bewoners een kleine financiële vergoeding. De bewoners ontvangen een pasje waarop
ze beloningen kunnen sparen. Hebben ze een vergoeding van 10 euro of meer verdiend, dan
ontvangen ze het bedrag op hun rekening. Ze kunnen ook het rekeningnummer van hun
sportvereniging, school of goed doel opgeven. Meer informatie op www.ryck.nl.
Voorbeeld uit de praktijk: Retourette
In 1995 is in Schiedam de eerste Retourette opgericht. Inmiddels zijn er 30 in verschillende
gemeenten. Een Retourette is een inzamelpunt voor klein huishoudelijk afval dat bestaat uit
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herbruikbare materialen die anders bij het restafval terechtkomen. Een Retourette kan op zichzelf
staand zijn, bijvoorbeeld in winkelcentra, maar kan ook onderdeel zijn van bijvoorbeeld een
supermarkt. Het is mogelijk om 19 fracties gescheiden aan te leveren, waaronder glas, plastic,
papier en batterijen. Het systeem maakt het burgers makkelijk om afval te scheiden en aanbieden
voor recycling.
De Retourette geeft een financiële vergoeding voor het afval. Die beloning wordt niet uitgekeerd
aan de mensen zelf, maar aan een (lokaal) goed doel dat de deelnemers zelf bepalen. Het bedrag
dat wordt uitgekeerd aan de goede doelen komt voort uit de opbrengsten van de afvalfracties.
Meer informatie op www.retourette.nl.
Emballageautomaat
Iedereen is bekend met het statiegeldsysteem in de supermarkt, waarbij je lege flessen en kratten
bij een emballageautomaat inlevert om vervolgens het eerder betaalde statiegeld retour te
ontvangen. Er bestaan ook emballageautomaten voor lege drankverpakkingen zónder statiegeld,
zoals kleine plastic flesjes en blikjes. Mensen kunnen deze flesjes en blikjes inleveren en hiervoor
toch een financiële vergoeding krijgen. Deze automaten met een beloningssysteem worden vooral
toegepast in supermarkten en scholen. De flesjes en blikjes zijn potentieel (zwerf)afval. Door het
toekennen van waarde zijn veel mensen gemotiveerd om de drankverpakkingen in te leveren bij de
emballageautomaat.
In Nederland werken emballageautomaten met verschillende vormen van financiële beloningen,
zoals een korting op de volgende aankoop of een schenking aan een goed doel. Het buitenland laat
zien dat ook andere beloningen mogelijk zijn met een emballageautomaat, zoals in Bejing, waar
metrogebruikers lege flesjes kunnen inleveren met als beloning OV-tegoed.
Voorbeeld uit de praktijk:
emballageautomaat in de
supermarkt
Supermarkten en ondernemers
kunnen met een betaald
retoursysteem voor potentieel
zwerfafval meer klanten trekken.
Kinderen en volwassenen in de
buurt gaan op zoek naar lege
flesjes en blikjes om deze
vervolgens bij de supermarkt in te
leveren. Supermarkten waar dit
gebeurt zijn blij met het
milieubewuste gedrag. In de
praktijk maken ook verenigingen,

Figuur 2. Emballageautomaat in een supermarkt.

