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Een	bijplaatsing	is	afval	dat	naast	of	nabij	een	afvalinzamelsysteem	
wordt	geplaatst	in	plaats	van	erin.	Om	dit	tegen	te	gaan	moet	de	basis	
op	orde	zijn	en	de	dienstverlening	volgens	bepaalde	criteria	te	werk	
gaan.	Denk	daarbij	aan	communicatie,	een	schone	omgeving,	werkende	
voorzieningen,	monitoring	en	interne	afspraken	over	de	aanpak.	Echter,	
meetbare	criteria,	interne	samenwerking	en	monitoring	van	de	‘basis	op	
orde’	ontbreken	veelal.	Om	dit	op	orde	te	krijgen	is	een	structurele	(lange	
termijn)	aanpak	nodig.	Dit	vergt	toewijding	van	de	betrokken	organisatie	
én	politiek	draagvlak	om	het	bijplaatsingen	beleid	te	blijven	verbeteren.	
Uit	het	onderzoek	blijkt	ook	dat	men	snel	naar	‘losse’	interventies	neigt	
in	plaats	van	gestructureerd	beleid	te	ontwikkelen	om	de	basis	echt	
op	orde	te	krijgen.	Dit	rapport	geeft	u	een	goed	beeld	welke	middelen,	
aanpak	én	toewijding	nodig	zijn	om	de	basis	op	orde	te	krijgen.	Het	model	
en	dit	rapport	geven	u	de	handvatten	om	tot	een	effectieve	aanpak	van	
bijplaatsingen	te	komen.

Conclusie

Dit	rapport	is	onder	andere	tot	stand	gekomen	door	middel	
van	verschillende	interviews	en	een	observatie.	We	willen	de	
volgende	deelnemers	hier	graag	bedanken	voor	hun	bijdrage:
 
• ANDC
•	 Circulus	Berkel
• D&B
•	 Gemeente	Groningen
•	 Gemeente	Rotterdam
•	 Gemeente	Amersfoort
•	 ROVA
•	 Total	Waste	Systems	(TWS)

Uitvoerende projectgroep
Daan	Middelkamp	
Joran	Leest
Koen Mooren
Rudo	Hoekman

Een effectieve aanpak van bijplaatsingen
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Introductie

Gemeenten	werken	hard	om	de	leefomgeving	schoon	te	houden.	Met	
het	tegengaan	én	opruimen	van	bijplaatsingen	zijn	vele	medewerkers	
bezig.	Daarnaast	worden	er	verschillende	methoden	ingezet.	Dit	kost	
gemeenten	veel	energie	en	geld.	Er	gebeurt	veel,	maar	dit	kan	effectiever.	
Met	een	gestructureerde	aanpak	die	begint	met	het	echt	op	orde	hebben	
van	de	basis	kunnen	bijplaatsingen	effectief	tegengegaan	worden.	De	
basis	van	de	organisatie	die	verantwoordelijk	is	voor	de	containerparken,	
het	schoonhouden	en	de	communicatie	naar	bewoners	moet	goed	zijn.	
Bewoners	moeten	de	mogelijkheid	hebben	om	te	doen	wat	er	van	ze	
gevraagd	óf	verwacht	wordt	én	hoeven	hier	verder	niet	over	na	te	denken.	
Zo	houden	we	samen	gemeenten	schoon.

Dit	rapport	geeft	antwoorden	op	uw	vragen	omtrent	het	
aanpakken	van	bijplaatsingen.	Het	is	tot	stand	gekomen	
door	literatuuronderzoek,	interviews	met	gemeenten,	
samenwerkingsverbanden,	leveranciers	en	adviesbureaus.	
Daarnaast	is	er	een	observatie	uitgevoerd	bij	een	gemeente.	
Vanuit	deze	informatiebronnen	is	gezocht	naar	een	
effectieve	aanpak	van	bijplaatsingen.	Welke	factoren	zorgen	
nu	voor	een	succesvolle	aanpak	van	bijplaatsingen?	

“Waar voorgaande onderzoeken zich richten op losse 
interventies en gedragsbeïnvloeding focust dit rapport zich 
op de integrale aanpak en de interne organisatie.”

Dit	rapport	geeft	u	richtlijnen	om	bijplaatsingen	binnen	
uw	gemeente	te	verminderen.	Middels	een	gevisualiseerd	
en	beschreven	stappenplan	kunt	u	een	effectieve	aanpak	
van	bijplaatsingen	realiseren.	In	het	eerste	deel	van	

het	stappenplan	wordt	de	basisaanpak	beschreven.	
In	het	tweede	deel	volgt	een	uitgebreide	aanpak	met	
maatwerkinterventies.	Met	behulp	van	het	model	en	de	
beschreven	uitleg	kunt	u	eenvoudig	de	richtlijnen	voor	een	
effectieve	aanpak	van	bijplaatsingen	voor	uw	eigen	 
situatie	bepalen.

De	uitleg	van	het	stappenplan	volgt	na	een	korte	
inventarisatie	van	de	beschikbare	literatuur	over	
bijplaatsingen.	Hieruit	is	naar	voren	gekomen	dat	de	aanpak	
van	bijplaatsingen	in	het	algemeen	bestaat	uit	de	’basis	op	
orde‘	en	daarnaast	‘maatwerkinterventies‘.	In	dit	rapport	
delen	wij	de	ervaringen	van	onze	interviewkandidaten	
met	deze	beide	onderdelen.	Daaruit	blijkt	dat	duidelijke	
criteria	voor	de	interne	organisatie	belangrijk	zijn	voor	een	
effectieve	‘basis	op	orde’.	Ook	is	gebleken	dat	de	inzet	van	
’maatwerkinterventies‘	vraagt	om	een	langetermijnaanpak.
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Samenvatting desk research

In	het	onderstaande	hoofdstuk	vindt	u	een	samenvatting	van	
reeds	uitgevoerde	onderzoeken	over	bijplaatsingen.	

Definitie van een bijplaatsing
Een	bijplaatsing	is	een	situatie	waarbij	afval	naast	of	in	de	
buurt	van	een	afvalinzamelsysteem	wordt	geplaatst,	zonder	
dat	hiervoor	een	afspraak	gemaakt	is	met	de	dienstverlener.	
Vervolgens	zijn	verschillende	soorten	bijplaatsingen	te	
definiëren	die	kenmerkend	zijn	voor	het	soort	gedrag.	Zo	
kan	het	gedrag	anders	zijn	indien	er	wordt	bijgeplaatst	als	
er	afval	ligt,	of	als	het	om	verschillende	types	afval	gaat	
(bijlage	1.1).

Oorzaken van bijplaatsingen
Een	bijplaatsing	is	altijd	het	gevolg	van	menselijk	gedrag.	
Dit	gedrag	kan	enerzijds	te	maken	hebben	met	burgers	
die	het	zo	gemakkelijk	mogelijk	willen	hebben,	niet	over	
de	juiste	faciliteiten	beschikken	of	niet	bekend	zijn	met	de	
afvalregels,	door	bijvoorbeeld	een	taalbarrière.	Anderzijds	
kunnen	bijplaatsingen	ontstaan	doordat	de	normen	
binnen	een	wijk	laag	zijn	en	burgers	zich	mede	hierom	
niet	verbonden	voelen	met	de	omgeving.	De	mate	van	
sociale	cohesie	speelt	hierbij	een	belangrijke	rol.	Tot	slot	
kunnen	problemen	met	het	afvalinzamelsysteem	of	de	
dienstverlening	ook	leiden	tot	bijplaatsingen,	bijvoorbeeld	
een	kapotte	of	volle	container.	In	deze	situaties	is	de	
dienstverlener	medeverantwoordelijk	voor	de	oorzaak	van	
een	bijplaatsing	(bijlage	1.2).

Basis op orde
Om	bijplaatsingen	te	voorkomen	is	het	van	belang	dat	
de	dienstverlening	de	bewoners	uitnodigt	om	het	juiste	
gedrag	te	vertonen	door	de	‘basis	op	orde‘	te	hebben.	De	
‘basis	op	orde’	is	een	breed	begrip	en	kent	geen	eenduidige	
definitie.	Het	betreft	meestal	criteria	die	beschrijven	hoe	
de	burger	het	gebruik	van	een	afvalinzamelsysteem	en	de	
dienstverlening	daaromheen	ervaart.	Deze	criteria	kunnen	
bijvoorbeeld	gedefinieerd	worden	als	“de	omgeving	van	de	
container	is	schoon	en	uitnodigend”1,	“de	afvalvoorzieningen	
werken	voor	iedereen	(zo	goed	als)	feilloos”1,		en	“de	
bewoners	weten	precies	hoe	zij	elke	afvalsoort	horen	in	te	
zamelen”1	(bijlage	1.3).

Oplossingen
Het	oplossen	van	bijplaatsingen	wordt	enerzijds	
gerealiseerd	door	de	‘basis	op	orde’	te	hebben	en	anderzijds	
door	aanvullende	maatregelen	in	te	zetten.	Het	is	hierbij	
wel	een	vereiste	om	de	‘basis	op	orde’	te	hebben	vóórdat	
aanvullende	maatregelen	ingezet	kunnen	worden.	Deze	
maatregelen	worden	ook	wel	maatwerkinterventies	
genoemd,	verwijzend	naar	de	kennis	over	de	oorzaak	
die	nodig	is	om	maatregelen	effectief	in	te	zetten.	Op	
basis	van	de	oorzaak	kunnen	vervolgens	specifieke	
maatregelen	worden	ingezet	zoals	aanvullende	handhaving,	
dienstverlening	en	communicatie.	Daarnaast	kunnen	
ook	aanpassingen	aan	het	afvalinzamelsysteem	of	
participatieprojecten	worden	ontwikkeld	(bijlage	1.4).

Monitoring
Om	inzicht	te	krijgen	in	de	problematiek	en	de	effectiviteit	
van	maatregelen	inzichtelijk	te	maken	moeten	
bijplaatsingen	gemonitord	worden.	Hierbij	is	het	van	belang	
dat	naast	de	frequentie	ook	het	type	bijplaatsing	en	de	staat	
van	het	afvalinzamelingsysteem	wordt	geregistreerd.	Met	
deze	gegevens	kunnen	hotspots	van	specifiek	afvaltypes	
worden	geïdentificeerd	(bijlage	1.5).

Nieuwe technologie
Elektronische	oplossingen	worden	ingezet	voor	het	meten	
van	containervulgraden	om	te	voorkomen	dat	containers	
vol	raken.	Daarnaast	worden	er	ook	apps	gebruikt	om	
burgers	gemakkelijk	bijplaatsingen	te	laten	melden.	Er	
wordt	tegenwoordig	ook	geëxperimenteerd	met	het	
registreren	van	bijplaatsingen	door	camera’s	te	monteren	
op	gemeentevoertuigen	(bijlage	1.6).

1

1	 ROVA	(2021).	Eindrapportage	gedragsonderzoek	bijplaatsingen
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In	dit	hoofdstuk	behandelen	we	de	basisaanpak.	Wat	zijn	criteria	
voor	de	dienstverlening	en	wat	zijn	criteria	voor	de	organisatie?	
Uit	welke	onderdelen	bestaan	deze	basis	aanpak?	

De	dienstverlening	moet	op	orde	zijn	om	bijplaatsingen	
aan	te	kunnen	pakken.	Dit	betekent	dat	bewoners	de	
mogelijkheid	moeten	hebben	om	te	doen	wat	er	gevraagd	
of	verwacht	wordt	én	dat	zij	daarbij	geen	onnodige	
obstakels	ondervinden.	De	basis	op	orde	is	simpelweg	
de	meest	waardevolle	aanpak	die	de	beste	resultaten	
oplevert.	Hierbij	is	het	belangrijk	om	realistische	criteria	te	
bepalen	voor	de	dienstverlening	en	duidelijke	criteria	om	die	
dienstverlening	te	waarborgen.

Criteria voor de dienstverlening
De	criteria	voor	de	dienstverlening	beschrijven	hoe	de	
burger	het	gebruik	van	een	afvalinzamelsysteem	en	de	
dienstverlening	eromheen	ervaart.	Deze	criteria	betreffen	de	
volgende	onderdelen;	service,	communicatie,	voorzieningen	
en	omgeving.	Deze	criteria	zijn	vaak	geformuleerd	als	een	
doelstelling	waaraan	nooit	volledig	kan	worden	voldaan.	
Dus	moet	een	gemeente	bepalen	in	welke	mate	voldaan	
moet	worden	aan	de	criteria	van	ieder	onderdeel.	Dit	zou	
bijvoorbeeld	kunnen	zijn	dat	een	gemeente	stelt	dat	haar	
containers	minimaal	95%	van	de	tijd	beschikbaar	moeten	
zijn.	Daarbij	is	het	ook	belangrijk	om	de	effectiviteit	van	
de	verschillende	onderdelen	te	wegen	tegenover	het	
beschikbare	budget.

Service
De	dienstverlening	naar	burger	toe	speelt	een	belangrijke	
rol	in	de	basis	op	orde.	Het	moet	voor	hen	zo	gemakkelijk	
mogelijk	zijn	om	hun	afval	aan	te	bieden.	Zo	is	het	maken	
van	een	afspraak	voor	het	ophalen	van	grofvuil	al	een	
drempel	op	zich.	Een	burger	moet	ook	in	zo	min	mogelijk	
stappen	bij	de	juiste	informatie	terecht	kunnen	komen,	
bijvoorbeeld	op	een	website.	De	bereikbaarheid	en	dichtheid	
van	voorzieningen	moeten	toereikend	zijn	(bijlage	3.1).		
“Wij hebben een app ontwikkelt waarmee makkelijk gemeld 
kan worden”

Communicatie
De	communicatie	houdt	in	dat	burgers	weten	wat	er	van	
hen	verwacht	wordt	met	betrekking	tot	de	afvalregels.	
Het	is	hierbij	van	belang	dat	de	gemeente	zich	bezighoudt	
met	hoe	de	verstuurde	informatie	wordt	ontvangen	en	

geïnterpreteerd	door	de	burger.	Het	moet	voor	een	bewoner	
makkelijk	te	begrijpen	zijn	hoe	zij	om	moeten	gaan	met	
het	afvalinzamelsysteem.	In	de	communicatie	moet	er	
rekening	worden	gehouden	met	barrières	die	een	effectieve	
communicatie	kunnen	verhinderen.	Dit	kunnen	bijvoorbeeld	
bewoners	zijn	die	de	Nederlandse	taal	niet	of	slecht	
beheersen.		Een	gemeente	heeft	maar	kort	de	tijd	om	de	
regels	te	communiceren.	Daarom	is	het	belangrijk	om	de	
communicatie	niet	te	uitgebreid	en	te	complex	te	maken.	
Daarnaast	wordt	geadviseerd	om	vooral	te	communiceren	
op	de	locatie	waar	het	gedrag	zich	voordoet.	Ook	is	het	van	
belang	om	direct	te	communiceren	naar	nieuwe	bewoners.	
Dit	kan	gaan	over	wie	de	gemeente	is,	wat	haar	taak	is	en	
welke	afvalregels	er	gelden.	Dit	is	een	moment	waarop	de	
bewoner	zich	nog	bewust	is	van	zijn	handeling	en	biedt	het	
dus	een	kans	om	de	juiste	gewoonte	aan	te	leren	(bijlage	
2.2.2.).	
“Je merkt dat gemeenten veel informatie kwijt willen, hou 
de boodschap simpel. Is echt heel belangrijk.”

Voorzieningen 
Een	container	moet	voor	bewoners	te	allen	tijde	
beschikbaar	en	bruikbaar	zijn.	Zij	moeten	altijd	de	
mogelijkheid	hebben	om	hun	afval	kwijt	te	kunnen	bij	een	
van	de	beschikbare	afvalinzamelsystemen.	Wanneer	er	
defecten,	storingen	of	volle	containers	optreden,	dienen	
deze	zo	snel	mogelijk	verholpen	te	worden.	Met	behulp	van	
nieuwe	technologieën	zoals	sensoren	zouden	eventuele	
storingen	en	volle	containers	vroegtijdig	herkend	en	
verholpen	kunnen	worden.	Naast	het	functionele	deel	
dient	het	afvalinzamelsysteem	ook	visueel	in	orde	te	zijn.	
Zo	zouden	er	criteria	gesteld	kunnen	worden	omtrent	
de	uitstraling	van	het	afvalinzamelsysteem,	bijvoorbeeld	
doormiddel	van	de	CROW	meetmethode	(bijlage	2.2.1,	
2.5.7).	

Omgeving 
Naast	communicatie	is	het	van	belang	dat	de	omgeving	
rondom	het	afvalinzamelsysteem	schoon,	veilig,	en	
goed	onderhouden	is.	Het	afvalinzamelsysteem	moet	
gemakkelijk	benaderbaar	zijn	voor	een	bewoner	en	
de	omgeving	moet	hierin	geen	hinderende	factor	

Basisaanpak – basis op orde
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2
spelen.	Deze	conclusie	wordt	ondergeschreven	door	
gedragspsychologen	als	de	broken	window	theory2.	Dit	
betekent	dat	afvalnormen	zowel	positief	als	negatief	
beïnvloed	worden	door	andere	normen	in	de	omgeving.	
Schoon	houdt	schoon.	Daarentegen	hebben	bijvoorbeeld	
weesfietsen,	beschadigde	tegels	of	niet	onderhouden	
groenvoorzieningen	een	negatieve	invloed.	Het	doel	is	
uiteindelijk	om	het	juiste	gedrag	te	stimuleren	door	een	
schone,	veilige	en	onderhouden	norm	te	stellen	voor	de	
omgeving	(bijlage	2.1.2,	2.4.2.).	

