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Afvalscheiding door gedragsbeinvloeding

Het ontwikkelen en testen van een gedragsinterventie om 
afval scheiding van bezoekers in het zelfbedieningsrestaurant van  
de IKEA te stimuleren 

Doel 1: bezoeker betrekken bij afvalscheiding

Doel 2: zuivere afvalstromen creëren 

Doel 3: medewerkers ontzien in de keuken  

Doel 4: door pilot leren wat werkt over afval scheiden 

“Het ideaal is een oplossing 
die getest en gevalideerd is, 

waarbij bezoekers weten wat 
en waarom ze scheiden.” 

Hanneke van de Vijfeijke, IKEA
Sustainability Leader IKEA Netherlands



Wat voor gedragsinterventie  
kunnen we ontwerpen? 



PET-flessen

Correct afval scheiden door bezoekers

ServiesDoppen

Te scheiden stromen



Te scheiden stromen - Etensresten

 » Etensresten
 » Fruitschillen
 » Eierschillen
 » Verse munt 
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Te scheiden stromen - Plastic

 » Rietjes
 » Tandenstokers
 » Sla dressing- en appelmoescupjes  

(m.u.v. lipje)
 » Olijfolie flesje (m.u.v. dop)
 » Vershoudfolie
 » Toetjesbakjes
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Te scheiden stromen - Plastic

 » Rietjes
 » Tandenstokers
 » Sla dressing- en appelmoescupjes  

(m.u.v. lipje)
 » Olijfolie flesje (m.u.v. dop)
 » Vershoudfolie
 » Toetjesbakjes



 » Fristi flesjes
 » Chocomel flesjes
 » Fruitsap flesjes
 » Cola flesjes 
 » Icetea flesjes
 » Waterflesjes

PET-flessen

Te scheiden stromen - PET



 » Bierflesjes
 » Wijnflesjes
 » Munsbit sapflesjes

Te scheiden stromen - Glas



Doppen

Te scheiden stromen - Plastic doppen

 » Plastic doppen



Te scheiden stromen - Rest

 » Melkpakken
 » Servetten
 » Zout- en peperverpakking
 » Suikerverpakking
 » Roerstaafjes
 » Bonnetjes
 » Theezakjes
 » Zweedse vlaggetjes
 » Daim verpakking
 » Lipjes van cupjes
 » Sausverpakking 
 » Dopje van olijfolieflesje
 » Kroepoekzakjes
 » Croutonszakjes
 » Kartonnen bekers
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Servies

Te scheiden stromen - Servies

 » Mokken
 » Trays
 » Borden
 » Bakjes
 » Glazen
 » Bestek
 » Fish&chips bakjes
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Servies



 » Etensresten
 » Fruitschillen
 » Eierschillen
 » Verse munt

 » Rietjes
 » Tandenstokers
 » Sla dressing- en 

appelmoescupjes 
(m.u.v. lipje)

 » Olijfolie flesje 
(m.u.v. dop)

 » Vershoudfolie
 » Toetjesbakjes

 » Fristi flesjes
 » Chocomel flesjes
 » Fruitsap flesjes
 » Cola flesjes 
 » Icetea flesjes
 » Waterflesjes

 » Plastic doppen  » Melkpakken
 » Servetten
 » Zout- en 

peperverpakking
 » Suikerverpakking
 » Roerstaafjes
 » Bonnetjes
 » Theezakjes
 » Zweedse vlaggetjes
 » Daim verpakking
 » Lipjes van cupjes
 » Sausverpakking 
 » Dopje van 

olijfolieflesje
 » Kroepoekzakjes
 » Croutonszakjes
 » Kartonnen bekers

 » Bierflesjes
 » Wijnflesjes
 » Munsbit sapflesjes

 » Mokken
 » Trays
 » Borden
 » Bakjes
 » Glazen
 » Bestek
 » Fish&chips bakjes

PET-flessen

Te scheiden stromen

ServiesDoppen



Best een uitdaging..!



Doelgedrag

Gewoontes & Impulsen
automatismen, heuristiek en ‘verstoringen’

Doen & Blijven Doen
gemak en aantrekkelijkheid 

nieuwe gedrag

Weten & Vinden
kennis, informatie en attitude 

t.o.v. doelgedrag

Willen & Kunnen
motivatie, vaardigheden, kansen

Zien & Beseffen
zicht op eigen gedrag, 
ondersteuning vragen

Bezoekers scheiden op 
correcte wijze het gebruikte 
servies en de stromen GFT, 
plastic, PET-flessen, glas en 

restafval

Doelgedrag: correcte afvalscheiding door bezoekers

Methode: Gedragslenzen Lectoraat 
Crossmediale Communicatie in het 
Publieke Domein (PubLab)



Weten & Vinden
kennis, informatie en attitude t.o.v. doelgedrag

 » Men weet dat ze het afval zelf moeten scheiden.
 » Men weet welke producten bij welke  

afvalstromen horen.
 » Men weet waarom ze het afval (zelf) moeten 

scheiden.
 » Men staat positief tegenover het feit dat ze zelf het 

afval moeten scheiden. 