kantines en bedrijven gebruik van
de actie door bijvoorbeeld grootschalig te verzamelen.
Sinds 2011 hebben meerdere supermarkten in Nederland een emballageautomaat aangeschaft
waar mensen lege flesjes en blikjes zonder statiegeld kunnen inleveren. De bekendste voorbeelden
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zijn Eerbeek, Oldenzaal, Vledder en Gorinchem. Sinds de start zijn meer dan 2 miljoen flesjes en
blikjes bij de automaten ingeleverd. Tijdens de looptijd is er gevarieerd met de hoogte van de
vergoeding. In de meeste gevallen werd gestart met een beloning van 0,05 eurocent per item.
Door het succes van de vele ingezamelde flesjes en blikjes, en de daaruit voortkomende kosten
voor de ondernemer, zijn tarieven verlaagd naar 0,01 of 0,02 eurocent per item. Uit de resultaten
blijkt dat ook deze bedragen al voldoende vergoeding zijn om mensen zover te krijgen om flesjes
en blikjes in te leveren, maar dat een vergoeding van 0,05 eurocent veel meer flesjes en blikjes
oplevert.
Voorbeeld uit de praktijk: emballageautomaat op school
Ook scholen plaatsen emballageautomaten. Dit spoort jongeren aan om netjes met afval om te
gaan. De succesfactor is dat deze systemen vaak geen vergoeding geven per item, maar werken
met een kansensysteem/loterijprogramma. Dit betekent dat één op de zoveel deelnemers een
beloning ontvangt, zoals een contante vergoeding, korting in de kantine of een broodje gezond.
Het beloningssysteem heeft een leerdoel voor de leerlingen en het is voor de school mogelijk om
kosten te besparen op de afvalkosten. Containers met plastic afval van flesjes en metaal van
blikjes worden gratis opgehaald, en er is minder restafval waarvoor betaald moet worden. Voordeel
voor de gemeente en inwoners is dat het beloningssysteem kan bijdragen aan een schonere
openbare ruimte rondom de school.
In verschillende scholen door het land staan sinds 2012 emballageautomaten. Bekende
voorbeelden zijn scholen in Amersfoort, Almere en Ulft. De resultaten laten zien dat een beloning
de leerlingen motiveert om afval weg te gooien in de emballageautomaat. Op de scholen in dit
voorbeeld wordt het loterijprogramma toegepast. Over het effect van de hoogte van de beloning is
nog geen informatie beschikbaar. De scholen hebben hiermee nog niet gevarieerd.
Vergoeding voor een klus
Er zijn ook systemen die draaien om het belonen van een groepsprestatie. De inzet is hierbij vaak
het schoon en netjes houden van een straat of plein in groepsverband. Een aantal buurtbewoners
spant zich bijvoorbeeld in voor het opruimen van zwerfafval of het adopteren van afvalbakken. De
beloning die daar tegenover staat, gebruiken de bewoners vaak voor het verbeteren van de
leefomgeving. Deze beloning vanuit de gemeente kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een nieuw
speeltoestel of het plaatsen van een bankje.
Voorbeeld uit de praktijk: Gulden Klinker
De gemeente Den Haag werkt niet alleen zelf aan een schone stad, maar stimuleert ook initiatieven
van buurtbewoners, winkeliers en scholieren. Als instrument hiervoor bestaat al 20 jaar de Gulden
Klinker: een steen die in de straat wordt gelegd. Het is een aanmoedigingsprijs om de stad
leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Alle groepen mensen die gezamenlijk de handen uit de
mouwen steken om de buurt schoner en veiliger te maken, kunnen een Gulden Klinker krijgen. De
mensen die een Gulden Klinker ontvangen krijgen een budget van 1.000 euro waarmee ze spullen
kunnen kopen bij de gemeente voor een nog schonere en veiligere buurt. Als deelnemers zich de
jaren daarop blijven inzetten, kunnen ze elk jaar nog eens 750 euro verdienen voor hun straat of
plein. Meer informatie op www.denhaag.nl/guldenklinker.
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Een andere variant van een ‘vergoeding voor een klus’ is het geven van een financiële vergoeding
voor het opruimen van het zwerfafval. Hierbij gaat het meestal om een actie die op individueel
gericht is, maar het kan ook gaan om een actie in groepsverband. Verschillende lokale organisaties
(in de wijk of net daarbuiten) willen de buurt schoon en netjes houden en zoeken hierbij
samenwerking met de gemeente, of andersom. In ruil voor de actie van de buurtbewoners ten
behoeve van de wijk, krijgen zij een vergoeding in de vorm van ‘lokale’ munten of zakgeld.
Lokale munt
De vergoeding in de vorm van een lokale munt wordt opgezet in samenwerking met lokale
bedrijven. Deze bedrijven kunnen bijvoorbeeld producten of kortingen op producten beschikbaar
stellen, op bijvoorbeeld een bioscoopkaartje, speelgoed of een ijsje. Buurtbewoners kunnen deze
producten en kortingen verkrijgen met de lokale munten die zij verdiend hebben.
Voorbeelden uit de praktijk: Makkies, Cambi’s, Schapekoppen en Crownies
In Amsterdam Oost, Deventer, Den Haag en Dordrecht kunnen inwoners met het opruimen en
inleveren van zwerfafval munten of biljetten verdienen. Er zijn inmiddels verschillende
vergelijkbare systemen ingevoerd. Hieronder staan de gemeenten die een lokale munt hebben met
de naam van de valuta:
·

Amsterdam Oost: Makkies, meer informatie op www.makkie.cc;

·

Deventer: Cambi’s, meer informatie op www.deventerschoonfamilie.nl;

·

Dordrecht: Schapekoppen, meer informatie op www.dordrecht.nl/schapekop;

·

Den Haag: Crownies, meer informatie op www.crownies.nl.

Deventer
Het project Clean it!, dat voortkomt uit het project Cambi’s van de
Deventer Schoon Familie, wil op een positieve manier het gedrag
van jongeren beïnvloeden. Jongeren leren elkaar kennen en krijgen
meer oog voor een schone leefomgeving. De jongeren worden
ondersteund door het beschikbaar stellen van materiaal om de
hangplekken schoon te houden. Het goede gedrag wordt vervolgens
beloond met Cambi’s. De Cambi’s zijn in te wisselen voor leuke
activiteiten die door een jongerenwerker of henzelf worden
georganiseerd. Meer informatie op www.deventerschoonfamilie.nl.
Zakgeld
Naast de lokale munt kunt u ook denken aan zakgeld; het uitkeren
van een vergoeding in de vorm van geld. Bijvoorbeeld aan jongeren
nadat ze zwerfafval hebben opgeruimd. Deze acties gebeurden
meestal in groepsverband onder leiding van een begeleider uit de
wijk of van een betrokken stichting. Tijdens de actie leren de
deelnemers dat je rommel moet opruimen en niet klakkeloos op
straat kan gooien. Het krijgen van de beloning is ook een goed

Figuur 3. Project Clean it!