Criteria voor de organisatie
Om	de	criteria	voor	de	dienstverlening	te	kunnen	behalen	
zijn	er	ook	criteria	voor	de	organisatie	nodig.	Het	is	
belangrijk	om	criteria	te	bepalen	die	bij	de	doelstellingen	
van	de	dienstverlening	passen.	Hierbij	is	het	vooral	de	vraag	
hoe	deze	criteria	gewaarborgd	kunnen	worden.	Hier	kan	
gedacht	worden	aan	hoe	er	intern	wordt	samengewerkt	en	
inzicht	in	prestaties	wordt	verkregen.	

Meetbare criteria
Om	de	basis	op	orde	te	krijgen	moeten	er	allereest	duidelijke	
criteria	worden	bepaald	voor	de	organisatie.	Hierdoor	krijgt	
een	gemeente	controle	over	de	benodigde	inspanningen	
en	de	kosten	die	hieraan	verbonden	zijn.	Gemeentes	zijn	

zich	er	niet	altijd	van	bewust	dat	de	basis	niet	op	orde	is	en	
de	inspanningen	die	hiervoor	nodig	zijn.	Daarom	is	het	de	
uitdaging	om	de	criteria	SMART	te	formuleren	op	basis	van	
de	benodigde	inspanning	(bijlage	3.2).	
“Wij hebben echt duidelijke criteria nodig: wat is de basis 
op orde? Dat inventariseren we en daarna beslissen hoe we 
die container op orde krijgen.”

De interne samenwerking
Het	is	voornamelijk	belangrijk	dat	de	organisatie	integraal	
samenwerkt	door	de	verschillende	divisies	verantwoordelijk	
te	maken	voor	het	gezamenlijke	doel.	Samen	met	
werknemers	uit	lediging,	reiniging	en	handhaving	stel	je	
de	beoogde	doelen	en	werkwijze	op	om	bijplaatsingen	te	
reduceren.	Binnen	deze	integrale	samenwerking	kan	er	
dan	actief	kennis	worden	gedeeld	als	iedereen	zijn	eigen	
deelverantwoordelijkheid	krijgt	toegewezen	(bijlage	2.2.3).	
Het	is	dan	ook	van	belang	dat	iedereen	binnen	de	
organisatie	toegang	heeft	tot	de	juiste	informatie.	
Hiervoor	kunnen	centrale	systemen	zoals	een	dashboard	
gebruikt	worden	waarin	de	prestaties	van	de	organisatie	
inzichtelijk	worden	gemaakt.	Wanneer	er	sprake	is	van	
een	samenwerkingsverband	is	het	nog	belangrijker	
om	te	bepalen	waar	de	verantwoordelijkheden	liggen.	
Naast	een	integrale	samenwerking	is	de	cultuur	van	de	

Figuur	1	CROW	meetmethode	–	bijplaatsingen	(CROW)

2	 Ensie	(2019).	Broken-window-theorie
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organisatie	een	belangrijk	onderdeel.	Men	moet	welwillend	
zijn	om	te	veranderen	en	bijvoorbeeld	in	gesprek	te	
gaan	met	betrokken	stakeholders,	zoals	bewoners	en	
woningbouwcorporaties	(bijlage	2.2.3).	
“Om de basis op orde te krijgen moet je echt de verkokering 
tegengaan. De cultuur van de dienstverlening is heel 
belangrijk, vraag je af hoe mensen verder kunnen kijken 
dan die verkokering”

Monitoring van de basis op orde 
Gegevens	en	datavergaring	zijn	van	belang	voor	een	
effectieve	aanpak	van	bijplaatsingen.	Door	bijplaatsingen	
en	prestaties	te	monitoren,	krijgt	de	organisatie	meer	
grip	op	de	situatie	en	weet	men	wanneer	er	gehandeld	

moet	worden.	Nieuwe	technologieën	zoals	sensoren	of	
dashboards	kunnen	hier	als	hulpmiddel	dienen.	Daarbij	
is	het	ook	van	belang	om	het	type	afval	te	registreren,	
bijvoorbeeld	hoeveelheid,	aard	en	staat	van	de	container	om	
te	kunnen	bepalen	of	de	huidige	voorzieningen	toereikend	
zijn.	De	gegevens	die	uit	de	monitoring	worden	gehaald,	
geven	een	objectief	beeld	van	de	situatie.	Om	die	reden	is	
het	noodzakelijk	om	continue	te	monitoren	of	de	basis	nog	
wel	op	orde	is.	Daarnaast	kan	er	door	actieve	monitoring	
effectief	gekeken	worden	hoe	en	waar	middelen	ingezet	
moeten	worden	(bijlage	2.3.1,	2.5.1,	2.5.4,	3.6).	
“Montioring is belangrijk voor interventies, maar ook om 
te controleren of de basis op orde is, dat je ziet of  alles 
opgelost is en iedereen zich aan zijn taken heeft gehouden”

Voorbeeld	dashboard
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Een uitgebreide aanpak 
met maatwerkinterventies

De	basis	op	orde	is	een	belangrijk	onderdeel	binnen	de	
aanpak	van	bijplaatsingen	en	daarmee	ook	een	vereiste	
voordat	maatwerkinterventies	ingezet	kunnen	worden.	
Gemeentes	zijn	zich	echter	niet	altijd	bewust	van	de	
benodigde	inspanningen	die	nodig	zijn	om	de	basis	op	
orde	te	krijgen	terwijl	hiermee	veelal	de	meeste	resultaten	
behaald	worden.	Bovendien	zullen	interventies	niet	effectief	
zijn	wanneer	deze	worden	ingezet	op	locaties	waar	de	basis	
niet	op	orde	is.

De	aanpak	van	bijplaatsingen	hangt	samen	met	de	
ambitie	en	het	beschikbare	budget	van	een	gemeente.	
Op	basis	hiervan	kan	bepaald	worden	of	de	aanpak	van	
bijplaatsingen	gericht	zal	zijn	op	de	basis	op	orde	of	dat	
deze	aanpak	wordt	uitgebreid	door	maatwerkinterventies	
in	te	zetten.	Voordat	maatwerkinterventies	ingezet	
kunnen	worden	is	er	echter	toewijding	nodig	aan	een	
langetermijnaanpak	om	dit	effectief	uit	te	voeren.		

Toewijding aan een langetermijnaanpak
Met	de	inzet	van	maatwerkinterventies	wordt	er	gestreefd	
naar	het	geleidelijk	verminderen	van	bijplaatsingen.	Dit	
vraagt	om	veel	inspanning	die	zelden	leiden	tot	snelle	
resultaten.	Om	die	reden	kan	het	verkrijgen	van	draagvlak	
vanuit	de	politiek	een	uitdaging	zijn.	Daarnaast	is	er	een	
gestructureerde	aanpak	nodig	waarvan	alle	betrokkenen	het	
langetermijndoel	begrijpen	en	beschikken	over	de	middelen	
die	hiervoor	nodig	zijn.	Hierbij	is	het	ook	van	belang	om	het	
beleid	te	blijven	innoveren.	

Draagvlak vanuit de politiek
Om	interventies	op	een	effectieve	manier	in	te	zetten	is	
een	gestructureerde	langetermijnaanpak	nodig.	Hiervoor	
is	kennis	nodig	over	de	omgeving	en	bewoners	en	zal	er	
geëxperimenteerd	moeten	worden	met	het	toepassen	van	
interventies	om	geleidelijk	bijplaatsingen	te	verminderen	
(bijlage	2.4.5).
“Voor gedragsverandering is het belangrijk gestructureerd 
te werken, deze werkwijze te borgen en draagvlak te 
hebben in de organisatie”

Bijplaatsingen	zijn	een	zichtbaar	probleem	waar	zowel	
bewoners	als	de	politiek	een	mening	over	hebben.	Door	
deze	aandacht	is	er	vaak	wel	budget	beschikbaar	om	
bijplaatsingen	aan	te	pakken,	maar	worden	daartegenover	
wel	snelle	resultaten	verwacht.	Maar	de	effectieve	inzet	
van	interventies	vraagt	een	langetermijnaanpak	waarmee	
geleidelijk	bijplaatsingen	kunnen	worden	verminderd.	Om	
die	reden	is	het	belangrijk	dat	het	bestuur	assertief	is	en	de	
politiek	mee	kan	nemen	in	de	aanpak	door	duidelijk	aan	te	
geven	wat	de	verwachtingen	zijn.	(bijlage	3.3).
“Als je je laat leiden door de gemeenteraad ben je reactief 
bezig en heb je altijd een achterstand. Dan ben je niet meer in 
controle, het is heel belangrijk om die regie terug te pakken”

Het	toepassen	van	maatwerkinterventies	heeft	uiteindelijk	
als	doel	om	op	een	objectieve	wijze	bijplaatsingen	
te	verminderen.	Binnen	de	aanpak	kan	ook	gestuurd	
worden	op	het	verminderen	van	het	aantal	meldingen	
over	bijplaatsingen.	Meldingen	hebben	invloed	op	het	
draagvlak	voor	een	aanpak	en	de	politiek	is	hier	gevoelig	
voor.	Om	die	reden	zal	er	voor	een	balans	moeten	worden	
gekozen	tussen	het	sturen	op	beleving	en	objectieve	
bijplaatsingen	om	het	draagvlak	te	waarborgen	voor	een	
langetermijnaanpak	(bijlage	3.3).
“Het is echt een combinatie, je wilt sturen op beleving en 
feitelijke bijplaatsingen”

Gestructureerde aanpak
Om	maatwerkinterventies	effectief	in	te	zetten	moeten	
individuele	locaties	waar	bijplaatsingen	plaatsvinden	
zorgvuldig	worden	onderzocht.	Vervolgens	dienen	
oplossingen	te	worden	ingezet	op	basis	van	de	oorzaak.	
Wanneer	een	interventie	wordt	ingezet,	zal	dit	kort	de	
aandacht	trekken	van	burgers.	Hierdoor	kan	het	voor	komen	
dat	bijplaatsingen	kortstondig	verminderen	en	daarna	weer	
toenemen,	omdat	de	interventie	dan	niet	gericht	genoeg	is	
ingezet	op	de	oorzaak.	Een	interventie	heeft	altijd	als	doel	
om	langetermijngedragsverandering	te	bewerkstelligen.	Dit	
vereist	een	gestructureerde	aanpak	van	verzamelen	van	
informatie	en	testen	van	interventies	testen	totdat	er	een	
passende	oplossing	gevonden	is	voor	de	oorzaak	van	de	
bijplaatsing	(bijlage	2.4.2,	2.4.5).

In	dit	hoofdstuk	behandelen	we	de	uitgebreide	aanpak.	
Waarom	vraagt	deze	toewijding	voor	een	langetermijnaanpak?	
Wat	houdt	het	inzetten	van	maatwerkinterventies	precies	in?	

3

11rapport bijplaatsingen |



“Bij gedragsbeïnvloeding is het belangrijk dat je hier 
continu mee bezig ben., Gedrag verandert niet zomaar, af 
en toe hiermee bezig zijn is lastig en niet effectief”

Een	gestructureerde	aanpak	heeft	naast	draagvlak	vanuit	
de	politiek	ook	draagvlak	nodig	binnen	de	organisatie.	
Deze	aanpak	heeft	een	langetermijndoel	met	invloed	op	de	
huidige	werkzaamheden.	Dit	maakt	het	een	uitdaging	om	te	
bepalen	hoe	de	beschikbare	middelen	worden	ingezet.	Ook	
zal	het	een	uitdaging	zijn	om	iedereen	binnen	de	organisatie	
mee	te	krijgen	om	gedurende	een	lange	tijd	toegewijd	
te	blijven	aan	de	gekozen	aanpak.	Maatwerkinterventies	
hebben	als	doel	gedragingen	die	tot	bijplaatsingen	leiden	
te	beïnvloeden.	Dit	psychologische	aspect	vraagt	om	een	
andere	manier	van	denken	die	begrepen	moet	worden	door	
alle	betrokkenen	(bijlage	3.4).
“De aanpak is afhankelijk van hoe je bedrijfsvoering is 
ingericht en of je de energie en tijd hebt om de neuzen 
dezelfde kant op te steken”

Een	gestructureerde	aanpak	vraagt	ook	om	een	integrale	
samenwerking	waarin	de	inzameling,	reiniging,	handhavers	
en	wijkbeheerders	gestimuleerd	worden	om	informatie	te	
delen.	Hiervoor	kan	een	kernteam	worden	opgezet	dat	bepaalt	
welke	interventies	worden	ingezet.	Dit	kernteam	gaat	dan	
gezamenlijk	de	oorzaken	van	bijplaatsingen	achterhalen	en	
passende	oplossingen	toepassen.	Door	hier	continu	aandacht	
aan	te	besteden	nemen	bijplaatsingen	geleidelijk	af	en	zullen	
alle	betrokkenen	de	meerwaarde	van	hun	inbreng	ervaren.	
De	integrale	samenwerking	kan	ook	nog	breder	worden	
getrokken.	Een	woningbouwvereniging	kan	bijvoorbeeld	
betrokken	worden	bij	het	verstrekken	van	informatie	rondom	
afval,	of	het	mogelijk	maken	om	makkelijker	te	communiceren	
met	nieuwe	bewoners	(bijlage	2.4.5).
“Je moet niet zomaar interventies inzetten, meten is heel 
belangrijk”

Voordat	de	organisatie	interventies	kan	inzetten,	moet	
er	middels	een	monitoringsmethodiek	bepaald	worden	
waarmee	bijplaatsingen	op	een	objectieve	manier	
geregistreerd	worden.	Hierbij	is	het	belangrijk	dat	de	
gegevens	op	een	eenduidige	manier	worden	verzameld	
met	gestandaardiseerde	instructies.	Vervolgens	kan	er	
besloten	worden	om	de	monitoring	intern,	naast	de	eigen	
werkzaamheden,	of	extern	uit	te	laten	voeren.	Daarbij	is	
het	ook	belangrijk	om	te	bepalen	welke	types	afval	en	
locatiegegevens	worden	geregistreerd,	omdat	dit	het	inzicht	
vergroot	in	de	oorzaak	van	de	bijplaatsing	(bijlage	3.6).
“Het is echt ongelofelijk hoeveel kennis je wint tijdens 
gesprekken met de handhaving en de wijk”

Door	middel	van	de	monitoringsgegevens	kunnen	hotspots	
van	bijplaatsingen	worden	geïdentificeerd.	Op	basis	van	de	
ambities	van	de	gemeentes	kan	vervolgens	bepaald	worden	
waar	de	beschikbare	middelen	worden	ingezet.	Echter,	
allereerst	is	een	monitoringssysteem	nodig	waarmee	
de	monitoringsgegevens	inzichtelijk	worden	gemaakt.	
Hiervoor	kunnen	dashboards	worden	gebruikt	waarin	
de	gegevens	op	een	centrale	locatie	worden	verzameld	
om	een	overzichtelijk	beeld	te	geven	van	de	locaties	en	
kenmerken	van	hotspots.	Dit	dashboard	kan	vervolgens	
ook	gebruikt	worden	om	inzicht	te	bieden	in	de	effectiviteit	
van	interventies.	Het	is	hierbij	van	belang	dat	de	organisatie	
over	de	juiste	mensen	beschikt	die	deze	informatie	kunnen	
interpreteren,	verwerken	en	toepassen.	(bijlage	2.5.4).
“Als je zo’n kompas hebt kun je echt aan de slag gaan. 
Je gaat oplossingen structureel inzetten, analyses doen 
naar de locatie en dan monitoren wat het effect is van de 
oplossingen”

Uniformiteit	van	parameters	binnen	monitoring	is	van	
belang.	Een	landelijke	aanpak	is	hier	bij	gewenst.	Op	deze	
manier	kunnen	verschillende	gemeenten	op	basis	van	
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dezelfde	parameters	inzichten	verkrijgen	en	resultaten	delen	
om	gezamenlijk	tot	oplossingen	te	komen.

Inzet van maatwerkinterventies
Wanneer	er	toewijding	is	aan	een	langetermijnaanpak	
kunnen	maatwerkinterventies	worden	ingezet.	Deze	
interventies	hebben	uiteindelijk	als	doel	om	een	oplossing	
te	bieden	voor	de	oorzaak	van	een	bijplaatsing.	De	oorzaak	
van	een	bijplaatsing	zal	per	hotspot	onderzocht	moeten	
worden.	Vervolgens	kunnen	maatwerkinterventies	gericht	
worden	ingezet	en	effecten	worden	geëvalueerd	door	
middel	van	het	monitoringsysteem.

