BeestenBende zet bij kinderen de
knop om
Zakken tellen doen ze bij De BeestenBende liever niet. Het zwerfafvalproject voor basisschoolkinderen
is primair gericht op gedragsverandering. “Als je bij jonge kinderen de knop om kunt zetten, heb je
daar generaties lang plezier van”, aldus de bedenker.
“We hebben er een onderzoek naar gedaan”, zegt Paul

doelgroep is natuurlijk bewust gekozen. Wat je jong

Ubachs. “Jongvolwassenen die tien jaar geleden mee

leert, hou je vast voor de rest van je leven. Plus je be-

hebben gedaan aan ons project De BeestenBende, heb-

reikt de ouders.”

ben nog steeds een sterke aversie tegen zwerfafval.
Dat gevoel houden ze waarschijnlijk heel hun leven

Dieren beschermen

vast.” Een project als De Beestenbende wérkt, wil Ub-

Inmiddels zijn zo’n 8000 kinderen lid of lid geweest.

achs maar zeggen.

Ze krijgen eerst een filmpje te zien op school, over een
dolfijn die een groepje BeestenBenders vraagt hem te

Ubachs heeft een eigen bureau, dat projecten ontwik-

helpen. Grotere jongens hebben afval in het water van

kelt die gericht zijn op gedragsverandering. Zo’n tien

het Dolfinarium gegooid en de dolfijn vertelt dat dat

jaar geleden zette hij het concept De BeestenBende

gevaarlijk is voor de dieren. Na het spannende filmpje

in de markt. Een project waarbij basisschoolkinde-

mogen de kinderen zich zelf opgeven voor De Bees-

ren van zeven tot elf jaar verleid worden hun eigen

tenBende en volgens Ubachs wil gemiddeld 90 procent

buurt schoon te houden. Op dit moment doen er tien

dat inderdaad. Vervolgens gaan de kinderen eens per

gemeenten aan mee, waaronder Cuijk, Doetinchem,

maand de wijk in om zwerfafval op te ruimen. Samen

Hengelo en Leiden. “Ik was voorheen marketeer voor

met zelfgekozen vriendjes en hun ouders. Het hele jaar

onder meer Lego”, vertelt Ubachs over de aanleiding.

door zijn er allerlei aansprekende acties aan gekop-

“Door een gemeente werd ik uitgedaagd iets te beden-

peld, zoals een vip-show in het Dolfinarium, een loven-

ken waardoor burgers zich meer betrokken voelen bij

de verjaardagskaart, bezoekjes aan politie, brandweer,

zwerfafval. Toen kwam ik uit op De BeestenBende, een

een afvalverwerkingsbedrijf. Want je moet er lol voor

gedragsveranderingsproject voor jonge kinderen. Die

terug krijgen, aldus Ubachs. “Belonen met geld werkt

Samen plezier maken en het gevoel dat je goed en verantwoordelijk bezig bent is het uitgangspunt van de BeestenBende.
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averechts als je de houding bij jonge kinderen blijvend

men, en dat normaal te vinden, verleg je de norm. Zelfs

wil veranderen, dat is aangetoond. Wij geven ze het

als de voormalige BeestenBende-kinderen in de puber-

gevoel dat ze heel speciaal werk doen. Ze beschermen

teit zijn, een leeftijd waarop andere prikkels de over-

de dieren, dat doen ze goed, en daarom krijgen ze er

hand krijgen, blijven ze vasthouden aan een schone

leuke dingen voor terug.”

omgeving. Het zit er in gebeiteld, als het ware.”