moment om jongeren te leren hoe om te gaan met geld en sparen. Een voorbeeld hiervan is te
vinden in Hengelo. Meer informatie op http://www.hetgeerdink.nl/global/nl/evaluatiezakgeldproject.
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Wedstrijd
Zwerfafval is voor veel mensen geen uitdagend onderwerp. Wedstrijden kunnen helpen om dit voor
jongeren en ook voor volwassenen spannender en leuker te maken. Mensen hebben van nature
een behoefte aan competitie – we vergelijken onze meningen en ons gedrag constant met die van
anderen. Bij een wedstrijd halen we meer voldoening uit het bijbehorende gedrag en is de
aanwezigheid van een extrinsieke prikkel minder belangrijk; mensen gaan het gedrag zelf
belangrijk vinden. De ervaring leert dat jongeren het wedstrijdelement belangrijk vinden. Doordat
jongeren zich moeten inspannen, zelf goede ideeën moeten bedenken en eventueel betrokken
worden in de uitvoering, leren zij over zwerfafval én worden ze zich bewust van dit probleem. De
wedstrijd maakt jongeren zelf verantwoordelijk voor het probleem en het zoeken naar een
oplossing die past bij hun situatie. Dit draagt bij aan gedragsverandering en
verantwoordelijkheidsgevoel.
Verschillende partijen organiseren wedstrijden rond zwerfafval, zowel gemeenten als
maatschappelijke organisaties. Denk aan wedstrijden voor het beste ontwerp van een nieuwe
prullenbak, een fotowedstrijd, een film met daarin een creatieve oplossing om zwerfafval uit het
straatbeeld te krijgen, het maken van zwerfafvalkunst of het bedenken van een nieuwe
zwerfafvalaanpak.
Voorbeeld uit de praktijk: Youtrash
Youtrash was een wedstrijd georganiseerd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waarbij jongeren
van 10 tot 18 jaar uit Pijnacker-Nootdorp zelf een film moesten maken en insturen. Met de film
moesten de deelnemers laten zien wat zwerfafval met hen doet, of wat zij met zwerfafval doen. De
beste filmpjes werden genomineerd; vervolgens konden mensen via Facebook stemmen (liken).
Het filmpje met de meeste likes won. De winnaar van de eerste prijs kreeg 250 euro aan
waardebonnen en nog eens 250 euro voor een goed doel. De tweede prijs was 125 euro.
Het winnende filmpje van 2013 laat zien dat hoe meer je op de rommel om je heen let, hoe meer
je ervan ziet. De winnaars hopen dat zij met hun filmpjes mensen kunnen stimuleren om
zwerfafval op te ruimen. Meer informatie op www.jonginpijnacker-nootdorp.nl.
De gemeente Enschede heeft in 2011 een vergelijkbaar project uitgevoerd: #Indeton. Ook hier
werden jongeren gevraagd om te laten zien hoe zij hun afval weggooien. Meer informatie op:
http://www.enschede.nl/repository/07369/.
Een ander voorbeeld is de in 2013 gehouden wedstrijd voor studenten aan de Hogeschool Zuyd in
Maastricht, die campagnespots maakten over zwerfafval. Meer informatie op:
http://www.zuyd.nl/over-zuyd/nieuws/studenten-maken-campagnespots-voor-rijkswaterstaat.
Overzicht beloningssystemen met financiële waarde
Hieronder een samenvattende tabel waarin de eigenschappen van de beloningssystemen met
financiële waarde worden weergegeven.
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Belonen met
financiële waarde

Type
beloning

1. Brengsysteem

Financieel

2. Emballageautomaat

Financieel

3. Vergoeding voor
een klus
4. Wedstrijd

Opbouw
doelgroep Afvalfractie

Doel

Gericht op

Doelgroep

Preventief
Preventief en
opruimen

Afvalscheiding
Afvalscheiding

Volwassenen
Volwassenen
en jongeren

Individueel

Huishoudelijk afval
Drankverpakkingen
zonder statiegeld

Groep en
individueel

Zwerfafval

Individueel

Zwerfafval

Financieel

Opruimen

Zwerfafval

Volwassenen
en jongeren

Financieel

Preventief en
opruimen

Zwerfafval

Jongeren

Individueel

Kosten beloningssystemen met financiële waarde
Op voorhand is niet standaard per beloningssysteem aan te geven wat de kosten, in geld en uren,
zullen zijn voor de gemeente. Beloningssystemen worden daarvoor te divers toegepast. Denk
alleen al aan de omvang van de wijk of buurt waar het beloningssysteem wordt toegepast.
Hieronder wordt per beloningssysteem in de basis aangegeven met welke kosten gemeenten te
maken krijgen.
1. Brengsysteem
Er worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de externe partij over wie welke kosten op
zich neemt: de kosten voor de infrastructuur, de manuren en de beloningen van het brengsysteem.
De gemeente kan ook bijdragen aan het initiatief door het project te ondersteunen met de
middelen die vrijkomen op het moment dat de gemeente minder huishoudelijk afval hoeft op te
halen in de wijk. De gemeente maakt daarnaast kosten voor het ondersteunen van het initiatief
door de ureninzet van gemeenteambtenaren voor organisatorische ondersteuning en
communicatie.
2. Emballageautomaat
De supermarktondernemer of school is vaak initiatiefnemer van het beloningssysteem en
organiseert de aanschaf en het beheer en onderhoud van het apparaat. De initiatiefnemer
financiert ook de beloning. De gemeente kan ook initiatiefnemer zijn, maar dit gebeurt in de
praktijk nog niet. De gemeente faciliteert de initiatiefnemer waar nodig, denk hierbij aan
gemeentelijke inzet voor communicatie en het zoeken naar een oplossing voor de afvoer van het
ingezamelde afval.
3. Vergoeding voor een klus
De gemeente is de organisator en reageert op initiatieven uit de samenleving. De kosten die
hiermee gemaakt worden zijn sterk afhankelijk van de omvang van het aantal verzoeken vanuit de
maatschappij en de hoogte van de beloning die de deelnemers ontvangen. Wanneer het gaat om
de lokale munt of zakgeld, kan het initiatief zowel bij de gemeente als bij een maatschappelijke
organisatie liggen. De betrokken bedrijven stellen in de meeste gevallen de beloningen beschikbaar
en de gemeente neemt de organisatie op zich. De maatschappelijke organisatie kan ook de
organisatie op zich nemen daarvoor door de gemeente gesubsidieerd worden.
4. Wedstrijd
De organisatie ligt bij de gemeente. De kosten die gemaakt worden zijn afhankelijk van het soort
wedstrijd dat wordt georganiseerd en de hoogte van de beloning.
3.2 Systemen voor belonen met sociale waarde
Bij sociale beloningen gaat het om de waardering en erkenning die mensen krijgen. Het geeft veel
mensen een goed gevoel om een bijdrage te leveren aan een schone leefomgeving voor zichzelf en
hun medebewoners. Dit motiveert om in actie te komen en stimuleert eigen verantwoordelijkheid.