De oorzaak achterhalen
Het	is	van	belang	om	onderscheid	te	maken	tussen	
de	samenstelling	van	het	afval	per	locatie.	Zo	zijn	er	
verschillende	interventies	nodig	voor	fijn	afval,	grof	afval,	
grondstoffen	en	herbruikbaar	materiaal.	Hetzelfde	geldt	
voor	de	locaties,	die	bijvoorbeeld	opgedeeld		kunnen	
worden	in	hoogbouw,	binnenstad/horeca,	winkelcentra	en	
buitenwijken.	Daarnaast	speelt	de	mate	van	sociale	cohesie	
in	de	wijk	ook	een	belangrijke	rol.	Deze	informatie	kan	
vervolgens	inzicht	geven	in	de	specifieke	oorzaak	van	de	
bijplaatsing	(bijlage	2.1.2,	3.6).
“Je moet ook monitoren wat het type afval is wat daar ligt, 
als de sociale cohesie tussen wijken hetzelfde is, is het 
gedrag nog steeds heel anders als er vooral grofvuil of 
afvalzakken liggen”

Bijplaatsingen	kunnen	allereerst	ontstaan	door	burgers	die	
niet	het	juiste	gedrag	kunnen	vertonen,	vanwege	factoren	
zoals	onvoldoende	taalbeheersing	of	woningen	waar	
grofvuil	niet	kan	worden	opgeslagen.	Voor	deze	burgers	
is	de	basis	op	orde	in	dat	geval	niet	toereikend	en	kunnen	
aanvullende	vormen	van	communicatie	of	dienstverlening	
worden	ingezet	(bijlage	2.1.2,	2.4.2).
“Hier spelen taal en culturele problemen een rol, veel gast 
arbeiders die bijvoorbeeld de taal of de middelen niet 
hebben om afval juist aan te bieden”

Anderzijds	zijn	er	ook	burgers	die	niet	het	juiste	gedrag	
willen	vertonen.	Deze	burgers	worden	soms	als	hufter	
beschreven,	maar	uit	ervaring	blijkt	dat	er	altijd	een	concrete	
oorzaak	te	identificeren	is.	Vaak	heeft	dit	met	weerstand	
te	maken	in	de	vorm	van	gemakzucht,	weerstand	tegen	
beïnvloeding	of	weerstand	tegen	de	gemeente	in	het	
algemeen.	Dit	kan	ook	worden	achterhaald		door	in	gesprek	
te	gaan	met	de	bewoners.	Het	is	dan	vervolgens	de	
uitdaging	om	met	een	interventie	een	oplossing	te	bieden	
voor	het	type	weerstand	(bijlage	2.1.3,	3.5).
“Als je kennis hebt van waarom  mensen afval bijplaatsen, 
dan wordt zo’n mening dat het hufters zijn wel bijgesteld”

In	veel	gevallen	zijn	bijplaatsingen	het	gevolg	van	
onbewuste	gewoontes.	Als	een	onbewuste	gewoonte	
eenmaal	is	ontstaan,	blijft	de	burger	handelen	zoals	hij	dat	
altijd	doet.	De	gemeente	krijgt	uiteindelijk	maar	heel	kort	
de	aandacht	van	de	burger.	Om	die	reden	is	het	belangrijk	
om	duidelijk	aan	te	geven	wat	er	van	een	burger	verwacht	
wordt.	Interventies	kunnen	effectief	worden	ingezet	om	

een	onbewuste	gewoonte	te	doorbreken.	Deze	interventies	
maken	dan	gedragsverandering	mogelijk	door	een	trigger	te	
geven	vanuit	de	omgeving,	waardoor	de	burger	weer	even	
aandacht	heeft	voor	zijn	handeling	(bijlage	2.1.4).
“Ons gedrag wordt door twee system aangestuurd: het 
bewuste systeem kost veel cognitieve aandacht en wordt 
alleen geactiveerd voor dingen die voor ons relevant zijn, 
het onbewuste systeem is eigenlijk constant actief”

Testen van interventies
De	oorzaak	van	de	bijplaatsing	weten	is	essentieel	om	
interventies	effectief	in	te	kunnen	zetten.	Op	basis	van	
de	oorzaak	van	een	bijplaatsing	kunnen	verschillende	
soorten	interventies	worden	ingezet	zoals	aanvullende	
vormen	van	handhaving,	dienstverlening	en	communicatie.	
Het	onderzoeken	van	de	oorzaak	voor	iedere	hotspot	is	
intensief	maar	noodzakelijk	om	deze	interventies	effectief	
in	te	zetten.	Dit	kan	gedaan	worden	door	vooraf	een	
nulmeting	uit	te	voeren.	Na	de	inzet	van	interventies	zal	er	
herhaaldelijk	moeten	worden	gemeten,	om	de	effectiviteit	
van	de	interventie	te	kunnen	bepalen.	Interventies	plegen	
is	maatwerk.	Ervaring	toont	namelijk	aan	dat	generieke	
interventies	over	meerdere	locaties	niet	het	gewenste	effect	
hebben	(bijlage	2.4.2,	3.7).
“Naarmate je meer interventies doet, kom je er steeds beter 
achter  wat werkt”

Door	langdurig	de	effectiviteit	van	interventies	en	
bijplaatsingen	te	meten,	wordt	er	veel	data	verzameld.	In	de	
toekomst	wordt	verwacht	dat	deze	gebruikt	kunnen	worden	
om	verbanden	te	leggen	met	bijvoorbeeld	demografische	
gegevens	om	gemakkelijker	de	oorzaak	te	achterhalen.	
Door	middel	van	analyses	kunnen	dan	interventies	
gekoppeld	worden	aan	een	verwachte	effectiviteit.	Deze	
inzichten	kunnen	daardoor	de	besluitmaking	ondersteunen	
voor	het	toepassen	van	een	geschikte	interventie.	
Daarnaast	kunnen	deze	gegevens	worden	gedeeld	met	
andere	gemeenten	om	van	elkaars	praktijk	ervaringen	te	
leren	(bijlage	2.5.3,	2.5.4).
“Het liefste ga je deze afwegingen maken op basis van 
data, zoals demografische factoren, het kost heel veel tijd 
om bewoners te spreken”
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bijlageVerdiepend onderzoek: 
bijlage 1 - literatuuronderzoek

1.1 Definitie van een bijplaatsing 

Wat is een bijplaatsing? 
In	de	literatuur	wordt	de	term	‘bijplaatsingen’	gebruikt	om	
een	situatie	te	beschrijven	waarbij	afval	naast	of	in	de	buurt	
van	een	afvalinzamelsysteem	wordt	geplaatst,	in	plaats	van	
er in3.	Deze	algemene	definitie	van	een	‘bijplaatsing’	kent	
twee	componenten	waarin	onderscheid	wordt	gemaakt,	
om	specifieke	situaties	te	kunnen	beschrijven.	Hierbij	is	de	
eerste	component	gericht	op	het	motief	van	de	‘bijplaatsing’	
en	het	tweede	component	het	type	afval	van	de	
bijplaatsing4.	De	twee	componenten	zijn	zodanig	verbonden	
met	elkaar	dat	het	type	afval	kenmerkend	kan	zijn	voor	het	
motief5.	Hierom	is	het	raadzaam	dat	een	concrete	definitie	
ter	omschrijving	van	een	situatie	van	‘bijplaatsing’	een	
combinatie	is	van	beide	componenten.	Daarnaast	is	het	van	
belang	om	in	het	onderzoek	een	gedeeld	begrip	te	hebben	
van	het	hoofdonderwerp.

Naast	een	situatie	van	‘bijplaatsing’	wordt	de	term	
‘illegale	dump’	gebruikt	om	een	situatie	te	beschrijven	
waarbij	de	locatie	van	(grof)	vuil	plaatsing	niet	in	de	
buurt	van	een	afvalcontainer	plaatsvindt6.	Het	onderzoek	
zal	gericht	zijn	op	afval	ontdoeningen	in	de	buurt	van	
afvalinzamelsystemen.	Afval	ontdoeningen	buiten	deze	
locaties	vallen	buiten	de	scope	van	het	onderzoek.
De	term	bijplaatsing	wordt	gedefinieerd	om	een	
onwenselijke	situatie	te	beschrijven.	Wanneer	grof	
huishoudelijk	afval	wordt	aangeboden	door	het	naast	een	
container	te	plaatsen,	na	het	maken	van	een	afspraak,	
wordt	dit	niet	gezien	als	een	bijplaatsing.	Ondanks	dat	de	
burger	dit	wel	zo	zou	kunnen	interpreteren7.

Definities van het type bijplaatsing
Een	bijplaatsing	kan	worden	gekenmerkt	aan	de	hand	van	
het	motief	dat	ertoe	heeft	geleid.	Om	inzicht	te	bieden	in	
specifieke	situaties	worden	hier	definities	aan	gekoppeld	
om	deze	situaties	te	kunnen	onderscheiden.	Allereerst	

wordt	onderscheid	gemaakt	om	het	fenomeen	van	‘afval	
trekt	meer	afval	aan’	te	beschrijven4:
• Primair bijplaatsen:	het	bijplaatsen	van	afval	
zonder	de	eerdere	aanwezigheid	van	afval.

• Secundair bijplaatsen:	het	bijplaatsen	
van	afval	naast	aanwezig	afval.

Ten	tweede	kan	onderscheid	worden	gemaakt	in	de	intentie	
van	de	bijplaatsing5:
• Foutief aanbieden:	een	situatie	waarbij	de	intentie	
bestond	om	afval	dat	in	de	container	hoort	juist	
aan	te	bieden,	maar	het	afval	toch	is	bijgeplaatst	
door	onwetendheid	of	onverschilligheid.

• Illegaal bijplaatsen:	een	situatie	waarbij	afval	dat	
niet	in	de	container	hoort	wordt	bijgeplaatst.

• Onbewust bijplaatsen:	een	situatie	waarbij	
afval	per	ongeluk	wordt	bijgeplaatst	door	
het	laten	vallen	of	vergeten	van	afval.

Ten	derde	kan	onderscheid	worden	gemaakt	in	de	rol	van	
de	sociale	normen	in	de	situatie	van	een	bijplaatsing8:
• Onopgemerkt bijplaatsen:	een	situatie	waarbij	
het	gevoel	van	schaamte	bij	de	ontdoener	ertoe	
leidt	dat	afval	zoveel	mogelijk	uit	het	zicht	of	
zo	netjes	mogelijk	wordt	bijgeplaatst

• Openlijk bijplaatsen:	een	situatie	waarbij	
de	ontdoener	zonder	schaamte	zijn	afval	
zo	gemakkelijk	mogelijk	bijplaatst.

Definities van het type afval bij bijplaatsing
Het	afval	dat	voortkomt	bij	bijplaatsingen	heeft	invloed	
op	de	wijze	van	reiniging	door	de	afvalinzamelaar	en	kan	
kenmerkend	zijn	voor	het	motief	van	de	bijplaatsing9. Deze 
karakteristieken	kunnen	allereerst	toegeschreven	worden	
aan	de	volgende	afvaltypes8.
• Transportverpakking van afval:	het	afval	dat	voortkomt	uit	
het	transport	van	ander	afval,	zoals	een	kartonnen	doos	of	
tas	voor	het	vervoeren	van	glazen	flessen	naar	een	glasbak.

1

3	 D&B	(2010).	Voorbij	bijplaatsingen
4	 Reclaim	Systems	(2009).	Bijplaatsingen	van	afval
5	 Gemeente	Enschede	(2017).	Discussienota	uitwerking	motie	maatregelen	illegale	stort	en	bijplaatsingen
6	 Lokaal	Centraal	(2016).	Eindrapport	illegaal	afval	helpt	cameratoezicht?
7	 ROVA	(2021).	Eindrapportage	gedragsonderzoek	bijplaatsingen.
8	 Reclaim	Systems	(2009).	Bijplaatsingen	van	afval
9	 	Lokaal	Centraal	(2016).	Eindrapport	illegaal	afval	helpt	cameratoezicht?
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• Afval dat in de container hoort:	het	afval	dat	wordt	
bijgeplaatst	in	de	buurt	van		afvalinzamelsystemen	die	
specifiek	worden	aangeboden	voor	dit	type	afval,	zoals	
zakken	met	verpakkingsafval,	karton	en	glazenflessen.

• Overig afval:	het	afval	dat	wordt	bijgeplaatst	en	
niet	in	de	container	past	of	hoort,	zoals	restafval	bij	
afvalinzamelsystemen	voor	afvalscheiding	en	grofvuil10.

1.2  Wat zijn de oorzaken van bijplaatsingen?

De	oorzaak	van	bijplaatsingen	ligt	voornamelijk	bij	het	
gedrag	van	mensen.	De	achterliggende	reden	van	het	
gedrag	kan	op	sociaal	niveau	worden	bekeken	vanuit	
persoonsgebonden	factoren	en	de	sociale	omgeving.	Hierbij	
is	het	soort	afval	dat	wordt	bijgeplaatst	sterk	afhankelijk	van	
het	type	locatie11.	Beide	gegevens	kunnen	daardoor	inzicht	
bieden	in	de	oorzaak	van	een	bijplaatsingen	om	vervolgens	
een	oplossing	te	kunnen	bieden	voor	een	probleem	of	
onvervulde	behoefte	van	de	bewoner.

Persoonsgebonden factoren
Een	van	de	sociale	factoren	die	invloed	heeft	op	het	
ontstaan	van	bijplaatsingen	zijn	persoonsgebonden	
factoren12.	Deze	factoren	kunnen	ertoe	leiden	dat	iemand	
bewust	zal	bijplaatsen,	door	doelgericht	de	regels	te	
overtreden.	Anderzijds	kan	dit	ertoe	leiden	dat	het	afval	op	
een	reactieve	manier	foutief	wordt	aangeboden	door	een	
probleem	met	de	afvallocatie	en	de	afvalzak	niet	mee	terug	
wordt	genomen	naar	huis.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	
een	vol/defect	inzamelsysteem	of	de	aanwezigheid	van	een	
eerdere	bijplaatsing,	waardoor	de	bewoner	verwacht	dat	
een	afvalinzamelsysteem	vol	is	zonder	dit	te	controleren13. 

Persoonsgebonden	factoren	die	leiden	tot	bijplaatsingen	
kunnen	in	verband	staan	met	sociaaleconomische	
factoren.	Dit	betekent	echter	niet	dat	hier	directe	
oorzakelijke	verbanden	aan	te	koppelen	zijn,	maar	kan	
het	wel	een	indicator	zijn	van	verschillende	indirecte	
oorzakelijke	verbanden.	Hierbij	kan	bijvoorbeeld	gedacht	
worden	aan	minder	autobezitters	om	grofvuil	weg	te	
brengen,	beheersing	van	de	Nederlandse	taal	voor	de	
communicatie	van	de	regels	of	kleinere	woningen	waarin	
afvalscheiding	een	grotere	uitdaging	is14.
Als	de	oorzaak	van	de	bijplaatsingen	te	maken	heeft	met	
specifieke	persoonsgeboden	factoren	kunnen	hier	vervolgens	
gerichte	oplossingen	voor	worden	geboden.	Zo	kan	er	
worden	ingezet	op	het	problemen	bij	het	aanbiedgedrag	met	
betrekking	tot	de	bewustheid,	barrières	of	vaardigheden11.

Sociale omgeving
Daarnaast	bepaalt	de	sociale	omgeving	van	een	
containerplaats	mede	welk	gedrag	gewenst	is	en	welke	
schoonheidsgraad	acceptabel	is12.	Het	containerpark	
bevindt	zich	bijvoorbeeld	uit	het	zicht	of	er	is	weerstand	
tegen	de	gemeente.	Uit	ervaring	blijkt	dat	het	probleem	
omtrent	bijplaatsingen	groter	is	in	een	‘probleemwijk’	dan	
in	een	buurt	met	een	sterke	sociale	cohesie.	In	dit	soort	
wijken	is	er	minder	controle	vanuit	de	sociale	normen	en	
de	motivatie	om	het	juiste	gedrag	te	vertonen	is	hierdoor	
lager11.	De	sociale	cohesie,	de	mate	waarin	een	bewoner	
zich	verbonden	voelt	tot	de	wijk,	heeft	hierom	veel	invloed	
op	het	ontstaan	van	bijplaatsingen15.	Zo	kan	de	sociale	
cohesie	beïnvloed	worden	door	een	gemiddeld	korte	
woonduur,	in	wijken	waar	relatief	veel	verhuisd	wordt	
komen	meer	bijplaatsingen	voor.	Ook	kan	de	gebruiksdruk	
invloed	hebben	op	de	sociale	cohesie	doordat	er	veel	
bewoners	en/of	bedrijven	gebruik	dienen	te	maken	van	een	
afvalinzamelsysteem14.

Gedeelten	van	een	gemeente	kunnen	opgedeeld	worden	op	
basis	van	sociale	cohesie16.
• Lage sociale cohesie:	bewoners	voelen	zicht	
niet	verbonden	met	elkaar	en	de	wijk.

• Matige sociale cohesie:	bewoners	voelen	zich	
enigszins	verbonden	met	elkaar	en	de	wijk.

• Gemiddelde sociale cohesie:	bewoners	voelen	zich	
iets	sterker	verbonden	met	elkaar	en	de	wijk.

Fysieke inrichting van afvalinzamelsystemen en de 
dienstverlening
Naast	de	sociale	factoren	speelt	de	fysieke	inrichting	en	
de	dienstverlening	vanuit	de	gemeente	een	grote	rol	bij	
het	ontstaan	van	bijplaatsingen.	Wanneer	we	spreken	over	
een	reactieve	of	bewuste	bijplaatsing	kan	dit	te	maken	
hebben	met	de	afvallocatie,	het	inzamelsysteem,	of	de	
dienstverlening	eromheen.		Bijvoorbeeld	een	volle	container	
of	een	vuile	opening/omgeving,	maar	ook	communicatie	
naar	burgers,	de	handelingssnelheid	omtrent	meldingen	
en	handhaving	omtrent	bijplaatsingen	kunnen	oorzaken	
van	bijplaatsingen	zijn.	Ook	kan	het	ontwerp	van	het	
afvalinzamelsysteem	ongeschikt	zijn	voor	het	afval	
waarvoor	het	beschikbaar	dient	te	zijn,	zoals	een	te	kleine	
inwerpopening	voor	het	afval	dat	in	de	container	hoort17.