De BeestenBende is gebaseerd op gedragswetenschap-

Inzamelresultaten

pelijk onderzoek. Vandaar dat het beschermen van die-

Hoewel De BeestenBende aantoonbaar effect heeft, is

ren een hoofdrol speelt in het project. Ubachs: “Kinde-

Ubachs geen voorstander van het bijhouden van in-

ren zijn dol op dieren en vervullen graag een heldenrol.

zamelresultaten. “Wij gaan geen zakken tellen en kin-

Als je ze vraagt wat ze later willen worden, noemen

deren belonen die toevallig het meeste afval geraapt

ze juist ook dierenverzorger omdat ze dat spannend

hebben. Je moet ze voortdurend, het hele jaar door, het

en verantwoordelijk werk vinden. Gedragsverandering

gevoel geven dat ze goed en verantwoordelijk bezig

bereik je alleen als je inspeelt op wat kinderen raakt.

zijn, dan bereik je veel meer.” Gemeenten overtuigen

Uit zichzelf is een kind natuurlijk niet geïnteresseerd

van het nut van De BeestenBende, is niet altijd gemak-

in zwerfafval, en ook niet in partijen als gemeenten of

kelijk. “Overheden willen vaak op korte termijn concre-

overheid. Je moet je dus verdiepen in wat ze wel en

te resultaten zien. En al wordt de buurt er flink schoner

niet willen. Bij De BeestenBende mogen ze de dieren

van, toch is De BeestenBende daar niet speciaal op ge-

in hun eigen woonomgeving helpen, door zwerfafval

richt. Wij brengen een structurele gedragsverandering

op te ruimen, in een opvallende outfit. En dat spreekt

tot stand bij een jonge generatie. Daar heb je vooral in

ze enorm aan.” De BeestenBende speelt ook in op het

de toekomst plezier van.”

groepsgevoel. “Geen enkel kind valt graag buiten de
boot. Door samen zo goed herkenbaar afval op te rui-

Tekst: Hetty Dekkers

Schonere snoeproutes door
voorlichting én handhaving
Middelbare scholieren interesseer je niet zomaar voor zwerfafval. Maar voorlichting gecombineerd met handhaving
werkt toch best goed, hebben ze in de Betuwe gemerkt. In Culemborg, Tiel en Geldermalsen zijn de snoeproutes weer
een beetje schoner. Dankzij een speciaal dienstverleningspakket van Avri.
“Op de zogeheten snoeproutes, tussen scholen, win-

kunnen worden als je het netjes weggooit.” Na de voorlichtingslessen

kelcentra en tankstations, vind je doorgaans veel

volgt een handhavingsactie in de omgeving van de betreffende school.

zwerfafval”, licht contractmanager Ivo Geerits van Avri

Geerits: “Onze handhavers gaan regelmatig controleren op de snoep-

toe. “Maar middelbare scholieren zijn over het onder-

routes en delen eerst waarschuwingen uit. Maar als het nog een keer

werp zwerfvuil niet de meest makkelijke doelgroep

voorkomt, volgen er ook boetes. Voor jongeren onder de zestien jaar

om te bereiken. Daarom ontwikkelden wij voor onze

is dat 70 euro, voor de oudere jeugd 140. Dat zijn landelijke tarieven,

gemeenten een speciaal pluspakket, dat met name

zoals elke BOA ze hanteert. Het blijkt dat vooral die boetes heel ef-

gericht is op tweedeklassers. Zij zijn meestal de eer-

fectief zijn. Het gaat als een lopend vuurtje rond zodra iemand van

sten die van het schoolplein af mogen in de pauzes,

de school beboet is.” Om de pakkans te vergroten, surveilleren de

voor brugklassers geldt dat nog niet.” Het pluspakket

handhavers vaak niet in uniform maar in gewone kleding. Ook wordt

van Avri is gebaseerd op de combinatie voorlichting

de handhavingsperiode niet altijd bekend gemaakt. “Het aantal boetes

en handhaving. Geerits: “In de les krijgen de leerlin-

is voor ons op zich niet interessant”, zegt Geerits. “Maar ze maken wel

gen eerst een powerpointpresentatie met interactieve

de grootste indruk en hebben dus een belangrijke functie.”

elementen. Die voorlichtingslessen zijn op het vmbo
anders dan op het gymnasium, om aan te sluiten bij