Beloningssystemen voor gedragsverandering en het effect op zwerfafval.

September 2013

10

Ook draagt het bij aan bewustwording van andere mensen. Hieronder worden de
beloningssystemen met sociale waarde besproken.
Opruimactie
Een opruimactie is het in groepsverband opruimen van afval op een bepaalde plek. Dit vindt
georganiseerd plaats, vaak door gemeenten, verenigingen, scholen of een samenwerking tussen
partijen. De opruimactie verschilt van de in de vorige paragraaf beschreven ‘Vergoeding voor een
klus’. Bij opruimacties gaat het niet om een financiële beloning. De verdienste is de saamhorigheid
in de buurt (door het gezamenlijk opruimen), bewustwording (aandacht vragen voor het probleem)
en de actie om mensen te stimuleren zwerfafval op te ruimen, zowel eigen zwerfafval als ook het
zwerfafval van een ander. Er wordt een dienst geleverd door de buurt, maar de buurt ontvangt
daardoor niet direct een dienst met financiële waarde terug. Wel ondersteunt de gemeente de
buurt in veel gevallen bij de opruimacties met knijpers, handschoenen, zakken en het afvoeren van
het verzamelde afval.
De beloning bestaat hier hoofdzakelijk uit het positieve gevoel en erkenning. De deelnemers
onderscheiden zich op een positieve manier van anderen. Dit effect kan worden versterkt met
aandacht in een nieuwsbericht of een persoonlijk dankwoord, door bijvoorbeeld de betrokken
wethouder, of met het verstrekken van bijvoorbeeld een lunch tijdens de opruimactie.
Opruimacties kennen twee varianten. Er zijn opruimacties die plaatsvinden op een bepaalde
dag/dagen en locatie: een eenmalige opruimactie. Daarnaast zijn er acties die het hele jaar door
plaatsvinden op een bepaalde locatie: een permanente actie.
Eenmalige opruimactie
De eenmalige opruimactie vindt plaats op een bepaalde dag/dagen op een bepaald tijdstip,
bijvoorbeeld tijdens de landelijke opschoondag. Dan zetten groepen, buurtbewoners, scholieren,
jongeren, verenigingen of anderen zich in om al het zwerfafval op die locatie op te ruimen. Het
geeft de deelnemers een goed gevoel om een bijdrage aan de leefomgeving te leveren. Omdat (in
elk geval een deel van) de actie de deelnemers triggert om ook op andere willekeurige dagen en
locaties zwerfafval op te ruimen, heeft de eenmalige opruimactie mogelijk ook in de toekomst
effect.
In onderstaand voorbeeld is sprake van een combinatie van de twee typen beloningen, zowel
sociaal (de opruimactie) als financieel (dienst voor een dienst). We hebben dit voorbeeld
opgenomen om te laten zien dat ook een combinatie van sociaal en financieel belonen mogelijk is.
Voorbeeld uit de praktijk: Zwerfafvaldag
Sinds 2005 vindt er eenmaal per jaar de Zwerfafvaldag plaats in de gemeente Oude IJsselstreek.
Het is een activiteit waarbij ongeveer 350 inwoners zwerfafval opruimen. De actie is een
samenwerking tussen woningbouwcorporatie Wonion, de wildbeheereenheden en de gemeente. De
deelnemers zijn van verschillende leeftijden en dat werkt erg goed. Veelal doen georganiseerde
groepen mee, zoals voetbalteams, buurtbewoners van een straat, scoutings en scholen.
De gemeente heeft de organisatie in handen en verzorgt materialen om op te ruimen. Als beloning
zorgt de gemeente voor publiciteit en een foto in de krant. Daarnaast stelt Wonion 5.000 euro ter
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beschikking. De beloning per ingezamelde zak zwerfafval is ongeveer 3 à 4 euro, afhankelijk van
het totale aantal zakken dat deelnemers inleveren. De beloning wordt uitgekeerd in de vorm van
leefbaarheidbonnen die deelnemers kunnen inzetten voor een leefbaarheidproject, zoals een
speeltoestel of een bankje in de eigen wijk of buurt.
Permanente actie
Bij een permanente opruimactie houdt een groep een bepaalde locatie voor langere tijd schoon.
Vaak komt het initiatief hiervoor vanuit de bewoners. De bewoners hebben een klacht of verzoek
aan de gemeente over hun straat of wijk, in dit geval over zwerfafval. De gemeente en betrokken
inwoners kunnen vervolgens in een overeenkomst vastleggen dat de inwoners zichzelf inzetten om
de straat zwerfafvalvrij te houden. Daar staat tegenover dat de gemeente de organisatie op zich
neemt en faciliteert. Aanvullend daarop kan de gemeente ook een budget aan de straat
beschikbaar stellen. Hierdoor verschuift de sociale beloning naar een meer financiële beloning, een
dienst voor een dienst.
Om het effect van de samenwerking te vergroten, kan gekozen worden voor een integrale aanpak.
Burgers ruimen niet alleen het afval op, maar onderhouden bijvoorbeeld ook het groen. Met de
integrale aanpak kan de gemeente kosten besparen. De bespaarde kosten kunnen bijdragen aan
de financiering van de permanente actie.
Voorbeeld uit de praktijk:
Beestenbende
Kinderen die iets willen doen tegen
zwerfafval kunnen lid worden van de
Beestenbende. In dit programma
geven zij het goede voorbeeld door
zwerfafval op te ruimen. De leden
doen dat in hun eigen buurt. Hier
vormen zij een team van kinderen
met minimaal één volwassen
begeleider. Dit team maakt eens per
maand de eigen buurt schoon. Ze
krijgen hiervoor de benodigde de
materialen en een Beestenbendeoutfit. Als beloning kunnen ze sparen
voor cadeaus en deelnemen aan
speciale evenementen. De

