




ROOSENDAAL AAN DE BAK 
COMMUNICATIESTRATEGIE 2019 – 2023 – VAN AFVAL NAAR ZUIVERE GRONDSTOFFEN (VANG) 

Over naar 1 keer per vier weken restafval inzamelen en meer 

 

 

AANLEIDING EN DOEL 

We hebben een uitdaging. Van 165 kg naar 100 kg restafval p/p per jaar in 2020 (VANG doelstelling overheid) 

met daarnaast de Gemeentelijke ambitie om in 2025 het restafval terug te hebben gebracht naar maar liefst 30 

kilo per inwoners per jaar.  

 

Met de huidige manier van inzamelen en communiceren lukt het ons niet om binnen een jaar het aantal kg 

restafval per inwoner terug te brengen naar de gewenste 100 kg. We zien niet voldoende gedragsverandering 

bij inwoners in het huidige systeem. De prikkel die diftar voor ogen heeft – namelijk de vervuiler betaalt en hoe 

beter ik afval scheid, des de minder belasting ik hoef te betalen – stagneert bij wat men acceptabel vindt om te 

betalen. Daarbij is GFTe scheiden het grootste probleem. Men vindt het vies en stinken en daarom gooit men 

het bij het restafval. Daarnaast merken we grote verschillen tussen doelgroepen.  

 

Er is dus werk aan de winkel in Roosendaal. De eerste stap is inmiddels gezet. Geen populaire, maar wel een 

noodzakelijke. De inzameling van restafval wordt teruggebracht naar 1 x per 4 weken. De raad heeft ingestemd 

met dien verstande dat de bewoners geholpen worden om hun scheidingsgedrag te verbeteren. Uit de 

enquête, gehouden eind 2018, blijkt dat 90% van de ondervraagden afval scheiden heel belangrijk vindt, maar 

wil wel dat het makkelijk is. Dit sluit aan bij de wens van de raad en is in ons voordeel. Maar dat maakt het nog 

geen gelopen race.  

 

De ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking gaan snel. De markt ziet in zuivere grondstoffen een 

nieuwe markt, dus de businessmodellen worden hierop (langzaam) aangepast. Echter zuivere grondstoffen 

ontstaan niet zomaar. Daar ligt dus een taak voor inwoners, bedrijven en de gemeenten en dat valt of staat 

onder andere met Beter Afval Scheiden. Nu bestaat bijvoorbeeld het restafval nog voor 38% uit GFTe. Dit moet 

eruit, want alleen zo kunnen we na 2022 uiteindelijk naar het ideaal: bron- en nascheiden. Papier, glas en GFTe 

scheidt men thuis en droog restafval en plastic worden bij de verwerker van elkaar gescheiden. 

 

Deze communicatiestrategie dient als kompas voor hoe wij denken de komende 4 jaar de inwoners van 

Roosendaal mee te nemen in dit proces. Dit proces monitoren we en waar nodig passen we onze strategie aan. 

Het is dus geen statisch plan gericht op beheersen en gebaseerd op het klassieke stappenplan. Deze 

communicatiestrategie is dynamisch waarbij de gestelde doelen uitgangspunt zijn en een zekere durf 

noodzakelijk is. De gekozen communicatiemiddelen ondersteunen in deze gedachte de strategie en niet 

andersom. Kortom hoe wordt de strategie vertaald naar de praktijk en de koppeling met wat voor onze 

gemeente belangrijk is. Gaan we er echt iets aan hebben? 

 

INTEGRALE VISIE 

Klaar Koenraad: “Er bestaat eigenlijk geen afval. Alles wat we hebben gebruikt en niet meer nodig hebben, kan 

op een of andere manier worden hergebruikt. Afval scheiden zou leuk moeten zijn, omdat je bijdraagt aan het 

maken van nieuwe producten die je dan weer kunt kopen” Op deze visie willen we dan ook voortborduren met 

beleid. Scheiden van glas, papier en plastic zijn we al grotendeels wel gewend. Echter kan daar nog wel 

verbetering in komen. Over wat nou wel en niet in de glas- papier- of plasticbak hoort, kan nog betere 

voorlichting gegeven worden. Uit onderzoek blijkt dat hier op sommige vlakken nog onwetendheid is. 

