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Nu ontstaat een uitgelezen kans om aan klanten en
potentiële nieuwe werknemers te laten zien dat jouw bedrijf circulair en
maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Aan de slag!

Model voor gewenst gedrag

Irado heeft jouw bedrijf voorzien van
compacte afvalscheidingsstations. Hier kun
je gemakkelijk papier, plastics, blik, metaal,
kleine stukjes hout, koffiedik en fruitresten
in verzamelen, zodat dit materiaal weer als
grondstof kan dienen voor nieuwe
producten. De basis staat! Nu ontstaat een

Sturen op ander gedrag gebeurt overal om
ons heen. Denk bijvoorbeeld aan de overheid
die ons voortdurend stimuleert om veilig te
rijden. Of SIRE die mensen in beweging wil
krijgen over maatschappelijke kwesties,
zoals met hun campagne #daslief. Er zijn
dan ook hele studies naar gedaan over hoe
je mensen aanzet tot ander gedrag. Een van
die modellen die daaruit ontstaan zijn is het
triademodel, ontwikkeld door Theo Poiesz.
Dit model laat zien dat als je het gedrag van
mensen op een positieve manier wilt
veranderen, dat er een goede combinatie
moet zijn van gelegenheid, capaciteit en
motivatie. Die onderdelen lichten we
hieronder toe.

uitgelezen kans om aan klanten en
potentiële nieuwe werknemers te laten zien
dat jouw bedrijf circulair en maatschappelijk
verantwoord onderneemt. Daarnaast kan
maatschappelijk verantwoord ondernemen
ervoor zorgen dat medewerkers zich
sterker met jouw bedrijf identificeren. En dat
levert je meer betrokken en gemotiveerde
medewerkers op. Maar dat gaat niet vanzelf.
Anders werken vraagt om een
gedragsverandering bij jouw personeel – en
dat vraagt tijd en aandacht.

Motivatie

Gedrag

Capaciteit

Gelegenheid

Afval scheiden, daar bestaan nogal wat misverstanden over die we
graag de wereld uit helpen. De drie grootste misverstanden hebben
we voor je op een rij gezet.

Gelegenheid om duurzaam te doen.

Motivatie: de cruciale factor

De gelegenheid bied je al: er zijn
scheidingsstations aanwezig waarmee jouw
medewerkers hun afval en gebruikte
materialen weer in de economie kunnen
brengen. Daarnaast kun je het gebruik van
deze stations zo makkelijk mogelijk maken.
Bijvoorbeeld door ze op opvallende plekken

Als je voor elkaar hebt dat jouw
medewerkers duurzaam kunnen werken
en weten waarom, moeten ze het ook nog
willen. Daar staat of valt het mee – en dat
maakt motivatie tot een cruciale factor.
Daarom geven we je hieronder een aantal
tips waarmee je jouw medewerkers kunt
informeren, inspireren en activeren.

neer te zetten en de loopafstand ernaartoe
zo kort mogelijk te houden.
Capaciteit: weten wat je te doen staat
Simpelweg scheidingsstations neerzetten
betekent nog niet dat iedereen ze ook
daadwerkelijk gaat gebruiken. Zorg dat
iedereen weet wat ervan hen verwacht
wordt. Dat kun je uitleggen tijdens een
werkoverleg of in je nieuwsbrief. Hier speelt
de kracht van herhaling. Dus: zorg dat jouw
medewerkers zich er iedere dag van bewust
zijn dat circulair ondernemen en op een
duurzame manier werken onderdeel is van
het bedrijf. Communicatie is belangrijk!
Alleen als mensen zich bewust zijn van het
belang van circulair en duurzaam
ondernemen, zullen zij inzien dat er iets
moet veranderen. Dat moet je dus goed
(blijven) uitleggen.
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Zo motiveer je jouw medewerkers
om duurzamer te handelen
1. Deel sucessen

2. Introduceer een challenge

Deel veel informatie met je medewerkers
over nut en noodzaak van circulair
ondernemen. Dat vergroot het bewustzijn
van het belang van circulair en duurzaam
ondernemen Daarnaast is het vooral leuk om
te laten zien hoe succesvol jullie als bedrijf
zijn in het verzamelen van afval. Waar is ons
afval terecht gekomen? Voor welke
producten dient ons afval als grondstof?
Zo gaat het de boodschap leven en weten
medewerkers waar ze dat loopje naar het
scheidingsstation voor doen! Informeren en
successen delen draagt bij aan zowel
bewustwording als motivatie.

