
Inspiratie dag 
bedrijfsafval 

VANG Buitenshuis

6 november 2020

Welkom bij de deelsessie

We gaan om 11:15 van start!

Zou je in de tussentijd je naam 
kunnen veranderen in Voornaam 
Achternaam (Functie Bedrijf)?

Bedankt!



• Microfoon uit graag 

• Gebruik zoom chatfunctie voor vragen

• Wie hebben we aan tafel?

Praktische zaken



• Antwoorden in de chat
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Waar loop jij tegenaan? 
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Gedrag = willen + weten + kunnen

Maar ook: gedrag is 95% onbewust!

Durf te veranderen (weerstand is normaal)!
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Homo 
heuristicus
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Associatief & vuistregels!

Zelden rationeel en objectief



• Energiebehoud

• Verbondenheid

• Autonomie

• Zekerheid

• Zelfbeeld
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Vijf kernwaardes
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Ooghoogte
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Default
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Jij kan het makkelijk maken!
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Maak de duurzame optie héél intuïtief en 
gemakkelijk!
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Verbondenheid – sociale norm



Werknemer of collega

Verwacht dat hij/zij mag 
meebeslissen over de regels 
van de onderneming
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Draagvlak creëren versus faciliteren

Klant

Verwacht dat de regels door de 
onderneming wordt opgelegd
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Status-quo
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REACTANCE SCEPTICISM INERTIA



• Energiebehoud

• Autonomie

• Zekerheid

• Verbondenheid

• Zelfbeeld
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Vijf kernwaardes
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Gedrag = willen + weten + kunnen

Maar ook: gedrag is 95% onbewust!

Durf te veranderen (weerstand is normaal)!



• Kunnen mensen het gedrag met héél weinig energie uitvoeren?

• Weten mensen wat ze moeten doen zónder te hoeven nadenken?

• Willen mensen het gedrag uitvoeren? Zo nee, waarom niet – wat 
ligt erachter?
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Analyseer!!!



• Antwoorden in de chat
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Met welke inzichten ga jij aan de slag?



Gedragscursus afval scheiden en afval preventie 2021!

Laat je gegevens achter op het contactformulier op 
vangbuitenshuis.nl.

• Wat wil je dat in deze cursus aanbod komt? (In de chat)

• Hoeveel werklast / uur? Huiswerkopdrachten? (In de chat)
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Interesse gewekt?
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- Volgende week ontvang je de 
nieuwsbrief met alle informatie 
van vandaag

- Ook in 2021 organiseren we 
diverse bijeenkomsten. Blijf op 
de hoogte

Remember: zonder jullie geen 
programma. Bedankt en tot ziens!