Figuur 4. Groepsfoto van een Beestenbende.

organisatie van dit voorbeeld ligt bij een externe partij en de gemeente doet hieraan een bijdrage.
Meer informatie op www.mijnbeestenbende.nl.
ZAP-speldje
ZwerfAfvalPakkers zijn mensen die zich vrijwillig inzetten voor een zwerfafvalvrije leefomgeving.
Het ZAP-speldje is een manier om deze mensen in het zonnetje te zetten. Zo krijgen zij positieve
aandacht, erkenning en gemeende belangstelling. Veel vrijwilligers die het ZAP-speldje ontvingen,
ervaren dit als een serieuze erkenning voor hun inzet. Ook haken hierdoor nieuwe mensen aan om
zwerfafval op te ruimen. Diverse gemeenten reiken dit speldje uit, waaronder Rotterdam,
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Leeuwarden, Dordrecht, Oude Ijsselstreek, Wageningen en Houten. Meer informatie op
www.nederlandschoon.nl/zap.
Funfactor, de leuke afvalbak
Wie kent hem niet: Holle Bolle Gijs in de Efteling. Deze vrolijke afvalbak roept de hele dag ‘papier
hier’. Wie een stuk (zwerf)afval in zijn mond stopt hoort ‘dank u wel’. Bij deze vorm van belonen
krijgt het weggooien van afval in de afvalbak een funfactor. Denk naast Holle Bolle Gijs
bijvoorbeeld ook aan een blikvanger of een ‘diepe’ afvalbak. Een voorbeeld van een leuke afvalbak
is te zien op http://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw.
Overzicht beloningssystemen met sociale waarde
Hieronder een samenvattende tabel waarin de eigenschappen van de beloningssystemen met een
sociale waarde worden weergegeven.

Belonen met
sociale waarde
1. Opruimacties –
Eenmalige
opruimactie
1. Opruimacties Permanente
opruimactie
2. ZAP-speldje
3. Funfactor

Type
beloning

Doel

Gericht op

Doelgroep

Opbouw
doelgroep

Afvalfractie

Sociaal

Opruimen

Zwerfafval

Volwassenen
en jongeren

Groep

Zwerfafval

Sociaal

Opruimen

Zwerfafval

Volwassenen
en jongeren

Groep

Zwerfafval

Zwerfafval

Volwassenen
en jongeren

Individueel

Zwerfafval

Zwerfafval

Volwassenen
en jongeren

Individueel

Zwerfafval

Sociaal

Opruimen

Sociaal

Preventief en
opruimen

Kosten beloningssystemen met sociale waarde
Op voorhand is het niet per beloningssysteem standaard aan te geven wat de kosten, in geld en
uren, zullen zijn voor de gemeente. Beloningssystemen worden daarvoor te divers toegepast. Denk
alleen al aan de omvang van de wijk of buurt waar het beloningssysteem wordt toegepast.
Hieronder wordt per beloningssysteem in de basis aangegeven met welke kosten gemeenten te
maken krijgen.
1. Opruimacties
Voor de eenmalige en de permanente opruimacties geldt dat de gemeente organiseert en
deelnemers stimuleert en faciliteert om op te ruimen. De kosten die de gemeente daarbij kan
maken bestaan uit communicatie rondom de opruimactie, beschikbaar stellen van materialen,
afvoer van het verzamelde afval en het organiseren van bijvoorbeeld een lunch tijdens de actie.
2. ZAP-speldje
De organisatie ligt bij de gemeente. De kosten bestaan uit publiciteit rondom het uitreiken van het
ZAP speldje en de speldjes zelf.
3. Funfactor
De kosten die hier worden gemaakt bestaan uit communicatie, de aanschaf van de leuke afvalbak
en het beheer en onderhoud.
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4. Ervaringen met beloningssystemen
In de vorige hoofdstukken zijn beloningssystemen besproken en zijn voorbeelden gegeven uit de
praktijk. In dit hoofdstuk leest u over de ervaringen en leerpunten van drie praktijkvoorbeelden.
4.1 Ervaringen met brengstations/filialen
Brengstations/filialen zijn locaties waar mensen hun gescheiden huishoudelijk afval naartoe
brengen en daarvoor zelf (of een goed doel) de vergoeding ontvangen.
“Maakt het u makkelijk om afval te scheiden en dus bij te dragen aan een beter milieu door minder
restafval.” (Retourette)
Ervaringen:
-

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken tussen de gemeente en externe partij
over de verantwoordelijkheden en de kosten.