Zien & Beseffen
zicht op verschil gewenste gedrag en eigen gedrag

 » Men is zich bewust dat ze nu zelf het afval 
moeten gaan scheiden.

Doelgedrag: correcte afvalscheiding door bezoekers

Willen & Kunnen
motivatie, vaardigheden, kansen

 » Men is bereid zelf het afval op correcte 
wijze te scheiden.

 » Men kan het afval gescheiden inleveren. 

Gewoontes & Impulsen
Automatismen, heuristiek, ‘verstoringen’

 » Men levert automatisch op correcte 
wijze het afval gescheiden in.

Doen & Blijven doen
gemak en aantrekkelijkheid nieuwe gedrag

 » Men probeert het correcte gedrag uit.
 » Het correcte gedrag is gemakkelijker/

aantrekkelijker dan het oude gedrag.



Wat is het huidige gedrag?



Gewoonte gedrag
 » Railing volgen
 » De stroom van mensen volgen 

Willen en kunnen
 » Afval weggooien op het moment dat je het ‘maakt’ 
 » Want: je wilt er van af en het is gemakkelijk.

Huidige gedrag in IKEA restaurant Haarlem

Legenda
Het restaurant in

Het restaurant uit



Huidige gedrag in IKEA restaurant Haarlem

Gewoonte gedrag
 » Tray op band zetten is gemakkelijke handeling
 » Men is gewend op deze manier de tray weg  
te zetten

 » Afval in bakken gooien

Willen en kunnen
 » Afval weggooien op het moment dat je  
het ‘maakt’ 

 » Want: je wilt er van af en het is gemakkelijk.
 » Eén persoon brengt afval voor meerdere 
personen weg. 

 » Het is gemakkelijk om dat zo te doen.

“Je dienblad wegbrengen is 
normaal om te doen. Ik zou het 

ook een beetje aso vinden om het 
gewoon te laten staan.”



Huidige gedrag in IKEA restaurant Haarlem

Impulsgedrag
 » Spelen met de afruimband

“Ik was nieuwsgierig waar het 
dienblad naartoe ging!”



Verkeerd gedrag

Onbewust verkeerd gedrag door
 » Door inrichting (bijv. scheidingswanden) beseft 
men niet wat het gewenste gedrag is

 » Door grote hoeveelheid informatie en prikkels 
beseft men niet wat het gewenste gedrag is

Gewoontegedrag
 » Vooral suikerzakjes en losse mokken  
op tafel laten staan

 » Soms dienbladen - vooral in  
‘anonieme hoekjes’

 » Bewust én onbewust

“Ik had niet gezien dat er 
een afruimband was.”



Er komt veel informatie op je af in het restaurant



Naast de vele visuele prikkels is er ook veel geluid

“Emily wil graag 
opgehaald worden uit 

Småland”
*voetstappen*

*ratelende 
trolley’s* “klets klets” 

“blah blah!”

*klinkelend 
bestek*

*rennende 
kinderen*

*bestekbakken 
worden bijgevuld*

*ratelende 
koffiemachines*



Gedrag, omgeving en systeem



Per situatie zoeken naar de juiste balans

Desirable

ViableFeasible

 » Gebruiksgemak voor de  
bezoekers en medewerkers

 » Aanbieden van voedsel 
dat voldoet aan eisen 
voedselveiligheid

 » Betaalbaarheid inkoop en 
handeling medewerkers



De gedragsinterventies



Grondstoffenstation



Grondstoffenstation

Deze hier
in een kratje:

Glas In deze bak
onder andere:

In deze bak
onder andere:

In deze bak
onder andere:

Plastic verpakkingen, 
Blik en Drinkpakken Etensresten Rest

Jouw ingeleverde glas 
krijgt een tweede leven 

als IKEA vaas.

IKEA PS 2017 Vaas

€ 9.99  / st.
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Jouw ingeleverde glas 
krijgt een tweede leven 

als IKEA vaas.

IKEA PS 2017 Vaas

€ 9.99  / st.

Vijf foto’s van (twijfel)
producten uit het IKEA 
restaurant die in deze bak 
moeten

Instructies in blikveld en 
links van de opening

Logische volgorde van de bakken: 
van schoon naar vies

Opvallende bakken

Railing voor nudgen van de
 gewenste looproute

Mythes wegnemen: producten 
in sokkels laten zien wat er 
met de desbetreffende fractie 
gebeurt

Klep met voetpedaalbediening 
voor zuivere fractie

Gekleurde zakken, 
corresponderend met de 
fractie



Jouw ingeleverde glas 
krijgt een tweede leven 
als IKEA vaas.

IKEA PS 2017 Vaas

€ 9.99  / st.