 



DE TIJD VAN GOEDKOOP AFVAL INZAMELEN IS VOORBIJ  

Dit komt enerzijds door de belastingverhoging die de overheid op de verbranding van restafval heeft gelegd in 

2019 en die naar verwachting de komende jaren verder zal stijgen. Anderzijds accepteren verwerkers steeds 

minder “vervuiling” meer in de zuivere grondstoffen. Dit betekent afgekeurde partijen die uiteindelijk worden 

verbrand. 

 

BELANGRIJKSTE SPEERPUNT IS HET BETER SCHEIDEN VAN GFTE 

GFTe belandt nu nog voor een groot deel bij het restafval. Dat is zonde want GFTe is een goede bron voor 

compost waarmee bijvoorbeeld landbouwgrond gevoed kan worden, wat de teelt van gewassen weer ten 

goede komt. Kortom is het de bedoeling om te komen tot een zoveel mogelijk circulaire stroom van 

grondstoffen. 

 

DOELSTELLINGEN  PROJECT 1 X PER VIER WEKEN RESTAFVAL INZAMELEN EN MOTIES 

De raad heeft ingestemd om  1 x per vier weken restafval te gaan inzamelen, daarnaast zijn nog een aantal 

moties ingediend. We hebben deze doelstellingen SMART geformuleerd. 

1. Over 1 x per 4 weken is iedereen voor 1 maart 2020 geïnformeerd.  

2. Alle aanvragen voor het omruilen van bakken zijn uitgevoerd door Saver voor 1 maart 2020.  

3. Luier- en incontinentiemateriaalinzameling:  

a. Binnen de AVG is de informatiedekkingsgraad voor gezinnen met kinderen t/m 3 jaar 100% 

voor 1 maart 2020. Binnen BWB is 100% informatiedekkingsgraad bij gebruikers van 

incontinentiematerialen voor 1 maart 2020.  

b. Op dit moment bestaat het restafval uit 4% luiers en incontinentiemateriaal. Per 2021 is dit 

percentage teruggebracht naar 2%. 

4. GFTe bakjes: per 1 juli 2020 is iedereen geïnformeerd over de mogelijkheid dat ze tegen kostprijs te 

krijgen zijn. 

5. Afbreekbare GFTe zakjes: per 1 juli 2020 is iedereen geïnformeerd.  

6. 25% van de 27.000 huishoudens (laagbouw) gebruikt de zakjes in 2021 en 40% in 2022. 

7. Motie monitoring VVD → doelstelling 110 kg huishoudelijk restafval aan huis binnen een jaar. 

 

OVERIGE SMART VANG DOELSTELLINGEN 

Voor 2020 hebben we nog een aantal andere doelstellingen geformuleerd die niet zozeer bij het project “1 x in 

per vier weken restafval inzamelen” horen, maar wel bij de integrale afvalaanpak. Deze worden opgenomen in 

aparte communicatieaanpakken. Ze vallen dus wel onder “Roosendaal aan de Bak” net als zwerfafval. 

 

1. Inzamelen GFTe hoogbouw (7.000 huishoudens): pilot start begin 2020. Binnen drie jaar moet een 

effectieve aanpak GFTe inzameling voor hoogbouw gerealiseerd zijn. Alle 7.000 huishoudens zijn bij 

start van het project op de hoogte en worden gedurende het project periodiek geïnformeerd over de 

vorderingen. (samenwerking met Bergen op Zoom) 

2. Informeren anderstaligen: In 2022 weet 80% van de anderstaligen hoe Beter Afval Scheiden werkt in 

de gemeente Roosendaal. (samenwerking met Bergen op Zoom) 

3. Eind 2020 heeft 100% van de ondernemers in Roosendaal een solide contract met een 

bedrijfsafvalverwerker. 

4. Supermarkten en fastfoodketens: 30% sluit zich binnen 3 jaar aan bij Roosendaal aan de bak. 

5. Evenementen en Carnaval: in 2021 ligt er een plan voor duurzamer feesten en zijn er afspraken 

gepland met de belangrijkste stakeholders (samenwerking met duurzaamheidsadviseur). 