Gouden greep

het niveau van de leerlingen. We laten een filmpje zien

Volgens Geerits is vooral de combinatie voorlichting en handhaving

van een meeuwenmaag die vol zit met plastic, wijzen

een gouden greep. “Voor zover ik weet, zijn wij een van de weini-

erop dat ze zelf ook plastic binnen kunnen krijgen door

gen die dit zo doen. We zorgen ook voor ondersteuning in de vorm

bijvoorbeeld vis te eten. Verder laten we foto’s zien van

van posters, brieven aan de ouders en persberichten. Op dit moment

de eigen vervuilde schoolomgeving en nemen we na-

maken Culemborg, Geldermalsen en Tiel gebruik van deze pluspak-

tuurlijk door wat zwerfafval is, hoe het gerecycled zou

ketdienst voor middelbare scholen. We zijn er vier jaar geleden mee
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begonnen in Culemborg, daar was het meteen een succes. Scholen en
gemeente waren erg enthousiast en de snoeproutes waren duidelijk
schoner na afloop. Al moet ik toegeven dat de onderzoeksresultaten
destijds niet helemaal zuiver waren. Als de buitendienst net langs is
geweest, kan het ook daar aan liggen dat de straat schoner is. Dat
hebben we toen niet meegenomen in ons onderzoek.” Maar toch spreken de meeste deelnemers nu van schonere snoeproutes. In Culemborg
werden vorig jaar negen boetes uitgedeeld, in 2011 waren dat er nog
negentien. “Met dezelfde handhaving, dus dat bewijst dat de actie succesvol is”, aldus Geerits.
Pluspunt
Avri spreekt van een pluspakket, omdat gemeenten zelf kunnen kiezen of ze deze dienstverlening afnemen. “Al onze tien gemeenten waar
wij de afvalinzameling verzorgen, hebben een basispakket. Daarnaast
kunnen ze kiezen voor een pluspakket, zoals extra inzameling van gft
in de zomermaanden, beheer openbare ruimte, of dit project voor middelbare scholen. In Zaltbommel zijn onze handhavers ook actief, alleen verzorgt de gemeente daar zelf de voorlichting op de middelbare
scholen. Daarmee is ons hele verzorgingsgebied gedekt, want andere
gemeenten hebben geen voortgezet onderwijs binnen hun grenzen.”
Uitbreiding is dus onmogelijk, aldus Geerits. “Hoewel het principe best
breder toepasbaar is. Denk maar aan grote sportverenigingen, daar zou
je ook met voorlichting en handhaving aan de slag kunnen. Je maakt
jongeren in elk geval meer bewust van de negatieve gevolgen van

Contractmanager Ivo Geerits van Avri: “Avri is een van

zwerfafval, dat is een belangrijk pluspunt.”

de weinigen die bij de aanpak van zwerfafval onder
middelbare scholieren een combinatie maakt van
voorlichting en handhaving.”

Tekst: Hetty Dekkers

Nilfisk Outdoor Division

www.nilfisk-outdoor.nl

The leader in compact outdoor cleaning

Alle taken. Alle seizoenen.
Reken op uw Ranger voor integraal wijkbeheer.

NGER 225
ty

ars

2 ye

PA

RK

0

ty

an
Warr

RANG

50

an
Warr

21

CIT

Y

RA

ER

Nilfisk veeg-/zuigmachines
– een complete keuze uit effectieve mogelijkheden.
Ongeacht het seizoen, er is altijd iets te doen in de wijk. Of het nu gaat om vegen, onkruidbeheersing, gladheidbestrijding of groenonderhoud. Gelukkig biedt Nilfisk een complete
lijn Rangers aan met innovatieve oplossingen voor vrijwel alle onderhoudstaken in het buitengebied. Bijvoorbeeld vegen. Ontwikkeld om een perfect resultaat te garanderen.
Uitgevoerd met nozzles op alle borstels om fijnstof onder controle te houden. De enige vraag: welk formaat past het beste bij u? Net als alle andere Nilfisk Outdoor werktuigen is de
veeg-zuigunit eenvoudig te bedienen. Afhankelijk van het type machine kunt u de Ranger in maximaal 10 minuten aanpassen voor een andere taak.
Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie of een demonstratie. Kijk voor meer intelligente oplossingen op www.nilfisk-outdoor.nl
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