Heb je meerdere scheidingsstations binnen
je bedrijf staan of hebben bepaalde teams
hun eigen station? Dat is een mooie
gelegenheid voor een challenge: welk team
of welke afdeling verzamelt het meeste
afval? Geef de winnende groep een leuke
prijs, zoals taart of spaarpunten voor een
teamuitje.

3. Breng het positief
Belerend roepen dat iedereen zijn afval
moet scheiden in het station werkt meestal
averechts. Op een positieve manier mensen
sturen sorteert vaak veel meer effect. Geef
bijvoorbeeld met vrolijke stickers op de vloer
de route aan naar het dichtstbijzijnde
scheidingsstation. Of maak posters met
foto’s van medewerkers en/of leidinggevenden die hun collega’s op een grappige manier
oproepen tot het scheiden van afval.

Zo motiveer je jouw medewerkers
om duurzamer te handelen
4. Maak gebruik van de
funfactor
Waarom is Holle Bolle Gijs in de Efteling zo
succesvol? Omdat mensen het leuk vinden
dat de afvalbak geluid maakt als je er iets in
gooit. Geluiden kunnen ook jouw bakken ook
aantrekkelijk en opvallend maken. Er zijn
verschillende bedrijven die dat voor je
kunnen regelen. De fun-factor werkt!

5. Schoon nodigt uit tot schoon
Mensen associëren afval vaak met
viezigheid en stank. Terwijl afval hier juist
positief is, namelijk een grondstof voor
nieuwe producten. Die beleving kun je
veranderen door de scheidingsstations goed
schoon te houden. Wat ook helpt is ervoor
zorgen dat er een frisse geur hangt bij de
stations. Uit onderzoek is gebleken dat
frisse geuren zoals eucalyptus en citroen
worden geassocieerd met schoon en schoon
gedrag oproepen.

6. Geef het goede voorbeeld
Belerend roepen dat iedereen zijn afval
moet scheiden in het station werkt meestal
averechts. Op een positieve manier mensen
sturen sorteert vaak veel meer effect. Geef
bijvoorbeeld met vrolijke stickers op de vloer
de route aan naar het dichtstbijzijnde
scheidingsstation.

Of maak posters met foto’s van medewerkers
en/of leidinggevenden die hun collega’s op
een grappige manier oproepen tot het
scheiden van afval.

7. Betrek je medewerkers erbij
Als je van je medewerkers verwacht dat ze
bijdragen aan een duurzame en circulaire
bedrijfsvoering, dan zullen zij dat op hun
beurt ook van het bedrijf en van het
management verwachten. Draag je als
bedrijf duurzaamheid uit, bijvoorbeeld door
naast de scheidingsstations ook de plastic
bekers te vervangen door mokken en zo min
mogelijk energie te verbruiken? Staat
duurzaamheid op de agenda van
werkoverleg? Zien medewerkers hun
leidinggevenden ook regelmatig bij de
scheidingsstations? Goed voorbeeld doet
goed volgen!

Samen kom je verder!

Wil jij afvalvrij werken duurzaam integreren in jouw bedrijf?
Irado helpt je daar graag bij. We denken mee over manieren
om jouw medewerkers te motiveren en jouw bedrijf nog
circulairder te maken. Neem hiervoor gerust contact op met
ons accountteam. Heb je zelf nog goede tips waarmee we deze
whitepaper nog completer kunnen maken? Dan horen we die
graag van je. Zo werken we samen aan een duurzame,
toekomstbestendige economie en een betere wereld!

klantrelaties@irado.nl
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