 

 

 



FASES 1 X PER 4 WEKEN RESTAFVAL INZAMELEN 

Het project “1 x per 4 weken restafval inzamelen” kent een aantal fases. Deze zijn opgenomen in de 

communicatiekalender die als bijlage bij dit plan zijn gevoegd. Voor elke fase wordt apart een 

communicatiemiddelenmix gemaakt. 

1. Gemeente brede communicatie over wanneer we 1 x 4 per week invoeren (2 maart 2020)  

2. Gerichte communicatie m.b.t. de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. De containers 

worden tussen januari en maart 2020 op nog nader te bepalen locaties geplaatst.  

3. Communicatie rondom het omruilen van de containers (start september 2019)  

4. Opfriscampagne met betrekking tot huishoudelijk afval scheiden (plastic, karton en GFTe) en 

informeren anderstaligen (gedurende heel 2020) 

5. Start campagne GFTe in samenwerking met Saver 

6. Communicatie rondom de nieuwe ophaalplanning van Saver 

7. Daadwerkelijke invoering 1 x p 4 weken 

8. Maart 2021 onderzoek naar effecten (motie VVD) 

 

DOELGROEP(EN) 1 X PER 4 WEKEN RESTAFVAL INZAMELEN 

We richten ons met de communicatie op laagbouwhuishoudens. Bij hen wordt het afval namelijk aan huis 

opgehaald. Maar dit is een te generieke formulering. Het is goed om de samenstelling van deze huishoudens in 

kaart te brengen en wie binnen de huishoudens op welke manier benaderd kan worden ten behoeve van het 

succes. Dit doen we aan de hand van persona’s die model staan voor een hele doelgroep. 

 

SUBDOELGROEPEN 

De doelgroep laagbouwhuishoudens is een te brede formulering. Er zijn meerdere vormen van huishoudens 

mogelijk die vervolgens allemaal hun eigen behoeften hebben en benadering. Binnen deze huishoudens is het 

belangrijk de persoon die de meeste invloed heeft op het scheidingsgedrag te identificeren. Dit kunnen er ook 

twee zijn, bijvoorbeeld binnen een gezin. Grofweg zijn de huishoudens in 8 categorieën onder te verdelen: 

1. Alleenstaanden 

2. huishoudens met kinderen (o.a. in de luiers) 

3. eenouderhuishoudens met kinderen (o.a. in de luiers) 

4. huishoudens zonder kinderen 

5. alleenstaande senioren 

6. senioren huishoudens 

7. studentenhuishoudens / meer personen huishoudens (anderstaligen ook) 

8. licht verstandelijke beperkte inwoners 

 

Voor elke subdoelgroep maken we een persona die deze subgroep groep als persoon vertegenwoordigt. 

 

WAT WILLEN WE BIJ DE DOELGROEPEN BEREIKEN 

Primair: 

1. Beter afvalscheidingsgedrag 

2. bewustwording over het belang en de schaarste van zuivere grondstoffen 

 

Secundair: 

3. Het besef dat de moeite die ze doen met afval scheiden beloont wordt. Indirect of direct (NB 

afvalverwerking wordt sowieso duurder – ook bij beter scheidingsgedrag – en kan daarom een negatief 

effect sorteren op de intrinsieke motivatie) 

4. Besef dat het zuinig omgaan met grondstoffen belangrijk is de toekomst volgende generaties (NB. Erg 

abstract en landt waarschijnlijk bij een beperkte groep) 



 

COMMUNICATIEBENADERING 

Als gemeente zetten we de onderstaande communicatiebenaderingen in om onze inwoners te benaderen: 

1. Prikkelen : Zowel positief als negatief en vooral structureel om te komen tot mentaliteitsverandering. 

2. Belonen: goed gedrag wordt beloond. 

3. Faciliteren: we helpen als gemeente de verschillende doelgroepen zodat ze het juiste gedrag kunnen 

vertonen. Bijvoorbeeld moeiteloos afval kunnen inzamelen, comfort, etc. 