Wanneer	een	bijplaatsing	veroorzaakt	wordt	door	een	
volle	of	vervuilde	container	kan	de	oorzaak	gezien	worden	
als	een	tekortkoming	van	de	dienstverlening.	Beide	

10	 Gemeente	Enschede	(2017).	Dicussienota	uitwerking	motie	maatregelen	illegale	stort	en	bijplaatsingen
11	 ROVA	(2021).	Eindrapportage	gedragsonderzoek	bijplaatsingen
12	 	Reclaim	Systems	(2009).	Bijplaatsingen	van	afval
13	 Gemeente	Enschede	(2017).	Discussienota	uitwerking	motie	maatregelen	illegale	stort	en	bijplaatsingen
14	 Gemeente	Rotterdam	(2019a).	Verklarende	factoren	voor	naastplaatsingen	in	Rotterdam
15	 Novi	Mores	(2017).	Handreiking	voorkomen	bijplaatsingen
16	 Novi	Mores	(2017).	Handreiking	voorkomen	bijplaatsingen
17	 Gemeente	Amsterdam	(2018).	Aanpak	bijplaatsing	karton
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oorzaken	kunnen	echter	verklaard	worden	door	factoren	
zoals	vrije	dagen,	met	de	achterliggende	oorzaak	dat	
bewoners	meer	tijd	thuis	besteden18.	De	reactiesnelheid	
van	de	dienstverlening	is	hierbij	belangrijk	om	verdere	
bijplaatsingen	te	voorkomen.	Naast	dat	een	volle	container	
niet	gebruikt	kan	worden	zullen	bijplaatsingen	leiden	tot	
meer	bijplaatsingen19.	Ook	speelt	de	plaatsbepaling	vanuit	
de	dienstverlening	een	rol	in	de	oorzaak	van	overbelasting.	
Bewoners	zullen	sneller	gebruik	maken	van	een	
afvalinzamelsysteem	in	de	buurt	van	hun	looproute,	zoals	
routes	richting	tram-	of	bushaltes20.

1.3 Wat houdt de ‘basis op orde’ precies in 
volgens bestaande rapporten?

In	de	literatuur	wordt	de	basis	op	orde	als	een	vereiste	
vernoemd	voor	een	effectieve	aanpak	van	bijplaatsingen,	
echter	worden	de	richtlijnen	hiervoor	niet	eenduidig	
beschreven21.	De	basis	op	orde	kan	opgedeeld	worden	
in	vijf	categorieën:	omgeving,	visuele	en	functionele	
staat,	functioneel	en	technisch	ontwerp,	communicatie	
en	dienstverlening.	De	onderdelen	die	verstaan	worden	
onder	‘de	basis	op	orde’	verschillen	in	de	literatuur	per	
gemeente	en	afvalinzamelaar.	Veelal	wordt	er	hierbij	
aandacht	besteedt	aan	de	dienstverlening	en	het	
onderhoud	van	de	omgeving	en	het	afvalinzamelsysteem.	
Gemeentes	zoals	Rotterdam	en	Tilburg	richten	zich	
hierbij	ook	op	de	communicatie	en	het	ontwerp	van	het	
afvalinzamelsysteem22.

Omgeving
De	basis	op	orde	omtrent	de	omgeving	betekent	dat	
de	groenvoorziening(en)	om	het	afvalinzamelsysteem	
netjes	onderhouden	zijn.	Daarnaast	is	het	belangrijk	dat	
de	bestrating	recht	ligt	en	dat	vuile	en/of	beschadigde	
tegels	tijdig	worden	vervangen.	De	richtlijn	hiervoor	kan	
gedefinieerd	worden	als	“de	omgeving	van	de	container	is	
schoon	en	uitnodigend”21.	Een	schone,	goed	onderhouden	
en	veilige	omgeving	zorgen	voor	een	afvalinzamelsysteem	
wat	gemakkelijk	te	benaderen	is	voor	burgers.	Het	
uiteindelijke	doel	hiervan	is	om	schoon	gedrag	te	stimuleren	
door	een	schone	norm	te	stellen	voor	de	omgeving23.

Visuele en functionele staat
Het	afvalinzamelsysteem	dient	vanuit	de	basis	(zoveel	
mogelijk)	beschikbaar	te	zijn.	De	richtlijn	kan	hiervoor	kan	
gedefinieerd	worden	als	“De	afvalvoorzieningen	werken	

voor	iedereen	(zo	goed	als)	feilloos”21.	Deze	definitie	kan	
concreet	worden	beschreven	in	de	zin	dat	problemen	zoals	
defecten	en	volle	containers	snel	opgelost	worden24. In de 
literatuur	worden	nauwelijks	meetbare	termijnen	benoemd	
waarbinnen	bovengenoemde	problemen	opgelost	dienen	te	
worden.	Deze	zullen	waarschijnlijk	per	gemeente	verschillen	
aangaande	de	verschillende	doelen	en	eisen.	Bij	de	ROVA	
wordt	wel	gehanteerd	dat	gemiddeld	eens	per	drie	dagen	
in	de	gehele	stad	van	Amersfoort	bijplaatsingen	worden	
verwijderd21.

Onder	de	richtlijnen	van	de	visuele	staat	van	
afvalinzamelsystemen	wordt	verstaan	dat	
afvalinzamelsystemen	die	visueel	een	rommelige,	vieze	
of	kapotte	uitstraling	hebben	tijdig	gereinigd	worden24. 
De	richtlijn	hiervoor	kan	beschreven	worden	als	“de	
container	is	schoon	en	uitnodigend”21.	Ondanks	dat	een	
afvalinzamelsysteem	functioneel	beschikbaar	is	zal	de	
aanwezigheid	van	roest,	deuken	of	vuil	het	gebruik	ervan	
minder	aantrekkelijk	maken.	Voor	het	onderhoud	van	de	
visuele	staat	worden	evenals	voor	de	functionele	staat	
geen	meetbare	grenzen	of	oplossingstermijnen	benoemd	
in	de	literatuur.	Bij	de	gemeente	Amsterdam	wordt	de	
reiniging	echter	wel	gestuurd	op	de	visuele	kwaliteit.	
Daarentegen	vinden	er	ook	periodieke	reinigingen	plaats	
van	afvalinzamelsystemen,	zoals	bij	inzamelaar	ROVA	waar	
iedere	container	vier	keer	per	jaar	grondig	wordt	gereinigd22.

Functioneel en technisch ontwerp
De	basis	op	orde	met	betrekking	tot	het	ontwerp	van	
het	afvalinzamelsysteem	kan	gezien	worden	als	een	
doorvoering	van	de	basis	op	orde.	Hierbij	is	het	streven	dat	
het	afvalinzamelsysteem	aantrekkelijker	wordt	gemaakt	
door	het	mooier	en	opvallender	te	maken.	Zo	kan	fel	
kleurgebruik,	zoals	‘appeltjes’	groen	het	juiste	gedrag	
stimuleren.	Ook	kan	het	oppervlak	van	een	container	
glanzend	worden	gemaakt,	met	de	gedachte	dat	dit	een	
activerende	werking	heeft	om	het	gewenste	gedrag	uit	
te	lokken.	Als	laatste	kan	ook	de	onderplaat	worden	
geaccentueerd	met	onder	andere	kleurgebruik	of	glanzende	
oppervlakken	om	te	stimuleren	dat	bewoners	het	afval	niet	
bijplaatsen25.

Ook	kan	er	per	wijk	bepaald	worden	wat	de	behoeftes	zijn	
van	de	gebruikers	van	de	afvalinzamelsystemen.	Zo	kunnen	
locaties	waar	bedrijven	afval	storten	worden	voorzien	van	
grotere	een	grotere	trommel	zodat	ook	het	bedrijfsafval	
gemakkelijk	kan	worden	aangeboden26.

18	 Gemeente	Rotterdam	(2019a).	Verklarende	factoren	voor	naastplaatsingen	in	Rotterdam
19	 Von	Harras,	M.,	Vollaard,	B.	(2013).	Bijplaatsingen	bij	afvalcontainers
20	 De	Jager,	D.,	Vlietman,	F.	(2014).	Van	bijplaatsen	naar	bijdragen
21	 ROVA	(2021).	Eindrapportage	gedragsonderzoek	bijplaatsingen
22	 Rijkswaterstaat	(z.d).	Gemeentelijke	voorbeelden	voor	het	voorkomen	van	bijplaatsingen
23	 Novi	Mores	(2017).	Handreiking	voorkomen	bijplaatsingen
24	 Gemeente	Rotterdam	(2019b).	Rotterdam	programma	naastplaatsingen
25	 Novi	Mores	(2017).	Handreiking	voorkomen	bijplaatsingen
26	 Gemeente	Groningen	(2008).	Eindrapportage	project	Ondergrondse	Containers
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Communicatie
De	communicatie	is	een	belangrijk	onderdeel	om	
bewustzijn	te	creëren	bij	de	bewoner	over	het	gewenste	
gedrag.	De	definitie	van	de	richtlijn	voor	de	communicatie	
kan	beschreven	worden	als	“de	bewoners	weten	precies	
hoe	zij	elke	afvalsoort	horen	in	te	zamelen”27.	In	de	literatuur	
wordt	voor	de	communicatie	binnen	de	basis	op	orde	niet	
alleen	het	informeren	van	bewoners,	maar	ook	het	kennis	
halen	vanuit	de	bewoner	benoemd.	Een	voorbeeld	waarbij	
beide	aspecten	worden	behandeld	kan	een	deur-tot-deur	
actie	zijn.	Tijdens	zo’n	actie	kan	er	bijvoorbeeld	overlegd	
worden	over	de	regels	en	tegelijkertijd	terugkoppeling	
worden	gevraagd	over	het	effect	ervan.	Ook	kan	de	bewoner	
aangeven	of	hij	zich	bewust	is	van	de	oorzaken	die	leiden	
tot	bijplaatsing25.

Voor	het	informeren	van	bewoners	kunnen	richtlijnen	
gehanteerd	worden	voor	de	vorm	van	informatie	en	het	
kanaal	waarmee	geïnformeerd	wordt.	De	vorm	van	de	
informatie	dient	consistent,	eenvoudig	en	zoveel	mogelijk	
visueel	te	worden	aangeboden.	Voor	de	kanalen	kan	gebruik	
gemaakt	worden	van	stickers	op	containers,	gemeente	
website,	huis	aan	huis	of	op	straat	zoals	bij	abri’s25.	Het	
is	daarbij	belangrijk	om	ook	rekening	te	houden	met	de	
beheersing	van	de	Nederlandse	taal,	laaggeletterdheid	en	
blindheid	of	slechtziende	mensen.	Om	de	aanbiedregels	te	
communiceren	naar	de	bewoner	dient	hier	rekening	mee	te	
worden	gehouden	door	de	informatie	in	meerdere	talen	of	
visueel	ondersteunend	beschikbaar	te	maken28.

Dienstverlening
Naast	de	rol	die	de	dienstverlening	heeft	met	betrekking	
tot	de	omgeving,	visuele	en	functionele	staat	en	de	
communicatie	is	ook	de	organisatie	ervan	onderdeel	
van	een	goede	basis	op	orde.	Novi	Mores	benoemt	
de	dienstverlening	als	onderdeel	van	de	aanpak	van	
bijplaatsing,	waarvan	de	basis	op	orde	als	apart	onderdeel	
wordt	benoemt25.

Het	is	voor	de	interne	organisatie	van	belang	dat	
mensen	samenwerken	en	hiervoor	moeten	de	mensen	
die	invloed	hebben	op	de	afvallocatie	samen	worden	
gebracht.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	medewerkers	
van	de	afvalinzameling,	reiniging,	handhaving,	beheer,	
communicatie	en	wijkcoördinatoren.	Binnen	de	
samenwerking	kan	vervolgens	een	actieplan	worden	
opgesteld	met	concrete	afspraken	die	eenvoudig	uit	te	
voeren zijn25.	Voor	een	goede	interne	samenwerking	is	

het	ook	van	belang	om	een	projectleider	aan	te	stellen.	
Wanneer	mensen	veel	samenwerken	neemt	het	gevoel	
van	persoonlijke	verantwoordelijkheid	af.	Zeker	als	de	
aanpak	van	bijplaatsing		naast	reguliere	werkzaamheden	
wordt	uitgevoerd	zorgt	dit	voor	belangenconflicten28. Hier 
moet	in	de	organisatie	binnen	de	gemeente	rekening	
worden	gehouden.
De	dienstverlening	ofwel	service	speelt	ook	een	
belangrijke	rol	in	het	tegemoet	komen	van	wensen	en	
behoeften	van	bewoners.	Zo	kan	de	dienstverlening	
wijkgericht	worden	aangepast	om	het	wegbrengen	
van	grofvuil	of	huisvuil	toegankelijker	te	maken29. Ook 
moet	het	zo	gemakkelijk	mogelijk	zijn	voor	bewoners	
om	een	afspraak	te	maken	voor	het	ophalen	van	
grofvuil.	Bellen	voor	het	maken	van	een	afspraak	is	op	
zichzelf	al	een	drempel30.	Daarnaast	moet	het	ook	zo	
gemakkelijk	mogelijk	worden	gemaakt	om	het	afval	
juist	aan	te	bieden.	Het	gebruik	van	een	milieupas	bij	
afvalinzamelsystemen	kan	hier	een	negatieve	invloed	
op	hebben29.	Hierom	moet	de	omgang	met	een	pas	zo	
eenvoudig	mogelijk	worden	gemaakt	door	bijvoorbeeld	
meerdere	passen	per	huishouden	beschikbaar	te	
maken31.	Echter	moet	er	ook	prioriteit	worden	gegeven	
aan	het	voorkomen	van	oneigenlijk	gebruik.

1.4 Wat zijn mogelijke oplossingen  
voor bijplaatsingen?

De	verschillende	onderdelen	van	de	basis	op	orde	
uit	het	voorgaande	hoofdstuk	behoren	tot	generieke	
richtlijnen	waaraan	de	dienstverlening	moet	voldoen	om	
bijplaatsingen	te	voorkomen.	Deze	richtlijnen	zijn	echter	
niet	altijd	genoeg	en	kunnen	gezien	worden	als	de	norm	
voor	de	aanpak	van	bijplaatsingen.	Als	de	basis	op	orde	
is	kunnen	locaties	met	frequente	bijplaatsingen	gezien	
worden	als	hotspots	of	probleemlocaties.	Hier	kunnen	
vervolgens	aanvullende	maatregelen	worden	ingezet	om	
de	problematiek	op	te	lossen32.	De	basis	op	orde	hebben	
kan	dan	ook	gezien	worden	als	de	voorwaarde	om	
aanvullende	maatregelen	te	nemen33.

Er	zijn	verschillende	oorzaken	waardoor	bijplaatsingen	
ontstaan.	Hierom	bestaat	er	niet	één	generieke	aanpak	
en	moet	er	per	stadsdeel	of	wijk	gezocht	worden	naar	
passende	maatregelen32.	In	dit	hoofdstuk	worden	
verschillende	categorieën	benoemt	van	maatregelen	die	
hiervoor	kunnen	worden	ingezet.

25	 Novi	Mores	(2017).	Handreiking	voorkomen	bijplaatsingen
26	 Gemeente	Groningen	(2008).	Eindrapportage	project	Ondergrondse	Containers
27	 ROVA	(2021).	Eindrapportage	gedragsonderzoek	bijplaatsingen
28	 D&B	(2017).	Adviesrapport	aanpak	bijplaatsingen	Den	Haag
29	 Novi	Mores	(2017).	Handreiking	voorkomen	bijplaatsingen
30	 D&B	(2017).	Adviesrapport	aanpak	bijplaatsingen	Den	Haag
31	 Gemeente	Enschede	(2017).	Discussienota	uitwerking	motie	maatregelen	illegale	stort	en	bijplaatsingen
32	 Gemeente	Enschede	(2017).	Discussienota	uitwerking	motie	maatregelen	illegale	stort	en	bijplaatsingen
33	 D&B	(2018).	Tarwewijk	opgefleurd
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Toezicht en handhaving
Wanneer	bewoners	het	gevoel	van	een	hoge	pakkans	
hebben,	zullen	zij	minder	snel	afval	bijplaatsen.	Dit	gevoel	
kan	versterkt	worden	door	maatregelen	in	te	zetten	voor	
toezicht	en	handhaving.	Maatregelen	die	hiervoor	kunnen	
ingezet	worden	zijn	vooral	effectief	in	wijken	met	een	
lage	sociale	cohesie34.	In	deze	wijken	kan	het	gevoel	
van	anonimiteit	ertoe	leiden	dat	afval	bijgeplaatst	wordt,	
toezicht	en	handhaving	is	hierbij	een	gericht	middel	om	de	
anonimiteit	te	verminderen32.

Maatregelen	die	onder	toezicht	en	handhaving	vallen	
zijn	bijvoorbeeld	het	plaatsen	van	stickers	of	borden,	
controleren	van	bijgeplaatste	afvalzakken	of	handhavers	
langs	deuren	te	laten	gaan.	De	strategie	moet	er	op	gericht	
zijn	om	de	maatregelen	zo	zichtbaar	mogelijk	in	te	zetten	
om	het	gevoel	van	verhoogd	toezicht	te	versterken34. 
Onderzoek	wijst	uit	dat	maatregelen	die	gericht	zijn	op	de	
opvallendheid	zeer	effectief	kunnen	zijn,	ondanks	dat	er	
een	lage	pakkans	is35.	Naast	dat	de	opvallendheid	hierbij	
inspeelt	op	het	gevoel	van	de	bewoner	kan	dit	ook	op	een	
onbewuste	manier	gedaan	worden	door	bijvoorbeeld	een	
bord	te	plaatsen	met	ogen	erop36.