-

Drempels voor milieuvriendelijk gedrag kunnen zijn: motivatie, gelegenheid en capaciteit.
De brengstations verlagen deze drempels voor meer gescheiden inzameling. De drempels
worden, deels, verlaagd door de financiële vergoeding die mensen krijgen voor hun afval
(kosten) en door de faciliteiten en service die worden geboden (moeite en comfort).

-

De ervaring is dat mensen die gebruikmaken van een brengstation/filiaal zich meer bewust
zijn van het belang van het scheiden van afval.

-

De inspanningen van de brengstations en de mensen die eraan meewerken dragen extra
bij aan de 65% doelstelling voor hergebruik huishoudelijk afval.

-

De financiële vergoeding is een prikkel die mensen stimuleert om deel te nemen aan het
project.

-

Naast rekening houden met de doelgroep is het ook belangrijk de beloning toe te passen
over een langere periode. Het heeft tijd nodig om mensen kennis te laten maken met een
brengstation en het gedrag daarop aan te passen.

-

In veel gemeenten dragen verenigingen zorg voor de inzameling van oud papier. Doordat
waarde aan oud papier wordt gegeven aan huishoudens, ontvangen verenigingen minder
oud papier en hebben ze minder inkomsten.

4.2 Ervaringen met emballageautomaten
Emballageautomaten geven korting op boodschappen voor het inleveren van drankverpakkingen
zonder statiegeld; blikjes en flesjes. Een aantal supermarkten in Nederland past dit concept met
succes toe. Per supermarkt worden maandelijks variërend circa duizend tot enkele tienduizenden
flesjes en blikjes ingeleverd.
“De supermarkt heeft in het voorjaar van 2011 een automaat aangeschaft waarin de inwoners
kleine flesjes en blikjes kunnen doen. Dit levert 5 cent per item op, de bon hiervoor kan men in de
winkel besteden. Iedere dag worden een paar duizend blikjes en flesjes ingeleverd”. (gemeente
Brummen)
Ervaringen:
Bij een retoursysteem voor drankverpakkingen zonder statiegeld is het belangrijk rekening te
houden met:
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1. De hoogte van het bedrag per ingeleverd item, en voor welke producten de premie geldig is;
2. De organisatie van het retoursysteem: wie zijn de betrokken partijen? Wie doet wat en is
verantwoordelijk?
3. Het financieringsmodel (de verdeling van kosten en opbrengsten);
4. De technische installatie en onderhoud en beheer;
5. Hoe het bedrag wordt uitgekeerd (als contant geld, korting, spaarsysteem of iets anders).
-

De supermarktondernemer investeert in het terugdringen van zwerfafval en stimuleert
daarmee het gewenste gedrag.

-

Voor de supermarkt is het economische belang groot; meer klanten naar de winkel
trekken. Voordelen voor de supermarkt: toename klanten binnen de regio en uitbreiding
buiten de regio, schonere leefomgeving/buurt en onderscheidendheid in de markt.

-

De hoogte van het bedrag per ingeleverde drankverpakking bepaalt mede het aantal items
dat wordt ingeleverd. Een hoger bedrag betekent een hoger aantal ingeleverde items. Wel
staat vast dat een beloning van 0,01 eurocent voor mensen al voldoende motivatie is om
de flesjes en blikjes in te leveren, maar de innamenvolumes nemen aanzienlijk toe bij een
beloning van 0,05 eurocent.

-

Mensen gaan georganiseerd inzamelen; mogelijk probleem is dat ze de automaat voor
lagere tijd bezet houden en dat de kosten hoog uitvallen voor de supermarkt.

-

Aantrekkingskracht op dak- en thuislozen.

-

Alle flesjes en blikjes die worden ingeleverd worden gescheiden, waardoor een schone
stroom afval ontstaat die uitstekend geschikt is voor recycling.

-

De supermarkt is eigenaar van de afvalstroom. De rol van de gemeente is om mee te
denken over manieren om de waarde van de afvalstroom toe te laten komen aan de
supermarkt. Ook kunnen afspraken gemaakt worden tussen de gemeente en de
supermarkt voor de afvoer van de afvalstroom.

-

Geconstateerd is dat er minder flesjes en blikjes in de openbare ruimte liggen. Het andere
zwerfafval verdwijnt niet.

-

De introductie van het systeem behoeft in eerste instantie niet veel aandacht vanuit de
gemeente of ondernemer. Door de media-aandacht en mond-tot-mondreclame is het
systeem snel bij veel mensen bekend.

-

Het voorbeeld 'emballageautomaat in de supermarkt' is niet de enige mogelijkheid. In het
vorige hoofdstuk is al besproken dat emballageautomaten ook op scholen kunnen worden
geplaatst. Het is denkbaar dat de automaten nog breder toepasbaar worden, bijvoorbeeld
in kiosken of winkelcentra.

4.3 Ervaringen met opruimacties
Door het hele land vinden opruimacties plaats om gezamenlijk zwerfafval op te ruimen. Jaarlijks
doen duizenden mensen mee aan deze opruimacties. Inmiddels is er veel ervaring en kennis met
deze acties opgedaan waarvan u gebruik kunt maken.
“Gewoon je rommel achter je opruimen in de openbare ruimte is een van de eerste
vanzelfsprekendheden in een tijd van een terugtredende lokale overheid. Niet alleen betalen de
inwoners – in de lokale lasten – indirect zelf de gemeentewerkers die hun rommel moeten
opruimen, maar het plezier van het leven in een schone, opgeruimde omgeving zou eigenlijk al
drijfveer – beloning – genoeg moeten zijn.” (gemeente Oude IJsselstreek)
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Ervaringen:
-

Opruimacties kunnen op verschillende manieren worden opgezet. Een veel toegepaste
variant is: de gemeente faciliteert en de buurtbewoners zetten zich in om het zwerfafval op
te ruimen.