Van jouw plastic kan 
de TOMAT plantenspuit 
gemaakt worden.

TOMAT Plantenspuit

€ 0.99  / st.

Van GFT maken we 
biogas waar auto’s op 
kunnen rijden.

LILLABO Voertuig, gemengde kleuren 
diverse kleuren € 9.99 / 3 st.

€ 7.99  / 3 st.

Wist je dat door het 
verbranden van restafval 
energie ontstaat?

LUNNOM Led-lamp E27 100 lumen, 
globe helder glas

A++€ 2.99  / st.

Grondstoffenstation



Ik denk dat we 
beter kunnen 
gaan scheiden. 
Lekker gegeten? Bij IKEA 
maken we er wat van!

Psst...
Wij scheiden:

Glas Plastic verpakkingen,
Blik en Drinkpakken

Etensresten Rest

Glas

Jouw ingeleverde 
glas krijgt een 
tweede leven als 
IKEA vaas.

Etensresten

Van GFT maken 
we biogas waar 
auto’s op kunnen 
rijden.

Ik denk dat we 
beter kunnen 
gaan scheiden. 
Lekker gegeten? Bij IKEA 
maken we er wat van!

Psst...
Wij scheiden:

Glas Plastic verpakkingen,
Blik en Drinkpakken

Etensresten Rest

Plastic verpakkingen, 
Blik en Drinkpakken 

Van jouw plastic 
kan de TOMAT 
plantenspuit gemaakt 
worden.

Ik denk dat we 
beter kunnen 
gaan scheiden. 
Lekker gegeten? Bij IKEA 
maken we er wat van!

Psst...
Wij scheiden:

Glas Plastic verpakkingen,
Blik en Drinkpakken

Etensresten Rest

Norm communiceren

Het woord afval vermijden

Nieuwsgierigheid wekken 
(‘spaar ze allemaal’ principe)

Eén afvalstroom per dienblad 
(NB: geen ‘promotie’ voor 
restafval) 

Laten zien wat ermee gebeurt

Motiveren door rolmodel

Dienbladen



Testen van de gedragsinterventies



De resultaten



Resultaten

Doel 1: bezoeker betrekken bij afvalscheiding

Doel 2: zuivere afvalstromen creëren 

Doel 3: medewerkers ontzien in de keuken  

Doel 4: door pilot leren wat werkt over afval scheiden



Doel 1: bezoeker betrekken bij afvalscheiding

Bezoeker is betrokken

“Nou mam! 
Ik mocht dat toch doen!?”

Reactie van kind tegen moeder die afval 
aan het scheiden is in het IKEA restaurant

“Leuk dat ikea er ook wat van 
maakt, wat grappig dat ze zo 

vooruitstrevend zijn.”

Reactie bezoeker

“Ja, heel duidelijk. Er stonden 
plaatjes bij waardoor je goed 

wist wat waar in moest.”

Reactie bezoeker

“Dat zijn producten die 
door mensen gemaakt zijn, 

van afval. Leuk!” 

Reactie bezoeker



Doel 2: zuivere stromen creëren

Alle stromen zijn goedgekeurd door de afvalverwerker

 » Glas: 99,9% zuiver 

 » Etensresten
• Etensresten dehydrator vraagt 100% zuivere stroom
• Meest voorkomende fouten zijn satéprikkers en servetten
 

 » PMD
• Bevat voornamelijk PET-flessen
• Meest voorkomende fouten zijn bekers en fish&chips bakje 

 » Restafval waste
• Meest voorkomende is het fish&chips bakje 



Doel 3: medewerkers ontzien in de keuken

Werkdruk verplaatst 

 » De spoelkeuken heeft wel een lagere werkdruk, maar geen 
kortere werktijd - de afwas blijft immers doorgaan.

 » De servicemedewerkers hebben een hogere werkdruk en zijn 
tevens circa een kwartier per dag langer bezig.



Doel 4: door pilot leren wat werkt over afval scheiden

Er is veel geleerd

Aan de slag met afval 

scheiden in uw bedrijf
Inspiratiedocument

Mede mogelijk gemaakt door Stichting Afvalfonds Verpakkingen.



Doel 4: door pilot leren wat werkt over afval scheiden

Om van te leren

 » Foto’s van meestvoorkomende producten, RWS-pictogrammen 
en kleuren helpen bezoekers om correct afval te scheiden 

 » Producten in sokkels motiveren bezoekers - voornamelijk 
ouders met kinderen

 » Bezoekers lezen de boodschap op het dienblad nauwelijks
• Er is een andere plek nodig om de bezoekers het gewenste gedrag 

aan te kondigen

Aan de slag met afval 

scheiden in uw bedrijf
Inspiratiedocument

Mede mogelijk gemaakt door Stichting Afvalfonds Verpakkingen.



Doel 4: door pilot leren wat werkt over afval scheiden

Maak het zo eenvoudig mogelijk
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Bedankt!