Cameratoezicht	bij	afvalinzamelsystemen	kan	een	effectief	
middel	zijn	voor	het	voorkomen	van	bijplaatsingen.	Het	
effect	ervan	is	echter	sterk	afhankelijk	van	de	locatie	waar	
het	wordt	ingezet	en	het	soort	cameratoezicht.	Zo	zal	het	
gebruik	van	dummy	camera’s	een	lage	effectiviteit	hebben,	
maar	is	dit	juridisch	gemakkelijk	en	met	lage	kosten	in	te	
zetten.	Daar	tegenover	zijn	actief	gemonitorde	camera’s	
effectiever,	maar	juridisch	lastiger	om	sluitend	te	krijgen	en	
met	aanzienlijk	hogere	kosten37.

Dienstverlening
Vanuit	de	dienstverlening	kunnen	meerdere	maatregelen	
worden	genomen	om	het	gemakkelijker	te	maken	voor	de	
bewoner	om	het	afval	juist	aan	te	bieden.	Ondanks	dat	de	
dienstverlening	een	belangrijk	onderdeel	is	van	de	basis	
op	orde	kan	het	aanpassen	van	de	dienstverlening	ook	een	
maatregel	zijn	om	gericht	binnen	een	wijk	bijplaatsingen	te	
voorkomen.

Maatregelen	met	betrekking	tot	het	ophalen	van	grofvuil	
kunnen	hiermee	gericht	op	de	oorzaak	van	bijplaatsingen	
worden	ingezet.	Zo	kan	het	ophaaltarief	naar	beneden	
worden	bijgesteld	voor	doelgroepen	als	de	kosten	als	te	

hoog	worden	ervaren.	Ook	kunnen	er	extra	faciliteiten	
worden	geboden	zoals	een	bruikleen	aanhanger	of	bakfiets	
voor	doelgroepen	zoals	studenten	met	een	lager	inkomen	
en	laag	autobezit38.	Maatregelen	kunnen	ook	worden	
genomen	om	het	brengen	van	grof	afval	gemakkelijker	te	
maken.	Zo	kan	een	aangewezen	plek	op	straat	of	een	mini	
kringloop	worden	georganiseerd	nabij	een	probleemlocatie.	
Hiervoor	is	het	belangrijk	om	de	regels	rondom	de	faciliteit	
goed	te	communiceren39.

Communicatie
Naast	dat	de	communicatie	een	belangrijk	onderdeel	is	
van	de	basis	op	orde	-	waarbij	er	voornamelijk	gericht	
wordt	op	het	communiceren	van	de	afvalregels	-	kan	dit	
op	meer	manieren	worden	ingezet	om	het	juiste	gedrag	te	
stimuleren,	middels	een	bord,	sticker	of	mailings40.	Hierbij	
kan	gedacht	worden	aan	positieve	informatie	zoals	het	
aantal	bewoners	die	het	afval	juist	aanbieden	of	een	simpel	
verzoek	om	het	afval	niet	bij	te	plaatsen41.	De	communicatie	
is	voornamelijk	effectief	als	hierbij	handelingsperspectief	
wordt	gegeven	–	wat	er	van	de	bewoners	verwacht	
wordt	-		over	wat	het	gewenste	gedrag	is.	Dit	kan	direct	
worden	gedaan	met	een	duidelijk	verzoek,	of	indirect	door	
bijvoorbeeld	een	rode	lijn	te	plaatsen	naast	de	container39. 
Daarnaast	is	communicatie	in	de	vorm	van	terugkoppeling	
vanuit	de	bewoner	ook	een	belangrijk	onderdeel.	Feedback	
moet	intern	worden	behandeld	en	op	basis	daarvan	kunnen	
maatregelen	aangepast	worden	om	zo	tot	een	effectievere	
en	efficiëntere	aanpak	te	komen.

Ontwerp van het afvalinzamelsysteem
Naast	dat	het	onderhoud	van	een	afvalinzamelsysteem	
invloed	heeft	op	het	gedrag	van	de	bewoner	kan	ook	
het	ontwerp	en	de	inrichting	worden	aangepast	om	
bijplaatsingen	te	voorkomen.	Hierbij	kan	gedacht	worden	
aan	het	toevoegen	van	groen	elementen	zoals	bloemen	of	
gras.	Hiermee	wordt	aangegeven	dat	afval	niet	naast	de	
container	geplaatst	moeten	worden.	Daarnaast	associeert	
de	gebruiker	deze	elementen	met	een	schone	en	prettige	
omgeving42.

Bij	de	inrichting	van	een	afvalinzamelsysteem	kan	gebruik	
worden	gemaakt	worden	van	placemaking.	Dit	is	een	term	
voor	een	groep	interventies	die	erop	gericht	zijn	om	de	
directe	omgeving	aangenamer	te	maken,	zoals	het	plaatsen	
van	een	speeltoestel	of	een	luxe	fietsenrek.	Hierdoor	komen	
er	meer	mensen	op	de	omgeving	af	en	wordt	de	locatie	

34	 Novi	Mores	(2017).	Handreiking	voorkomen	bijplaatsingen
35	 Dur,	R.,	Vollaard,	B.	(2015).	Hoe	stimuleer	je	vrijwillige	bijdrage	aan	een	publiek	goed?
36	 D&B	(2017).	Adviesrapport	aanpak	bijplaatsingen	Den	Haag
37	 Lokaal	Centraal	(2016).	Eindrapport	illegaal	afval	helpt	cameratoezicht?
38	 Gemeente	Enschede	(2017).	Discussienota	uitwerking	motie	maatregelen	illegale	stort	en	bijplaatsingen
39	 Novi	Mores	(2017).	Handreiking	voorkomen	bijplaatsingen
40	 Dur,	R.,	Vollaard,	B.	(2015).	Hoe	stimuleer	je	vrijwillige	bijdrage	aan	een	publiek	goed?
41	 Gemeente	Rotterdam	(2019b).	Rotterdam	programma	naastplaatsingen
42	 D&B	(2018).	Tarwewijk	opgefleurd
43	 D&B	(2017).	Adviesrapport	aanpak	bijplaatsingen	Den	Haag
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minder anoniem43.	Dit	is	voornamelijk	effectief	in	wijken	
met	een	matige	tot	gemiddelde	sociale	cohesie	of	voor	
afvalinzamelsystemen	die	uit	het	zicht	staan39.

Betrokkenheid
De	sociale	cohesie	van	een	wijk	is	belangrijk	in	het	
voorkomen	van	bijplaatsingen.	Door	de	betrokkenheid	
van	de	buurt	en	ketenpartners	kan	dit	worden	bevorderd.	
Maatregelen	zoals	adoptie	containers	–	waar	bijvoorbeeld	
een	lokale	bewoner	of	school	zich	ontfermd	over	een	
afvalinzamelsysteem	–	zorgen	ervoor	dat	de	gebruikers	
eerder	het	gewenste	gedrag	vertonen39.

Ook	kan	het	benaderen	van	bewoners	op	een	persoonlijke	
manier	door	de	inzet	van	afval-/milieu	coaches,	
buurtconciërges	of	een	lokale	autoriteit	zoals	een	imam	een	
effectieve	manier	zijn	om	met	betrokkenheid	bijplaatsingen	
te	voorkomen.	Het	is	hierbij	belangrijk	dat	mensen	
worden	ingezet	die	een	affiniteit	met	de	wijk	hebben	en	
de	voorkomende	taal	binnen	de	wijk	beheersen.	Deze	
maatregel	van	persoonlijk	contact	is	vooral	effectief	op	
locaties	met	een	matige	tot	gemiddelde	sociale	cohesie.	
Naast	het	voordeel	van	de	persoonlijke	benadering	is	dit	
ook	een	effectieve	manier	om	de	regels	en	ambities	van	de	
wijk	te	communiceren44.

1.5 Hoe kunnen bijplaatsingen effectief  
worden gemonitord?

Voor	een	effectieve	aanpak	van	bijplaatsingen	is	het	
van	belang	dat	bijplaatsingen	worden	gemonitord	om	
hotspots	tegen	te	gaan.	Hierbij	is	het	van	belang	om	
het	type	bijplaatsing,	de	frequentie	en	de	staat	van	het	
afvalinzamelsysteem	te	registreren45.

Monitoringsstrategie
Het	monitoren	van	het	type	en	de	frequentie	van	
bijplaatsingen	is	van	belang	om	hotspots	te	identificeren.	
Deze	hotspots	kunnen	vervolgens	in	kaart	worden	gebracht	
en	met	gerichte	oplossingen	op	worden	gestuurd	om	deze	
terug	te	dringen.	Daarnaast	is	het	echter	ook	belangrijk	
om	informatie	over	het	afvalinzamelsysteem	te	registreren	
om	tot	de	aard	van	het	probleem	te	komen.	Zo	kan	er	
bijvoorbeeld	informatie	over	de	functionaliteit	van	de	
container,	de	visuele	staat	van	het	afvalinzamelsysteem	of	
de	aanwezigheid	van	interventies	meer	richting	geven	aan	
de	aanpak45.

Het	registreren	van	het	type	afval	is	voornamelijk	belangrijk	
om	te	kunnen	controleren	of	er	problemen	zijn	met	

bepaalde	voorzieningen.	Zo	kan	een	hotspot	worden	
gedefinieerd	als	een	hotspot	voor	grofvuil,	afval	dat	in	de	
container	hoort,	glas	of	karton/papier.	Hier	kan	vervolgens	
op	worden	geëvalueerd	of	de	communicatie	over	
ophaaldagen	of	het	gemak	voor	de	bewoner	om	specifiek	
afval	aan	te	bieden	doeltreffend	is.	Het	gaat	er	hierom	dat	
uiteindelijke	de	juiste	vragen	gesteld	kunnen	worden45. 
Ook	kan	hieruit	worden	bepaald	wat	hotspots	zijn	die	om	
extra	aandacht	vragen,	die	vervolgens	blijvend	gemonitord	
worden46.	De	CROW-methode	voor	het	meten	van	
beeldkwaliteit	kan	worden	toegepast	om	op	een	objectieve	
wijze	metingen	uit	te	voeren,	deze	geeft	echter	onvoldoende	
inzicht	in	de	frequentie	van	bijplaatsingen47.

Het	monitoren	kan	worden	uitgevoerd	door	mensen	
van	de	gemeente	ofexterne	krachten.	Zij	kunnen	hierbij	
ondersteund	worden	door	het	gebruik	van	checklists45.	Het	
is	hierbij	van	belang	dat	er	een	goede	monitoringsstrategie	
wordt	gehanteerd.	De	mensen	die	de	monitoring	
uitvoeren	moeten	het	nut	begrijpen	van	voormetingen	en	
controlelocaties	voor	kwalitatieve	resultanten46.

1.6 Welke rol kunnen nieuwe technologieën 
spelen in de ‘nieuwe basis op orde’?

De	basis	op	orde	beschrijft	verschillenden	onderdelen	
waaraan	voldoen	moet	worden	om	effectief	bijplaatsingen	
te	voorkomen	en	probleemlocaties	te	identificeren	waar	
aanvullende	maatregelen	ingezet	kunnen	worden.	Nieuwe	
technologieën	spelen	hierin	een	belangrijke	rol.	Ondanks	
dat	deze	vaak	niet	zijn	opgenomen	onder	de	basis	op	orde,	
bieden	deze	wel	middelen	om	de	verschillenden	onderdelen	
beter	te	organiseren.

Huidige rol van nieuwe technologieën
Gemeente	Rotterdam	heeft	in	de	huidige	basis	op	orde	
de	inzet	van	vulgraadsensoren	opgenomen.	Deze	moeten	
eraan	bijdragen	dat	containers	tijdig	geleegd	worden	
om	volle	containers	te	voorkomen.	Daarnaast	worden	
op	locaties	waar	afvalinzamelsystemen	snel	volraken	
containers	geplaatst	met	een	persfunctie	om	meer	volume	
aan	te	kunnen48.

Het	faciliteren	van	een	burger	meldpunt	kan	een	effectief	
middel	zijn	om	tijdig	bijplaatsingen	op	te	lossen	en	het	
proces	hiervan	te	verbeteren.	Meldingsystemen	zoals	de	
MyCleanCity	app	bieden	een	gebruiksvriendelijke	manier	
aan	de	burger	om	meldingen	te	maken	en	het	verloop	
van	het	afhandelen	te	communiceren.	Tevens	wordt	
hiermee	direct	data	verzameld	en	kan	de	dienstverlening	

44	 D&B	(2017).	Adviesrapport	aanpak	bijplaatsingen	Den	Haag
45	 Novi	Mores	(2017).	Handreiking	voorkomen	bijplaatsingen
46	 D&B	(2017).	Adviesrapport	aanpak	bijplaatsingen	Den	Haag
47	 Gemeente	Rotterdam	(2019b).	Rotterdam	programma	naastplaatsingen
48	 Gemeente	Rotterdam	(2019b).	Rotterdam	programma	naastplaatsingen
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49	 Gemeente	Den	Haag	(2020).	Actieplan	schone	stoep
50	 AD	((2019).	Nieuwe	proef	tegen	afvaloverlast:	containers	kleuren	rood	als	ze	vol	zijn
51	 NH	Nieuws	(2020).	Online	checken	of	je	afvalcontainer	vol	zit:	‘niet	meer	voor	niets	naar	die	bak’
52	 Gemeente	Rotterdam	(2019a).	Verklarende	factoren	voor	naastplaatsingen	in	Rotterdam
53	 21SOUTH	(z.d).	Innovatieve	technologie	voorspelt	volle	containers
54	 DUIC	(2021).	Zet	scanauto’s	in	om	volle	Utrechtse	afvalcontainers	te	spotten

beter	hierop	worden	aangestuurd.	Ook	versterkt	de	app	
de	communicatie	door	een	centraal	punt	te	bieden	voor	
andere	afvalzaken	zoals	het	aanvragen	van	een	afvalpas,	
huisvuilkalander	en	algemene	informatie49.

Nieuwe	technologieën	kunnen	ook	gebruikt	worden	om	
het	ontwerp	van	afvalinzamelsystemen	aan	te	vullen	met	
extra	functies.	Zo	kan	er	gebruik	gemaakt	worden	van	
verlichting	om	met	en	groene	kleur	aan	te	geven	dat	een	
afvalinzamelsysteem	beschikbaar	is,	en	een	rode	verlichting	
om	aan	te	geven	dat	deze	vol	is50.	Deze	functie	kan	daarbij	
ook	aangevuld	worden	met	een	app	die	aan	gebruikers	
aangeeft	of	een	container	vol	is	voordat	zij	naar	buiten	gaan	
om	het	afval	weg	te	brengen51.

Effectieve aanpak vanuit inzicht
Door	bijplaatsingen	te	meten	kan	naast	het	herkennen	
van	hotspots	ook	gezocht	worden	naar	de	oorzaak	en	
een	effectieve	aanpak	ervan.	Zo	kunnen	er	verbanden	
worden	gevonden	met	factoren	die	van	invloed	zijn	op	
bijplaatsingen	zoals	vrije	dagen,	de	sociaaleconomische	
situatie,	gebruiksdruk	en	de	sociale	cohesie.	Met	deze	
kennis	kunnen	vervolgens	gerichte	oplossingen	worden	
ingezet52,	zoals	de	oplossingen	voor	wijken	met	een	lage	
sociale	cohesie	in	hoofdstuk	4.

Met	data	kan	ook	de	afvalinzameling	steeds	efficiënter	
worden	gestuurd	door	gebruik	te	maken	van	voorspellende	
software.	Zo	kan	data	over	container	vulgraden,	
bijplaatsingen	en	voertuigroutes	gebruikt	worden	om	
toekomstige	routes	te	plannen	voor	het	ophalen	van	
bijplaatsingen53.	Gemeente	Amsterdam	test	deze	
technologie	uit.	Hier	worden	alle	containers	gewogen	bij	de	
lediging	en	de	containers	waar	het	afvalaanbod	onstuimig	
is	worden	deze	voorzien	van	vulgraadsensoren.	Deze	data	
worden	vervolgens	gebruikt	om	de	ritplanning	en	de	inzet	
van	personeel	aan	te	passen	voor	een	steeds	efficiëntere	en	
milieuvriendelijkere	uitvoering53.

Het	gebruik	van	camera’s	met	innovatieve	software	om	
bijplaatsingen	te	signaleren	kan	een	effectieve	manier	
zijn	om	bijplaatsingen	snel	op	te	lossen	en	de	pakkans	
te	verhogen48.	Naast	dat	de	dienstverlening	hierdoor	
beter	een	schone	omgeving	kan	voorzien,	wordt	ook	de	
meldingsbereidheid	hiermee	bevorderd	door	te	voorkomen	
dat	bewoners	meldingsmoe	worden.	Hiervoor	kunnen	
camera’s	geplaatst	worden	op	gemeente	voertuigen	of	
gebruik	worden	gemaakt	van	de	bestaande	camera’s	op	de	
scanauto’s	van	de	parkeerwacht54.
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2bijlageVerdiepend onderzoek: 
bijlage 2 – Interviews
Interview kandidaten

De	citaten	in	deze	bijlage	zijn	voortgekomen	uit	de	
interviews	en	gesprekken	met	ROVA,	ANDC,	Circulus	Berkel,	
D&B	gedrag,	TWS,	Gemeente	Groningen	en	Gemeente	
Rotterdam.

