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Wat vindt Nederland?

• Zwerfafval bovenaan top5 problemen in 

de buurt om op te lossen (rws, 2019)

• 80% zegt medeverantwoordelijk te zijn 

voor een schone buurt (rws, 2019)

• Participatie bovenaan top5 met thema’s 

waarop gemeenten actief zijn (nls, 2020)

• 91% van de gemeenten zet in op 

participatie (nls, 2021)
Kantar Public io rws, 2019



van bewustwording naar participatie…

Supporters van Schoon versterken de sociale norm



Hoe verenigen we supporters? 



www.nederlandschoon.nl



Hoe verenigen we de supporters?

Toegepaste principes van gedragsbeïnvloeding (R. Cialdini)

• Eenheid: met een groepsgevoel inspelen op de behoefte om erbij te horen

• Sociale bewijskracht: “als mensen zoals ik het doen, zal het wel goed zijn...”

• Wederkerigheid: als je iets krijgt ben je sneller geneigd iets terug te geven

• Consistentie: deelname leidt tot een sterkere verbinding en tot meer inzet

• Sympathie, fun: meedoen leuk maken, bedank en complimenteer deelnemers



www.nederlandschoon.nl





Hoe bewegen we supporters? 



Hoe bewegen we supporters?

CAPACITEIT

Triade Model, Prof dr T Poiesz, 1999



van schoonmaken 
naar schoonhouden:

3x participatie



1. Impact van opschoonacties

• De kracht van zichtbaar schoonmaken: Schoon-

houdt-schoon principe

• Versterken van de sociale norm (Wij de buurt)

• Dragen bij aan buurtbetrokkenheid 

• Stimuleren interactie/ sociale cohesie (samen in 

actie)



2. Gebiedsadoptie

• Structureel schoonhouden

• Vrijwilligers zetten hun eigen gebied op de kaart

• Voelen zich meer betrokken bij dit gebied en 

verantwoordelijk om het schoon te houden

• Manier om bijvoorbeeld ook ondernemers bewust te 

laten participeren en structureel schoon te laten 

maken



3. Afvalbakadoptie



Doen jullie ook mee?





Tips
• Zorg voor ambassadeurs: zichtbare koplopers 

die anderen weten te enthousiasmeren

• Zet meerdere mediakanalen in om de 

samenwerking zichtbaarheid te geven

• Werk in kleine groepen, houd het zo 

persoonlijk mogelijk, en covid proof

• Laat je zien en geef duidelijke, eenvoudige 

instructies (bv afvoeren van opgehaald afval)

• Faciliteer waar nodig met (opruim)materialen

• Geef deelnemers de tijd om mee te doen

• Beloon, complimenteer actieve deelnemers

• Benadruk het gezamenlijke resultaat



19 maart 2022 

Landelijke Opschoondag

www.nederlandschoon.nl

Zet alvast in je agenda…
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