-

De beloning bij opruimacties varieert van een schouderklopje tot een stukje in de lokale
krant tot een nieuw speeltoestel in de buurt of voor de vereniging.

-

Wat wordt opgehaald tijdens een opruimactie? In de gemeente Putten halen bij een
jaarlijkse opruimactie zo’n 250 vrijwilligers in een ochtend tijd tussen de 1.500 en 2.000
kilo zwerfafval op. En in de gemeente Oude IJsselstreek halen 300 vrijwilligers 500
afvalzakken vol zwerfvuil op.

-

Zowel eendaagse of permanente acties zijn toepaspaar in dezelfde omgeving.

5. Randvoorwaarden en stappenplan
Ziet u dat een beloningssysteem van meerwaarde kan zijn bij de zwerfafvalaanpak in uw gemeente
en wilt u een beloningssysteem toepassen in de praktijk, dan kunt u een aantal fasen doorlopen. In
dit hoofdstuk geven wij u randvoorwaarden, een stappenplan en succesfactoren. Deze
ondersteunen u bij het maken van een goede start met het implementeren van een
beloningssysteem.
5.1 Randvoorwaarden
Denkt u erover om een beloningssysteem in te voeren, dan is het belangrijk dat de volgende
randvoorwaarden vervuld zijn:
1. Belonen moet niet alleen effectief zijn, maar ook doelmatig. Dat wil zeggen dat er een
balans is tussen de financiële lasten en de financiële/maatschappelijke baten. De financiële
lasten bestaan uit de investerings- en beheerskosten van het beloningssysteem. De
financiële/maatschappelijke baten bestaan uit de impact op de sociale omgeving, een
schonere buurt en/of besparingen op het beheer van de openbare ruimte.
2. De implementatie van een beloningssysteem vereist een bepaalde capaciteit vanuit de
gemeentelijke organisatiedie aanwezig moet zijn. Onder de capaciteit wordt het aantal uren
verstaan dat aan een beloningssysteem gewerkt kan worden, en de financiële middelen
voor belonen en faciliteren. Denk bij het budget ook aan een meerjarenbudget, omdat
beloningssystemen over een langere periode actief kunnen zijn.
5.2 Stappenplan
Wil uw gemeente of een andere partij belonen inzetten als instrument tegen zwerfafval, dan kunt u
het onderstaande stappenplan doorlopen. Dit is toepasbaar voor elk beloningssysteem en helpt u
om het proces zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen.
Ondervindt u tijdens het stappenplan problemen of heeft u vragen over uw situatie, dan kunt u
contact opnemen met Gemeente Schoon voor advies en ondersteuning. Ook hebben wij een groot
netwerk van gemeenten en andere partijen die ervaring hebben met beloningssystemen. Neem
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voor u begint contact op met een andere gemeente en informeer naar ervaringen met hetzelfde of
een soortgelijk beloningssysteem dat u wilt toepassen.
Stap 1, Probleemanalyse.
In de eerste stap neemt u het besluit om belonen in te zetten als instrument voor minder
zwerfafval en gedragsverandering van bewoners. U verkent beloningssystemen, maar er wordt nog
geen definitief beloningssysteem gekozen. Voordat een start wordt gemaakt met een
beloningssysteem, is het belangrijk om eerst zicht te krijgen op het probleem. Welk probleem met
betrekking tot afval bestaat er in uw gemeente? Gaat het om bijplaatsingen bij afvalcontainers op
straat, zwerfafval rondom scholen of winkelcentra, of wordt er te weinig gebruiktgemaakt van
recyclemogelijkheden? De eerste stap is een helder beeld krijgen van het probleem.
·

Wat is precies het probleem en het probleemgedrag?

·

Welke partijen spelen een rol bij dit probleem?

·

Wat zijn de mogelijke oorzaken?

·

Wat is de meest geschikte doelgroep voor de interventie?

Als de antwoorden op bovenstaande vragen compleet zijn, dan is het duidelijk wat er aan de hand
is en kunt u beginnen aan stap 2.
Stap 2, keuze beloningssysteem.
Tijdens stap 2 bepaalt u welk beloningssysteem geschikt is en toetst u dit op de punten die
hieronder zijn omschreven. Met andere woorden: is het gekozen beloningssysteem geschikt om het
probleem in uw gemeente op te lossen? Hierbij kunt u de volgende vragen doorlopen:
·

Wordt het probleem verholpen en is de ambitie te realiseren met dit beloningssysteem?

·

Sluit het beloningssysteem aan bij de doelgroep en het doelgedrag?

In deze fase gaat u ook in op de randvoorwaarden, zoals in paragraaf 5.1 weergegeven.
·

Is het systeem efficiënt en doelmatig? Stel een financieel plan op voor het
beloningssysteem en ga na of er een juiste verhouding is tussen de financiële lasten en de
financiële/maatschappelijke baten.

·

Is er binnen de gemeentelijke organisatie capaciteit om het beloningssysteem te
implementeren?