4. Informeren: we willen dat de doelgroepen weten wat ze moeten doen. 

In de communicatiemiddelenmix bepalen we op basis van bovenstaande welke middelen hierbij horen voor 

elke interventie. 

 

WELKE FRAMES ZETTEN WE IN 

We vertrekken vanuit Roosendaal aan de bak. Wat staat voor de letterlijke bak en figuurlijk we gaan het samen 

doen. Maar er zijn meer frames nodig die aansluiten op Roosendaal aan de bak. Belangrijk is dat ze aansluiten 

bij de zorgen en ideeën van de doelgroep. Denk hierbij aan: 

1. We willen wel beter GFTe inzamelen maar in de zomer geeft het veel stank en maden overlast. (hoe zorg je 

ervoor dat je bak niet wegloopt) 

2. Wat is de toegevoegde waarde van de moeite die ik doe als ik geen resultaat zie en ik ondanks dat toch 

steeds meer moet betalen?  

3. Hoe weet ik zeker dat alles wat ik aan moeite doe met betrekking tot afval scheiden ook daadwerkelijk 

effect sorteert? Ik wil bewijzen zien! 

4. Ik snap heus wel dat het belangrijk is dat we ons afval moeten scheiden, maar ik zie onvoldoende gebeuren 

bij de verpakkingsindustrie bijvoorbeeld.  

5. Het is ontzettend lastig om goed afval te scheiden. Ik wil graag handvatten zodat ik weet wat ik aan het 

doen ben. 

 

We bekijken per onderwerp/interventie welk frame we moeten gebruiken.  

 

TONE OF VOICE 

Welke toon gaan we aanslaan? De doelgroep moet ons begrijpen dus welke woordkeuzes maken we en welke 

woorden zijn “verboden”?  

Humor werkt vaak omdat het de boodschap luchtig en positief maakt. Ons taalgebruik is informeel en waar 

nodig aangepast aan de persona’s. Woorden die behoren bij beleidstaal zijn verboden. We zetten zoveel 

mogelijk in op visuele communicatie (ongeveer 80% van onze uitingen). 

 

WE VOEREN UIT EN METEN HET RESULTAAT 

 

Op basis van de vastgestelde strategie en boodschap kunnen we nu op hoofdlijnen de communicatie praktisch 

vormgeven. We kijken aan de hand van de persona’s welke middelen voor welke doelgroep het beste in 

kunnen zetten.  

 

• Campagne visuals (Roosendaal Aan De Bak) 

• Website gem. Roosendaal (www.roosendaal.nl)  

• Website SADB (www.samenaandebak.nl/roosendaal)  

• Social Media Kanalen gem. Roosendaal  

• Speciale evenementen of inhaken bij bestaande events/acties 

• Digitale borden Bereik.nl 



• Fotografie & Video 

• Ambassadeurs  

• Informatiebrieven 

• Optie: influencers 

• Optie: augmented reality en 3-D animaties 

•  

OMGEKEERDE PIRAMIDE 

We werken vanuit de omgekeerde piramide (studio Dircken). Door vanuit dit model te werken, kunnen we 

beter de resultaten meten en beter bijsturen wanneer nodig. De inzet van data en analyse hiervan is dan ook 

niet weg te denken uit onze aanpak. Dit kunnen we ook omdat we gebruik mogen maken van functionele 

cookies om data te verzamelen. Vanuit inzicht en data bedenken we concrete acties om te optimaliseren.  

We denken na over de inzet van middelen in relatie tot de meetbaarheid. Het is prettig om te weten wat de 

inspanningen hebben opgeleverd. Hiermee kunnen we de motie van de VVD begin 2021 uitvoeren. 

 

 
 

COMMUNICATIEKALENDER  

Alle acties rondom 1 x per vier weken inzamelen en de uitvoering van de moties zijn opgenomen in de integrale 

communicatiekalender voor de integrale aanpak van (zwerf)afval 2019 -2023. Daarnaast bevalt deze kalender 

tal van andere acties interventies die te maken hebben met (zwerf)afval. 