2.1 Oorzaken

2.1.1 Algemeen
•	 “De	belangrijkste	oorzaak	is	echt	het	gedrag	
van	de	bewoners,	iemand	kiest	er	moedwillig	
voor	om	die	zak	bij	te	plaatsen”

•	 “Het	is	echt	een	gedragsprobleem,	als	dan	een	container	
een	keer	vol	is	zetten	ze	het	er	gewoon	bij,	ze	weten	
echt	wel	dat	dit	niet	de	bedoeling	is	en	dat	ze	even	
verderop	een	andere	container	kunnen	gebruiken”

•	 “Defecten	leiden	ook	tot	bijplaatsingen,	
door	bijvoorbeeld	een	verklemming”

•	 “Bijplaatsingen	ontstaan	wanneer	de	basis	niet	
op	orde	is,	zoals	wanneer	de	container	vol	is”

•	 “Schoon	houdt	echt	schoon,	je	moet	het	niet	
laten	staan	dat	is	echt	een	verouderd	inzicht”

2.1.2 Factoren
•	 “Je	hebt	de	niet	kunner,	hier	spelen	sociaaleconomische	
factoren	taal	en	culturele	problemen	een	rol,	veel	
gast	arbeiders	die	bijvoorbeeld	de	taal	of	de	middelen	
niet	hebben	om	afval	juist	aan	te	bieden”

•	 “Het	is	echt	niet	altijd	asociaal	gedrag,	hoogbouw	
heb	je	ook	meer	analfabeten,	mensen	met	migratie	
achtergrond,	studenten,	weerstand	tegen	de	gemeente”

•	 “Het	afval	soort	verschilt	veel	per	type	locatie,	
bij	horeca	veel	fijn	zwerfafval	waarschijnlijk	om	
kosten	te	besparen,	bij	hoogbouw	veel	grofvuil	door	
bijvoorbeeld	minder	autobezit,	winkelcentra	zie	je	veel	
oud	papier	en	kartonnen	dozen	en	verpakkingen”

•	 “Er	is	best	wel	een	sterke	relatie	met	de	sociale	
cohesie	van	een	buurt,	zoals	bij	grote	hoeveelheid	
sociale	huur	en	studentenflats,	waar	de	invloed	
van	anonimiteit	van	toepassing	is”

•	 “Bijplaatsingen	hebben	echt	te	maken	met	de	
demografische	factoren,	sommige	mensen	hebben	
echt	andere	dingen	aan	hun	hoofd,	bij	hoger	
opgeleiden	zie	je	dat	je	minder	langs	hoeft	te	gaan”

•	 “Bij	mensen	die	veel	problemen	aan	hun	hoofd	hebben	
is	afval	netjes	wegbrengen	echt	een	bijzaak”

•	 “Er	zijn	duidelijke	hotspots	in	probleemstraten,	daar	

zijn	veel	bijplaatsingen	ook	als	de	basis	op	orde	is”
•	 “Zijn	er	ook	ander	norm	schendingen	in	de	omgeving,	
broken	window	theory,	de	afvalnormen	worden	
ook	beïnvloed	door	andere	normen,	als	de	fietsen	
allemaal	scheef	en	er	buiten	staan	is	dit	ook	
andere	norm	die	geschonden	wordt.	Dit	is	vaak	
nog	een	belangrijke	oorzaak	die	gemeentes	over	
het	hoofd	zien,	wat	gebeurd	er	nog	omheen?”

•	 “Wat	wij	ook	vaak	zien	is	de	dat	de	container	
de	aanbiedplek	is	voor	grofvuil.	Voorbijgangers	
zien	dit	als	een	bijplaatsing	wat	leidt	tot	
extra	bijplaatsingen	die	wij	vaak	zien.”

•	 “Het	is	goed	om	een	definitie	vast	te	stellen,	je	hebt	
een	illegale	dumping(verder	af	van	de	container),	
zwerfafval	en	bijplaatsingen.	Het	grote	verschil	is	dat	
wij	onderscheid	hebben	gemaakt	naar	de	samenstelling	
tussen	fijn,	grof,	grondstof(PMD	en	papier),	herbruikbaar	
materiaal(her	te	gebruiken	materiaal),hier	heb	je	toch	
andere	interventies	nodig.	Daarnaast	ook	gekeken	
waar	er	veel	wordt	bijgeplaatst,	3	categorieën	gemaakt	
van	hoogbouw,	binnenstad/horeca	en	winkelcentra”

2.1.3 Hufters
•	 “Sommige	mensen	willen	gewoon	niet.	Ze	
willen	alles	zo	makkelijk	mogelijk	hebben”

•	 ”Je	hebt	de	niet	willers,	mensen	die	zich	
verzetten	tegen	het	gebruik	van	een	diftar	
pas	of	makkelijk	van	hun	afval	af	willen”

•	 “Bijplaatsingen	ontstaan	ook	door	hufters,	dan	past	het	
afval	er	niet	in	en	zetten	ze	het	er	naast,	zij	willen	niet	
de	moeite	nemen	om	naar	een	milieu	park	te	gaan”

•	 “Wat	we	vaak	zien	als	we	een	projectgroep	oprichten,	
hoor	je	eerst	van	ja	mensen	zijn	aso’s,	ze	willen	niet,	
gaan	we	met	die	mensen	in	gesprek	en	creëren	we	
al	heel	snel	een	ander	beeld	over	die	mensen”

•	 “Je	hebt	drie	typen	weerstand,	eerst	gemakzucht,	
zuinig	zijn	met	energie.	Ten	tweede	weerstand	tegen	
beïnvloeding,	mensen	willen	niet	iets	moeten	doen.	
Ten	derde	weerstand	tegen	de	bron,	de	gemeente,	
als	wij	een	locatie	onderzoek	doen	spreken	wij	ook	de	
bewoners	om	te	kijken	naar	de	weerstand	die	er	speelt”

2.1.4 Bewustheid
•	 “Als	je	burgers	dan	interviewt	zeggen	ze	ja	
soms	zet	ik	mijn	afval	er	wel	bij,	dan	weten	
ze	ook	dat	het	niet	de	bedoeling	is”

•	 “Ons	gedrag	wordt	door	twee	system	aangestuurd,	
het	bewuste	systeem	kost	veel	cognitieve	aandacht	
en	wordt	alleen	geactiveerd	voor	dingen	die	voor	
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ons	relevant	zijn,	het	onbewuste	systeem	handelt	
automatisch,	dit	onbewuste	systeem	is	eigenlijk	
constant	actief	en	maar	een	heel	kleine	stukje	door	
dat	bewuste	systeem.	Als	mensen	met	die	zak	
lopen	is	alleen	dat	onbewuste	systeem	actief”

•	 “Er	is	geen	eenduidige	oorzaak,	veel	mensen	
denken	dat	zij	het	goede	gedrag	vertonen,	in	eerste	
instantie	proberen	bewoners	het	wel,	ze	lopen	er	
toch	voor	naar	de	container,	soms	dan	zie	je	ook	
dat	het	wel	allemaal	netjes	is	opgestapeld”

•	 “Veel	bijplaatsingen	zijn	ook	karton,	dan	maken	
wij	de	opening	groter	maar	maken	mensen	het	
nog	steeds	niet	klein,	dit	bijgeplaatste	karton	
trekt	vervolgens	weer	andere	afvaltypes	aan”

2.2 Basis op orde

2.2.1 Definitie
•	 “Basis	op	orde	is	dat	de	container	24/7	beschikbaar	
is	en	alles	wat	daarvoor	nodig	is	om	dat	mogelijk	
te	maken,	dus	ook	aan	de	achterkant	van	
hoe	je	dienstverlening	is	georganiseerd”

•	 “Wij	zien	de	basis	op	orde	nu	als	3	categorieën,	
voorziening	en	service	gaat	over	ledigingsfrequentie,	
gebruiksvriendelijkheid	en	complexiteit.	Reiniging	gaat	
over	het	uiterlijk	van	de	container,	daar	gebruiken	wij	
nu	de	criteria	van	Rijkswaterstaat	voor	als	basis.	En	de	
uitstraling	en	communicatie	gaat	erover	dat	informatie	
eenduidig,	consistent	en	makkelijk	te	interpreteren	is”

•	 “Voor	ons	is	de	basis	op	orde	dat	je	heel	consequent	
op	tijd	ledigt,	de	container	er	goed	en	toegankelijk	
bij	staat,	het	werk	(planning)	daadwerkelijk	wordt	
uitgevoerd	en	de	communicatie	(wat	je	verteld)”

•	 “Basis	op	orde	is	een	politieke	term,	het	gaat	voor	mij	
eigenlijk	over	hoe	je	de	dienstverlening	georganiseerd	
hebt,	hoe	het	er	aan	de	achterkant	uitziet”

•	 “De	basis	op	orde	is	echt	de	systeeminrichting,	dat	
mensen	kunnen	doen	wat	van	ze	gevraagd	wordt,	
dat	de	fysieke	en	digitale	omgeving	op	orde	is,	dat	
je	mensen	de	juiste	handelsperspectieven	geeft”

2.2.2 Communicatie
•	 “Je	merkt	dat	gemeente	veel	informatie	
kwijt	willen,	het	is	echt	heel	belangrijk	dat	de	
boodschap	simpel	wordt	gehouden”

•	 “Ook	veel	mensen	waren	niet	bekend	met	ROVA	of	
hadden	problemen	met	de	afvalpas,	wij	hebben	alle	
adressen	informatie	gegeven	over	hoe	je	met	grofvuil	
omgaat	en	hoe	je	een	afvalpas	kan	aanvragen,	
stickers	op	kleppen	en	bijplaastingen,	afspraak	maken	
via	de	website	van	5	klikken	naar	1	klik	gegaan.	Dit	
waren	maatregelen	m.b.t.	de	basis	op	orde”

•	 “Communicatie	kan	ook	beter	bij	ons,	het	is	toch	lastig	
om	de	burgers	te	benaderen,	verschil	tussen	jong	en	
oud,		verschillenden	nationaliteiten.	De	communicatie	
is	ook	erg	afhankelijk	van	hoe	je	de	boodschap	
brengt,	soms	zie	je	bij	een	filmpje	dat	mensen	heel	
enthousiast	zijn	en	andere	keren	zijn	ze	erg	kritisch”

•	 “Bij	onze	communicatie	letten	wij	erg	goed	op	hoe	je	

dit	moet	doen,	maar	kwamen	wij	er	achter	dat	wij	veel	
zenden	en	niet	bezig	zijn	met	hoe	dit	wordt	ontvangen”

•	 “De	basis	op	orde	is	niet	alleen	de	ervaring	van	de	
omgeving	maar	ook	informatie,	het	verwerken	van	
informatie	kost	energie,	je	ziet	vaak	dat	gemeentes	
alles	kwijt	willen,	maar	kijk	nou	naar	wat	is	echt	wat	
je	wilt	vertellen,	wat	kun	je	doen	met	dat	kleine	stukje	
aandacht	van	de	mensen,	prioriteiten	stellen”

•	 “Je	wilt	eigenlijk	ook	een	soort	welkomspakket	
hebben,	als	mensen	net	zijn	verhuist	wil	je	eigenlijk	
echt	goede	gedrag	er	direct	in	krijgen”

2.2.3 Interne samenwerking
•	 “Om	de	basis	op	orde	te	krijgen	moet	je	echt	
de	verkokering	tegengaan,	de	cultuur	van	de	
dienstverlening	is	heel	belangrijk,	afvragen	hoe	
mensen	verder	kunnen	kijken	dan	die	verkokering”

•	 “Voor	de	burger	is	het	niet	altijd	duidelijk	hoe	de	
organisatie	ingericht	is,	dan	zien	ze	iemand	van	de	
reiniging	die	de	bijplaatsingen	gewoon	laat	liggen,	we	
moeten	naar	een	integrale	organisatie	toe	waar	de	
inzameling,	reiniging	en	handhaving	onderdeel	van	
zijn,	dan	kan	je	veel	beter	samenwerken	door	het	de	
verantwoordelijkheid	van	iedereen	te	maken,	er	zit	
zeker	veel	overlap	tussen	de	reiniging	en	inzameling”

•	 “Het	is	ook	erg	belangrijk	gebleken	dat	je	duidelijk	
maakt	wie	verantwoordelijk	is	voor	wat,	als	het	niet	
van	één	iemand	is,	dan	is	het	van	niemand”

•	 “In	de	toekomst	moet	de	samenwerking	beter	
zijn,	een	integrale	aanpak	van	bijplaatsingen,	nu	
heb	je	dat	buitenruimte	over	bijplaastingen	gaat	
en	afval	en	grondstoffen	over	de	inzameling”

•	 “Wij	hebben	geen	goede	contacten	met	de	
handhaving,	wij	zien	ze	veelte	weinig”

•	 “Wij	hebben	allemaal	schijven	die	iets	met	die	container	
te	maken	hebben,	reparatie,	onderhoud,	plaatsen,	
constructie	lediging.	Toch	veel	miscommunicatie,	
je	wilt	dit	allemaal	zo	duidelijk	mogelijk	hebben”

2.2.4 Gezamenlijke aanpak
•	 “Echt	met	ze	alle	gaan	kijken	naar	wat	we	moeten	
doen	en	wie	doet	wat,	actie	gericht	en	dat	iedereen	
meer	waarde	voelt	als	iedereen	bijdraagt,	meningen	
vragen	om	de	discussie	op	gang	te	brengen”

•	 “Per	gebied	houden	wij	interventieoverleg	met	het	
team	van	ledigers,	handhaving	en	buurtbewoners”

•	 “Teamleider	maakt	keuze	waar	gaan	we	extra	
monitoren	en	interventies	gericht	inzetten”

•	 “Het	is	echt	ongelofelijk	hoeveel	kennis	je	wint	
tijdens	gesprekken	met	de	handhaving	en	de	wijk”

•	 “Wij	werken	met	een	kernteam	om	hotspots	in	kaart	te	
brengen	en	maatwerk	interventies	in	te	zetten.	Het	is	
een	doorlopend	probleem	die	je	continu	aandacht	moet	
geven,	gelukt	om	50%	minder	bijplaatsingen	te	realiseren”

2.2.5 Bepalen van de criteria
•	 “Wij	zijn	nog	veel	bezig	om	onze	basis	op	orde	
te	krijgen,	hier	is	nog	veel	op	te	winnen”

•	 “Wij	hebben	echt	duidelijke	criteria	nodig,	wat	is	
de	basis	op	orde,	dan	inventariseren	en	daarna	
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beslissen	hoe	we	die	container	op	orde	krijgen”
•	 “Ik	denk	dat	we	te	veel	op	moeilijke	campagnes	
inzetten,	als	je	nou	inzet	op	echt	die	basis	op	orde	
krijgen,	ga	je	eigenlijke	de	meeste	resultaten	zien”

•	 “Dagelijks	rijden	hoort	ook	echt	bij	de	basis	op	orde,	
afval	trekt	afval	aan,	dan	wordt	er	een	norm	gezet,	als	er	
iets	staat	denkt	iemand	meteen	al	die	container	is	vol	of	
defect,	ondanks	dit	maar	1%	van	de	tijd	oorzaak	was”

•	 “Ze	zeggen	altijd	ja	onze	basis	op	orde	orde,	dit	gaan	
wij	checken	en	zien	dat	dit	haast	nooit	het	geval	is”

•	 “Wij	hadden	niet	verwacht	dat	onze	ledigingsfrequentie	
gewoon	omhoog	moest	om	de	basis	op	orde	te	krijgen,	
daardoor	zag	je	meteen	dat	er	minder	werd	bijgeplaatst”

•	 “Grootste	problemen	met	basis	op	orde	krijgen	zijn	de	
kosten,	elke	dag	hotspots	afgaan,	reinigen	van	containers”

•	 “We	hebben	wel	gezien	wat	het	effect	was	van	het	
basis	op	orde	brengen,	maar	niet	wat	het	effect	is	
van	de	losse	onderdelen	binnen	de	basis	op	orde”

2.3 Monitoring

2.3.1 Algemeen
•	 “Wij	werken	er	nu	aan	om	de	registratie	op	orde	te	
krijgen,	dit	maakt	ook	deel	uit	van	de	basis	op	orde”

•	 “Bij	hotspots	echt	focus	op	het	op	orde	krijgen	van	de	
basis,	of	dat	je	zegt	hier	is	niks	meer	aan	te	doen”

•	 “We	kijken	vooral	naar	de	terugkerende	hotspots”
•	 “Je	moet	goed	weten	wat	je	echte	hotspots	zijn,	
waar	ga	je	je	resources	inzetten,	niet	op	onderbuik	
gevoel	maar	een	duidelijke	systeem	registratie”

•	 “het	is	ook	belangrijk	om	het	type	afval	
te	gaan	registreren,	daar	kun	je	dan	
specifiek	oplossingen	voor	inzetten”

2.3.2 Objectiviteit
•	 “Er	is	een	verschil	tussen	het	monitoren	en	
burgermelding,	gaat	dan	ook	over	meldingsbereidheid”

•	 “Momenteel	hebben	wij	weinig	gegevens	
over	bijplaastingen,	wel	gegevens	over	
meldingen	maar	deze	komen	binnen	bij	de	
gemeente	en	nog	niet	bij	de	inzamelaar”

•	 “Alleen	sturen	op	meldingen	van	de	burger	werkt	niet,	
soms	krijg	je	heel	veel	meldingen	en	andere	keren	niks,	
beleving	is	belangrijk	maar	uiteindelijk	objectief	sturen	
op	bijplaatsingen	is	beter	en	dat	wil	de	politiek	ook	zien”

•	 “Dan	keur	je	je	eigen	vlees	dit	is	minder	effectief,	objectief	
schouwen	in	plaats	van	naast	eigen	werkzaamheden”

•	 ”schouwers	vullen	een	google	form	in	en	
beschrijven	daarin	hoe	de	situatie	eruit	ziet”

•	 “je	moet	zorgen	dat	de	data	aan	de	
voorkant	direct	eenduidig	is”

•	 “Je	wil	uiteindelijk	data	hebben,	meten	is	weten.	Je	
gaat	een	nul	en	effectmeting	doen	en	ook	bij	een	
controle	locatie	ga	je	over	deze	tijd	meten.	Het	is	
belangrijk	dat	metingen	consistent	zijn	en	het	liefst	
steeds	door	dezelfde	personen	wordt	gedaan”

2.4 Oplossingen

2.4.1 Algemeen
•	 “We	hebben	twee	dingen	getest,	maatwerk		en	basis	
op	orde.	Alleen	maatwerk	werkt	niet	zonder	de	basis	
op	orde	te	hebben,	de	oplossing	is	eigenlijk	de	basis	
op	orde	hebben	en	daarna	maatwerk	leveren”

•	 “De	oplossingen	zoals	ik	ze	zie	zijn	de	basis	op	orde	
hebben,	daarnaast	maatwerk	leveren	en	uiteindelijk	
misschien	toch	handhaving	en	toezicht”

•	 “Maatwerk	interventies	kunnen	zijn,	ambassadeurs,	
handhaving,	communciatie,	andere	dienstverlening,	etc.”