Is het door u gekozen beloningssysteem geschikt? Ga dan verder met de voorbereiding, stap 3.
Stap 3, voorbereiding.
Tijdens deze stap betrekt u de benodigde partijen en maakt u een planning. Het implementeren
van een beloningssysteem is immers in de meeste gevallen een samenwerkingsproces tussen
verschillende parijen met verschillende taken. Vragen die u kunt stellen:
·

Welke partijen moeten, naast de initiatiefnemer(s), betrokken worden?

·

Welke taken hebben de initiatiefnemers en de betrokken partijen?

·

Welke partijen voeren op welke momenten hun taken uit? Maak samen met de betrokken
partijen een plan van aanpak.
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Tijdens deze stap is het belangrijk een communicatieplan op te stellen. Voordat u start met het
communicatieplan is het goed het document ‘Stappenplan bij gedragsverandering’ door te nemen.
Dit document vindt u op http://www.kenniswijzerzwerfafval.nl/document/stappenplan-voorgedragsverandering.
De volgende punten zijn belangrijk bij het opstellen van het communicatieplan:
·

Communiceer niet alleen over de beloning, maar ook over de winst voor de persoon zelf,
zoals een schone wijk en de positieve bijdrage aan het milieu.

·

Is het beloningssysteem tijdelijk? Communiceer dit helder en duidelijk voordat het wordt
geïmplementeerd om teleurstelling te voorkomen.

·

Zijn mensen beloond voor het gewenste gedrag? Maak dit dan zichtbaar voor andere
mensen die behoren tot de doelgroep. De aandacht heeft een positief effect op persoon die
de beloning heeft ontvangen en stimuleert anderen om ook gedrag te vertonen om de
beloning te krijgen.

·

Het moet duidelijk zijn waarom, wanneer en hoe mensen een beloning krijgen.

·

Denk zowel aan oude als nieuwe media en pas dit aan op de doelgroep.

·

Zorg voor herhaling van de communicatie.

Stap 4, uitvoering.
Nu is het tijd om het beloningssysteem te implementeren en toe te passen in de praktijk. Tijdens
deze stap in het proces is het belangrijk dat u controle houdt op datgene wat u met de betrokken
partijen heeft afgesproken en waar nodig bijstuurt.
Stap 5, evaluatie.
Tijdens en/of nadat het beloningssysteem actief is geweest, brengt u de resultaten in kaart. De
opgedane ervaringen kunt u gebruiken om het beloningssysteem tijdens de looptijd bij te sturen of
kunt u gebruiken bij een toekomstig project. De volgende vragen zijn belangrijk tijdens de
evaluatie:
·

Zijn de gestelde doelen gehaald? Controleer of het gewenste gedrag daadwerkelijk
toeneemt. Neemt het gewenste gedrag niet toe, doe dan aanvullend onderzoek naar wat er
misgaat en waarom.

·

Wat zijn de ervaringen van de deelnemers, wat gaat goed en wat kan beter?

·

Wat zijn de ervaringen van de betrokken partijen, wat gaat goed en wat kan beter?

·

Is het beloningssysteem doelmatig (de verhouding kosten en opbrengsten)?

·

Zijn er neveneffecten geconstateerd?

Stap 6, kennisdeling.
In deze fase is het belangrijk om de opgedane ervaringen en kennis te delen met andere partijen in
de gemeente en daarbuiten. Andere gemeenten die hetzelfde doen of een soortgelijk
beloningssysteem willen implementeren leren graag van u en wisselen graag hun eigen ervaringen
uit.
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5.3 Succesfactoren
Voordat u begint aan het stappenplan en de uitvoering daarvan is het verstandig om nog de
onderstaande succesfactoren door te nemen. Deze helpen om de ontwikkeling en implementatie
van uw beloningssysteem tot een succes te maken.
1. De beloning moet aantrekkelijk zijn voor en aansluiten bij de doelgroep.
2. Beloningen hoeven niet groot te zijn om effect te hebben.
3. Communicatie draagt bij aan het succes van het beloningssysteem.
4. Een gezamenlijke aanpak met andere partijen leidt vaak tot een beter resultaat. Elke partij
die zich inzet voor minder zwerfafval heeft kennis en inspiratie in huis om het probleem
aan te pakken. Partijen die betrokken zijn bij landelijke acties kunnen ondersteunen bij een
lokaal beloningssysteem, bijvoorbeeld ‘Supporter van Schoon’.
5. De gemeente kan twee rollen aannemen. Die van organisator/initiatiefnemer: degene aan
het roer. Of die van spin in het web/facilitator: het ondersteunen en verbinden van
partijen.
6. (Politiek) draagvlak is belangrijk voor het slagen van een beloningssysteem. Een
beloningssysteem brengt kosten met zich mee. In tijden van bezuinigingen kan dat zowel
bij de politiek als in de maatschappij onvrede oproepen. Zorg daarom voor een korte en
bondige toelichting, voor zowel het bestuur als de inwoners, waarom het beloningssysteem
in uw situatie bijdraagt aan een schonere leefomgeving.
7. Tenslotte is het belangrijk om te onthouden dat een beloningssysteem goed werkt als
aanvulling op het bestaande zwerfafvalbeleid. Een beloningssysteem is een goed
instrument om mensen het laatste zetje te geven om gewenst gedrag te vertonen.

Wij wensen u veel succes bij het invoeren van een beloningssysteem. Heeft u vragen over belonen
of beloningssystemen, neem dan contact met ons op.
Gemeente Schoon
Telefoon: 088-6022707 / E-mail: info@gemeenteschoon.nl.
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