•	 “De	beste	oplossing	waar	ik	mij	over	verbaasde	
was	de	kracht	van	een	mailing,	ineens	waren	er	
veel	locaties	hotspot	af,	een	informerend	bericht	
heeft	echt	effect,	had	ik	totaal	niet	verwacht”

2.4.2 Maatwerk
•	 “We	zagen	een	hele	hoop	gedragsoorzaken	die	
leiden	tot	bijplaastingen	dit	zijn	er	zoveel	dat	
we	er	niet	1	interventie	op	kunnen	doen”

•	 “Gedragsverandering	is	maatwerk.	Je	komt	altijd	
met	een	andere	oplossing,	het	doelgebied	wat	je	
tegenkomt	het	probleem	wat	je	hier	tegenkomt,	
welk	motieven	zijn	er,	hoe	lokt	de	omgeving	het	
gewenste	gedrag	uit,	deze	knoppen	variëren	altijd”

•	 “De	effectiviteit	van	een	containertuin	is	erg	
afhankelijk	van	waar	je	het	plaatst”

•	 “Het	containetuintje	hebben	wij	ingezet	in	een	wijk	
met	mensen	die	de	taal	niet	machtig	waren,	met	
dat	tuintje	gaf	je	een	signaal	af	dat	het	raar	is	om	
je	afval	op	een	tuintje	te	zetten,	dan	gaan	ze	van	
onbewust	naar	bewust	en	konden	ze	begrijpen	
aan	de	hand	van	teksten	en	symbolen	dat	ze	
kunnen	bellen	voor	een	grofvuil	afspraak”

•	 “Als	je	dan	dat	tuintje	neerzet	op	een	locatie	waar	de	basis	
niet	op	orde	is	hoor	je	dat	het	niet	werkt,	je	moet	goed	
weten	aan	welke	knop	je	wilt	draaien	met	een	interventie”

•	 “Zo	werkt	handhaving	als	de	basis	op	orde	is	en	
je	relatief	veel	fijn	huishoudelijk	restafval	ziet,	als	
er	daarnaast	ook		grofvuil	bij	ligt	naast	fijn	afval	
dan	werkt	handhaving	juist	minder	goed”

•	 “Goede	interventies	zijn	vaak	een	combinatie”
•	 “Interventies	worden	deels	op	data	ingezet	en	
gemonitord,	het	type	afval	en	locatie,	daarnaast	ook	
kijken	wat	voor	mensen	wonen	daar,	spreken	met	
woningbouw,	met	wijkbeheerders	en	bewoners	zelf”

•	 “Meten	is	weten,	dat	je	interventies	gaat	bekijken	van	
waarom	en	wanneer	werkt	het.	Het	is	ook	maar	een	
kleine	groep	mensen	die	echt	bijplaatst,	de	kunst	
is	om	hoe	ga	je	dat	kleine	groepje	nou	bereiken”

•	 “De	praktijk	bewijst	zich	in	de	praktijk”

2.4.3 Participatie
•	 “Kijken	naar	wat	we	kunnen	doen	met	bewoner	
organisaties,	adoptie,	stille	krachten	voor	zwerfvuil,	dan	
komen	ze	op	facebook	dat	vinden	ze	dan	ook	leuk”

•	 “De	beweging	‘Groningen	houdt	Groningen	
schoon’	is	echt	heel	succesvol”

25rapport bijplaatsingen |



•	 “Communiceren	naar	bewoners	wat	je	ambities	
zijn,	als	hij	dan	eigenschap	krijgt	zie	je	dat	
een	bewoners	ineens	dingen	initieert”

•	 “Participatie,	buurtconciërges	aanstellen	
zorgt	voor	veel	meer	sociale	cohesie”

•	 “Mensen	verantwoordelijk	maken	voor	de	omgeving,	
zoals	adoptie	kan	ineens	heel	veel	in	gang	zetten,	dan	
voelt	hij	zich	ineens	heel	verantwoordelijk	en	ging	hij	
boodschappen	ophangen	om	mensen	mee	te	krijgen	voor	
het	opruimen	van	zwerfafval,	het	is	echt	geven	en	nemen”

•	 “Meldingen	van	adoptanten	komen	met	een	
rode	stip	in	ons	systeem,	deze	krijgen	dan	
voorrang,	een	extra	stukje	service”

2.4.4 Dienstverlening
•	 “Zorg	dat	je	het	algemene	beleid	van	de	gemeente	
aanhoudt	in	de	basis	op	orde,	maatwerk	voor	
bijvoorbeeld	hoogbouw	moet	je	via	interventies	doen”

•	 “Wij	hebben	runners,	deze	methodiek	zorgt	ervoor	dat	
iedere	ochtend	alles	opgeruimd	wordt	en	alles	schoon	is”

•	 “Met	maatwerk	kun	je	bijvoorbeeld	voor	hoogbouw	
inpandig	laten	storten,	is	makkelijker	voor	de	burger”

2.4.5 Gedragsverandering
•	 “We	hebben	veel	gedrag	interventies	geprobeerd,	deze	
hebben	weinig	succes,	het	is	allemaal	marginaal”

•	 “Eigenlijk	werkt	geen	één	oplossing	die	wij	
geprobeerd	hebben,	het	is	allemaal	tijdelijk	niks	
is	blijvend	effectief,	het	is	echt	maatwerk,	niet	elk	
gebied	is	hetzelfde,		en	de	basis	op	orde	hebben”

•	 “Bij	gedragsbeïnvloeding	is	het	belangrijk	dat	je	hier	
continu	mee	bezig	bent,	gedrag	veranderd	niet	zo	maar,	
af	en	toe	hiermee	bezig	zijn	is	lastig	en	niet	effectief”

•	 “Met	een	interventie	wil	je	nieuw	gewoonte	gedrag	
aanleren,	als	het	een	paar	keer	een	trigger	heeft	
gegeven	kan	een	gewoonte	al	worden	gecreëerd”

•	 “Voor	gedragsverandering	is	het	belangrijk	
gestructureerd	te	werken,	deze	werkwijze	te	borgen	
en	draagvlak	te	hebben	in	de	organisatie”

•	 “In	pilot	vorm	kun	je	snel	resultaten	krijgen,	kijken	waar	
je	dit	nog	meer	in	kunt	zetten,	maar	ga	je	echt	voor	
systeemverandering	dan	is	dit	de	weg	van	de	lange	adem”

•	 “Bij	hotspots	echt	focus	op	het	op	orde	krijgen	van	de	
basis,	of	dat	je	zegt	hier	is	niks	meer	aan	te	doen”

2.5 Nieuwe technologieën

2.5.1 Huidige rol
•	 “Op	het	gebied	van	registratie	in	de	kinderschoenen,	
nu	bezig	met	vulgraadsensoren,	dat	alle	
containers	uiteindelijk	hiermee	uitgerust	zijn,	dan	
richting	dynamisch	inzamelen	bewegen”

•	 “Met	vulgraadsensoren	konden	wij	binnen	een	
gebied	van	5	keer	rijden	per	week	naar	2	keer”

•	 “Wij	zien	dat	bijplaatsingen	minder	zijn	geworden	
sinds	wij	vulgraad	sensoren	zijn	gaan	gebruiken,	
je	hebt	toch	veel	minder	volle	containers”

2.5.2 Gedeeld inzicht
•	 “Er	wordt	gekeken	naar	een	breder	systeem	zodat	
meldingen	op	één	plek	terecht	komen	en	de	juiste	
mensen	hierbij	kunnen,	gaat	heel	erg	helpen	als	
de	juiste	mensen	de	juiste	informatie	hebben”

•	 “De	informatie	uit	het	dashboard	wordt	met	iedereen	
gedeeld	die	iets	te	maken	heeft	met	bijplaatsing”

•	 “Hiermee	heb	je	meer	controle,	een	burger	kan	dan	
wel	klagen,	maar	nu	kun	je	de	situatie	ook	echt	zien”

•	 “Voor	de	monitoring	hebben	wij	zelf	een	dashboard	
ontwikkeld,	sturen	op	de	feiten	is	belangrijk”

•	 “Data	wordt	met	ArcGIS	verwerkt	en	geregistreerd.	Fotos	
maken	van	elke	bijplaatsing,	als	hier	een	afspraak	voor	
gemaakt	is	wordt	deze	er	automatisch	uitgehaald”

2.5.3 Besluitmaking uit inzicht
•	 “Ik	heb	gemeentes	gezien	die	hebben	een	overzicht	die	
real-time	wordt	geupdate,	daar	staan	bijplaatsingen,	
dit	zijn	hotspots.	Als	je	zo’n	kompas	hebt	kun	je	echt	
aan	de	slag	gaan.	Je	gaat	oplossingen	structureel	
inzetten,	analyses	doen	naar	de	locatie	en	dan	
monitoren	wat	het	effect	is	van	de	oplossingen.	
Dan	zie	je	wie	die	groep	is	die	achterblijft	en	
daar	ga	je	gericht	deze	aanpak	op	herhalen”

•	 “Wij	krijgen	ook	steeds	meer	inzichten	uit	ons	vulgraad	
data,	zo	zie	je	de	momenten	terug	wanneer	mensen	
vakantiegeld	hebben	gekregen,	ook	zie	je	dat	je	toch	die	
zondag	mee	moet	nemen,	daar	zijn	wij	nu	mee	bezig”

•	 “Met	de	monitoringsresultaten	kun	je	uiteindelijk	
gaan	kijken	of	er	correlaties	zijn	met	bijv	
leefbaarheid,	dit	is	natuurlijk	vet	interessant,	
in	de	toekomst	zou	dat	zeker	kunnen”

•	 “Dat	verzamelen	in	Arcgis,	wij	werken	veel	met	Arcgis,	de	
data	hebben	wij	nog	niet	aan	elkaar	gekoppeld,	dat	kan	
bijvoorbeeld	door;	zien	wij	hier	een	bijplaatsingen	wat	
is	dan	de	beeldkwaliteit	die	wij	hier	hebben	gemeten?”

•	 “Met	data	kan	je	sneller	begrijpen	wat	ergens	
mis	gaat,	je	levert	een	klein	stukje	zekerheid	om	
sneller	vooruit	te	gaan.	Data	kan	een	foto	van	de	
omgeving	zijn,	hoeveel	afval	ligt	er	waar	bestaat	het	
uit,	het	aantal	klepopeningen,	hoeveel	afvalpassen	
zijn	er	in	gebruik,	het	percentage	dat	de	container	
beschikbaar	was,	echt	grip	krijgen	op	die	basis”

2.5.4 Hotspot analyse
•	 “In	het	dashboard	kan	je	selecteren	op	specifieke	
afvaltypes,	zoals	grofvuil,	huisvuil	of	karton”

•	 “Naar	de	data	kijken	over	de	wijk	
samenstelling(demografische	gegevens),	het	type	
afval	en	de	locatie	en	daar	interventies	opzetten”

•	 “In	het	dashboard	worden	hotspots	in	kaart	gebracht	
en	kun	je	ook	zien	hoe	deze	reageren	op	interventies”

•	 “Het	liefst	wil	je	heel	veel	interventies	inzetten	
en	kijken	wat	wel	en	niet	werkt,	het	liefste	ga	je	
deze	afwegingen	maken	op	basis	van	data,	zoals	
demografische	factoren,	het	kost	heel	veel	tijd	
om	bewoners	te	spreken,	dit	automatisch	laten	
verlopen	zodat	je	makkelijk	personas	kunt	maken”
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2.5.5 Uitdagingen
•	 “Door	een	storing	bij	Vodafone	zie	je	hier	dat	
er	toen	heel	veel	volle	containers	waren”

•	 “De	storing	bij	Vodafone	was	wel	een	groot	probleem,	
lastig	om	afhankelijk	te	zijn	van	technologie	daar		doe	
je	verrekte	weinig	aan,	er	zijn	weinig	partijen	die	zich	
inleven,	dan	zeggen	ze	ja	er	komt	wel	een	update”

•	 “Als	een	sensor	storing	heeft	dit	erg	vervelend	is,	wij	
willen	dat	deviaties	in	de	metingen	van	sensoren	worden	
aangegeven,	dat	er	ergens	een	noodlampje	afgaat”

•	 “Wij	zijn	als	één	van	de	eerste	steden	begonnen	
met	het	groot	uitrollen	van	vulgraadsensoren,	dan	
ben	je	wel	de	eerste	en	kies	ja	de	harde	weg,	als	
gemeentes	kun	je	daarin	veel	van	elkaar	leren”

•	 “Zijn	wel	nog	wat	problemen	met	deze	app.	Klachten	
over	dezelfde	locatie	worden	er	niet	uitgefilterd,	dit	
moet	de	chauffeur	dan	zelf	doen	wanneer	hij	aan	
het	rijden	is,	dit	willen	wij	echt	verbeterd	zien”

•	 “Slimme	systemen	kunnen	veel	gaan	helpen,	
zolang	het	maar	waarheid	is	wat	er	uit	
komt,	dat	je	erop	kunt	vertrouwen”

•	 “Vanuit	de	container	wil	je	betrouwbare	informatie	
krijgen,	eigenlijk	wil	je	niet	afhankelijk	zijn	van	
meldingen	dat	er	een	storing	is,	niet	een	systeem	
die	80%	betrouwbaar	is	maar	100%”

•	 “Wij	willen	heel	graag	een	data-gedreven	
organisatie	zijn,	lastig	om	mensen	te	vinden	
om	dit	te	organiseren	en	analyseren”

2.5.6 Apps
•	 “Wij	hebben	een	app	ontwikkelt	waarmee	makkelijk	
gemeld	kan	worden,	het	is	belangrijk	dat	je	dit	aan	de	
voorkant	zo	goed	mogelijk	inricht	daarmee	krijg	je	waarde	
voor	de	achterkant,	zo	is	het	belangrijk	dat	duidelijk	de	
voortgang	communiceert	en	precies	aangeeft	wanneer	
de	melding	opgelost	is,	dit	stimuleert	de	burger”

•	 “Het	digitale	systeem	is	ook	erg	belangrijk,	
elke	keer	die	klantreis	afgaan,	heel	duidelijk	
kunnen	zien	waar	je	terecht	kunt	als	gebruiker	
dit	is	een	kwestie	van	prioriteiten	stellen”

•	 “Wij	hebben	een	app	ontwikkeld,	afval	bewust,	daarin	
zag	je	hoeveel	restafval	jij	wegbracht	ten	opzicht	van	
de	wijk,	gamification	zag	je	dat	mensen	het	beter	
wouden	doen	dan	het	gemiddelde,	ik	denk	dat	zoiets	
ook	voor	bijplaatsingen	kunnen	worden	toegepast”

•	 “Openen	met	je	smartphone,	handig	om	dat	met	
je	smartphone	te	doen	voor	de	early	adopters,	
tijdens	het	gebruik	van	zo’n	app	konden	wij	de	
gebruikers	informeren	over	hun	afvalhandelingen”

2.5.7 Afvalinzamelsysteem
•	 “Of	een	container	automatisch	kan	aangeven	of	de	
container	kapot	is	of	niet,	zou	heel	handig	zijn,	dan	kan	
je	hem	ook	rood	kleuren	en	zien	burgers	al	meteen	
dat	de	container	kapot	is.	Dit	zou	effectief	zijn	om	
duidelijk	te	maken	aan	een	burger	of	het	echt	defect,	
rood	zie	je	van	een	afstand	of	je	terug	kan	lopen	en	
bij	groen	schaam	je	je	eerder	om	bij	te	plaatsen”

•	 “We	werken	ook	aan	een	verlicht	bord	die	
in	de	avond	een	lichtgevend	bord	wordt,	
bijplaatsingen	vinden	vaak	s	’avonds	plaats,	
allemaal	vrij	nieuwe	innovatieve	interventies”

•	 “Wij	hebben	de	trommel	aangepast	op	de	wijze	van	
hoe	mensen	storten,	een	gewone	trommel	vraagt	
mensen	de	zak	horizontaal	aan	te	bieden,	dan	doen	
mensen	het	toch	verticaal	en	vervolgens	verklemd	die	
container,	nu	hebben	wij	een	trommel	waarmee	de	zak	
makkelijker	erin	te	leggen	is,	dat	heeft	wel	effect”

•	 “Een	container	waar	nooit	iets	mis	mee	is,	altijd	
open	kan,	geen	storingen	is	erg	belangrijk”
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3bijlageVerdiepend onderzoek: 
Bijlage 3 – Klankbordgroep
Klankbordgroep kandidaten

De	citaten	in	deze	bijlage	zijn	voortgekomen	uit	de	
klankbord	sessies	met	ROVA,	Gemeente	Groningen,	
Gemeente	Amersfoort	en	Gemeente	Rotterdam.

3.1 Criteria voor de dienstverlening 
•	 “Veel	behoefte	aan	een	algemen	beteknis	van	de	basis	
op	orde.	Dat	gaat	verder	dan	alleen	de	stoeptegel,	
basis	op	orde	betekend	ook	borgen	dat	in	iedere	
woning	atijd	een	afvalpas	is.	Basis	op	rode	is	ook	
kunnen	mensen	een	melding	doen,	en	in	hoeverre	ben	
je	dan	ook	in	staat	om	iets	met	die	melding	te	doen”

•	 “Het	is	ook	hoe	je	de	dienstverlening	inricht.	We	weten	
dat	een	grootdeel	grof	huishoudelijk	afval	betreft.	
Grof	huishoudelijk	afval	hoort	niet	in	die	container	
thuis,	dus	geef	je	mensen	ook	de	mogelijkheid	
om	afval	weg	te	brengen	of	we	halen	het	op”

•	 “We	denken	te	weinig	na	over	hoe	we	het	makkelijker	
normaler	maken	om	het	juiste	gedrag	te	vertonen”

•	 “Wij	hebben	een	slag	geslagen	met	bewonersbrieven”
•	 “Wij	communiceren	over	het	hele	spectrum,	abris,	
voertuigen,	mailings,	website,	facebook,	de	mensen	
van	communicatie	die	de	straat	op	gaan”

•	 “De	basis	kan	altijd	beter	op	orde.	Maar	in	grote	
lijnen	wel	op	orde.	Maar	wat	is	de	basis	op	orde,	
wil	je	een	9	of	10.	Genoeg	is	genoeg,	daarna	
kun	je	beginnen	met	interventies	inzetten”

•	 “Bij	ons	betekend	de	basis	op	orde	hoe	zit	je	website	
eruit,	hoe	vaak	wordt	er	gereden,	welkom	pakket,	etc.”

•	 “Communicatie	is	wel	een	van	de	grootse	uitdagingen	
die	wij	hebben,	geldt	voor	gemeente	op	alle	vlakken,	
sociale	zekerheid.	Met	brieven	bereiken	je	ook	niet	
alle	inwoners,	je	moet	ook	digital	communiceren”

•	 “Niet	iedereen	is	ook	de	taal	machtig.	Wij	hebben	
milieustewards	die	de	opleiding	van	afvalcoach	
doen	om	deze	groepen	te	bereiken”

•	 “Soms	om	een	hotspot	terug,	maar	dat	komt	dan	
vaak	door	uitgevallen	materieel.	Ik	geloof	dat	het	best	
denkbaar	is	dat	een	hotspots	weer	kan	oppoppen”

3.2 Criteria voor de organisatie 
•	 “Om	het	meetbaar	te	maken	kun	je	prestatie	afspraken	
maken	en	hoe	bepalen	hoe	je	dit	moet	waarborgen”	

•	 “Bijplaatsingen	vraagt	zeker	een	integrale	
samenwerking.	Of	het	duidelijk	is	voor	ons	wie	
verantwoordelijk	is	is	niet	altijd	duidelijk.	Het	is	vrij	
nieuw,	er	is	nog	niet	altijd	een	gezamenlijk	doel”

•	 “Bij	onze	inzameling	en	reiniging	zijn	ook	
meerdere	partijen	betrokken	maar	de	gemeente	
wordt	er	wel	echt	flink	op	aangekeken”

•	 “Het	overgrote	deel	van	onze	containers	heeft	geen	
sensoren,	dan	rij	je	op	basis	van	frequentie	of	kennis	en	
kunde	van	de	planner.	Je	hebt	niet	altijd	technologie	nodig	
om	ervoor	te	zorgen	dat	de	containers	beschikbaar	zijn”

•	 “Er	is	veel	mogelijk	met	technologie,	maar	het	kost	
ook	veel	geld,	dan	moet	je	investeren	en	dan	kan	een	
container	wel	aangeven	dat	hij	klem	is	dan	moet	er	wel	
steeds	iemand	langskomen	die	het	komt	oplossen”

•	 “Mensen	hebben	binnen	onze	organisatie	niet	de	toegang	
tot	de	juiste	informatie,	heeft	ook	te	maken	met	het	
beperkte	aantal	mensen	die	bezig	zijn	met	dit	onderwerp”

•	 “De	criteria	zijn	nog	niet	allemaal	duidelijk	voor	
de	organisatie,	zoals	rondom	de	netheid	van	de	
container	dit	doen	wij	dan	met	de	CROW	normen”

•	 “Ik	geloof	wel	dat	wij	met	ons	dashboard	
kunnen	checken	of	onze	basis	op	orde	is”

•	 “Het	zit	het	bij	ons	vooral	in	materieel,	veel	oud	
materieel	dat	vaak	uitvalt.	Dan	hebben	wij	onze	basis	
op	orde	en	vallen	er	twee	wagens	uit,	voor	chauffeurs	
is	het	ook	gevoelig	et	welke	wagen	ze	rijden”

•	 “Bij	onze	organisatie	is	heel	duidelijk	wie	waarvoor	
verantwoordelijk	is.	Het	feit	dat	je	rollen	en	
verantwoordelijkheden	goed	verdeeld	maakt	het	
mogelijk	dat	je	de	problematiek	goed	ziet”

•	 “De	grootste	uitdaging	om	de	integrale	samenwerking	
voor	elkaar	te	krijgen	heb	je	veel	rollen	die	taken	erin	
moeten	vervullen,	handhavers,	reinigers,	inzameling,	
technische	diensten,	wijkbeheerders,	planners”

•	 “Doordat	wij	het	monitoringsysteem	hebben	kunnen	
we	heel	goed	de	vinger	erop	leggen	waar	het	
probleem	zit	in	de	keten	en	makkelijker	kunt	wijzen	
naar	andere	om	verantwoordelijkheid	te	nemen”

•	 “Voor	ons	is	de	grootste	uitdaging	met	de	basis	op	orde	
de	overgang	naar	het	weekend.	Dan	loop	je	soms	tegen	
containers	aan	die	zeker	geleegd	had	moeten	worden”

•	 “Een	sensor	die	kapot	gaat,	heb	je	dan	de	basis	
niet	op	rode	of	is	dat	een	incident.	Hoe	snel	je	
reageert	op	een	incident	is	ook	de	basis	op	orde”

•	 “Wij	weten	steeds	beter	hoe	de	informatie	
wordt	ontvangen	door	de	bewoner”

•	 “De	grootste	uitdaging	in	de	integrale	
samenwerking	is	afhankelijk	van	het	kolommetje,	
is	het	echt	capaciteit	en	menskracht”
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•	 “In	grote	lijnen	is	het	bij	ons	helemaal	duidelijk,	de	man	
op	de	wagen	schouwt	de	reiniging	schouwt	en	die	
informatie	loopt	helemaal	door	de	organisatie	in.	Als	
iemand	van	de	reiniging	een	bankstel	ziet	kan	hij	daar	een	
melding	van	maakt,	maar	hij	kan	dat	niet	meenemen”

•	 “Wij	hebben	geen	duidelijke	criteria	voor	de	organisatie,	
ik	weet	wel	wat	het	is.	Je	kunt	die	criteria	maken,	
smart	maken	van	die	criteria	is	heel	lastig”

•	 “Zelfde	geldt	de	inzamelfrequentie	moet	omhoog,	
niet	iedereen	gemeenten	kan	dat.	Misschien	
moet	je	je	richten	op	je	basis	op	rode	en	niet	te	
snel	beginnen	met	maatwerk	interventies”

•	 “Montoring	is	belangrijk	voor	interventies,	maar	ook	om	
te	controleren	of	de	basis	op	orde	is,	dat	je	ziet	of		alles	
opgelost	is	en	iedereen	zich	aan	zijn	taken	heeft	gehouden”

3.3 Draagvlak vanuit de politiek
•	 “Bijplaatsingen	zij		zichtbaar	en	de	bewoners	betalen	geld	
voor	dat	dat	goed	gaat.	Een	subjectieve	waarneming	
wat	gebruikt	kan	worden	door	de	oppositie”

•	 “Die	aandacht	die	het	heeft	van	de	bewoners	(twitter),	
dan	leg	je	een	bom	onder	het	draagvlak,	het	hangt	
als	een	grauwe	mist	om	alle	besluiten		heen”

•	 “Ligt	aan	de	partij	die	in	het	bestuur	zit,	rechts	
denkt	vaak	in	handhaven	streng	optreden	of	
je	gaat	meer	naar	de	interventie	kant”

•	 “Het	is	aan	ons	hoe	wij	die	boodschap	brengen	en	
wat	we	er	tegenover	zetten,	hoe	het	bestuur	nu	een	
antwoord	heeft	op	het	fenomeen	bijplaatsingen.	Vanuit	
de	raad	is	het	heel	sterk,	wethouder	gaat	het	oplossen”

•	 “Als	veel	inwoners	meldingen	doen	
stuurt	dat	ook	wel	de	raad”

•	 “Wij	monitoren	ook	meldingen,	Je	hebt	ook	wijken	
waar	weinig	wordt	gemeld	en	veel	bijplaatsingen	
zijn	en	andersom.	Het	is	echt	een	combinatie,	je	wilt	
sturen	op	beleving	en	feitelijke	bijplaatsingen”

•	 “Als	je	je	laat	leiden	door	de	gemeenteraad	ben	je	reactief	
bezig	en	heb	je	altijd	een	achterstand,	dan	ben	je	niet	
meer	in	controle,	het	is	heel	belangrijk	om	die	regie	
terug	te	pakken,	we	zien	wat	er	gebeurd	en	we	gaan	het	
op	doe	manier	doen.	Assertief	zijn	vanuit	het	bestuur,	
dan	zal	de	politiek	niet	snel	sturing	willen	geven”

•	 “Veel	mensen	hebben	een	mening	over	
interventies.	De	raad	komt	ook	met	allerlei	
interventies,	dan	gaat	veel	aandacht	verloren”

•	 “De	politiek	moet	wel	dingen	kunnen	zien,	
het	is	super	vervelend	als	je	er	lang	mee	
bezig	bent	en	geen	resultaat	ziet”

•	 “Een	wethouder	is	nog	veel	erger,	die	willen	een	
stempel	drukken	op	de	tijd	die	ze	er	zaten.	Dit	is	wel	
heel	herkenbaar,	het	zoeken	naar	snelle	resultaten”

•	 “Soms	moet	je	ook	beseffen	dat	je	de	bestuur	
moet	dienen,	de	wethouder	wilt	laten	zien	dat	hij	
daadkrachtig	is	en	met	oplossingen	moet	komen”

•	 “Politieke	aandacht	geeft	een	kans	om	in	te	
zoomen	op	een	bepaald	onderwerp”

•	 “Het	gaat	er	om	dat	je	de	wethouder	meeneemt	in	
het	verhaal,	een	ding	die	de	politieke	partijen	gemeen	
hebben	dat	ze	bijplaatsingen	wil	aanpakken”

3.4 Gestructureerde aanpak
•	 “Wij	zijn	ook	bezig	met	de	aanpak	voor	dit	moment	
en	tegelijkertijd	de	lange	termijn,	dit	zijn	allemaal	
deel	projecten.	Hoe	ga	je	die	middelen	inzetten”

•	 “De	grootste	uitdaging	om	de	integrale	samenwerking	
voor	elkaar	te	krijgen	heb	je	veel	rollen	die	taken	
erin	moeten	vervullen,	handhavers,	reinigers,	
inzameling,	technische	diensten,	wijkbeheerders,	
planners.	Dat	maakt	dat	je	heel	makkelijk	naar	
elkaar	gaat	roepen	naar	elkaar	‘ja	maar	jij’”

•	 “Voor	de	techneuten	is	het	nog	een	hele	stap	verder	om	
op	deze	manier	te	kijken	naar	gedragsbeïnvloeding”

•	 “Bijplaatsingen	vraagt	zeker	een	integrale	
samenwerking.	Of	het	duidelijk	is	voor	ons	wie	
verantwoordelijk	is	is	niet	altijd	duidelijk.	Het	is	vrij	
nieuw,	er	is	nog	niet	altijd	een	gezamenlijk	doel”

•	 “Niet	eens	iedereen	snapt	dat	je	data	nodig	
hebt	om	te	bepalen	of	je	een	vervolg	stap	moet	
maken,	die	blijven	alleen	maar	roepen”

•	 “Het	is	een	commitment	daar	moet	je	wel	voor	gaan	en	
niet	laten	beïnvloeden	door	de	media	en	de	inwoners”

•	 “Dit	kan	technisch	zijn	of	psychologisch	als	je	
daarachter	komt	weet	je	hoe	je	middelen	succesvol	
in	te	zetten,		het	is	belangrijk	en	ik	denk	dat	er	
echt	prioriteit	aan	gegeven	moet	worden	en	dat	
betekend	dat	er	voldoende	budget	moet	zijn”

•	 “De	aanpak	is	afhankelijk	van	hoe	je	bedrijfsvoering	
is	ingericht	en	of	je	de	energie	en	tijd	hebt	
om	de	neus	dezelfde	kant	op	te	steken”

•	 “Bij	onze	organisatie	is	heel	duidelijk	wie	waarvoor	
verantwoordelijk	is.	Het	feit	dat	je	rollen	en	
verantwoordelijkheden	goed	verdeeld	maakt	het	
mogelijk	dat	je	de	problematiek	goed	ziet”

•	 “Eigenlijk	alleen	maatwerk	interventies	inzetten	
als	de	organisatie	in	staat	is	om	een	tijd	te	kunnen	
monitoren,	dan	gaat	het	niet	alleen	over	gedrag	maar	
ook	een	organisatie	die	kritisch	durft	te	zijn,	echt	die	
commitment	elke	keer	checken	zit	je	op	het	juiste	spoor”

•	 “Dat	je	het	gevoel	wilt	hebben	om	het	verschil	te	
maken,	dat	je	iets	wilt	verbeteren.	Dat	jo	zo	finetunet	
dat	die	rookgordijnen	die	ontstaan	rondom	een	
onderwerp	weg	kunt	nemen.	Het	is	een	voorwaarde	
dat	je	het	systeem	kunt	evalueren	en	finetunen”

3.5 De oorzaak van bijplaatsingen
•	 “Als	je	kennis	hebt	van	waarom		mensen	bijplaatsen,	dan	
wordt	zo’n	mening	dat	het	hufters	zijn	wel	bijgesteld.	Het	
is	altijd	de	omgeving	die	invloed	heeft	op	zijn	gedrag”

•	 “Ook	met	alle	goede	wil	en	interventies	zullen	
bijplaatsingen	blijven	bestaan.	Maar	er	zijn	
een	aantal	die	we	op	te	lossen	zijn,	omdat	je	er	
dan	goed	achter	komt	wat	de	oorzaak	is”

•	 “Bijplaatsers	zijn	geen	hufters.	Er	valt	wel	iets	over	
te	zeggen	want	het	mag	gewoon	niet,	aan	de	andere	
kant	nemen	mensen	wel	de	moeite	om	het	afval	
te	slepen	naar	die	ondergrondse	containers”
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•	 “Dat	geeft	niet	aan	dat	ik	bijplaatsers	een	hand	boven	
het	hoofd	wil	geven.	Maar	in	sommige	gevallen	zetten	
mensen	bewust	in	het	de	late	uren	hun	afval	daar	
neerzetten,	dat	is	niet	fijn	maar	het	is	dan	de	vraag	hoe	
bereik	je	dan	diegene	zodat	hij	dat	niet	meer	doet”

•	 “95%	van	de	bijplaatsing	zijn	bij	ons	het	gevolg	
van	gedrag,	gedrag	van	niet	weten,	niet	willen	
daar	zitten	verschillenden	gradaties	in”

•	 “Nee,	bij	ons	weet	nog	niet	iedere	bewoner	wat	er	van	
hun	verwacht	wordt,	dan	vraagt	het	een	interventie	als	
mensen	nog	niet	begrijpen	wat	van	ze	verwacht	wordt”

•	 “Mensen	kunnen	denken	dat	ze	het	goede	
gedrag	vertonen,	ze	nemen	al	de	moeite	om	het	
heel	netjes	naast	een	container	te	zetten”

3.6 Monitoring
•	 “Je	moet	niet	zomaar	interventies	
inzetten,	meten	is	heel	belangrijk”

•	 “Je	moet	ook	monitoren	wat	het	type	afval	is	wat	
daar	ligt,	als	de	sociale	cohesie	tussen	wijken	
hetzelfde	is	het	gedrag	nog	steeds	heel	anders	
als	er	vooral	grofvuil	of	afvalzakken	liggen”

•	 “Heeft	echt	te	maken	met	die	norm,	hoeveel	
afval	laat	je	liggen,	wanneer	ga	je	handelen,	
dat	is	ook	een	stukje	interpretatie”

•	 “Dat	is	ook	nog	erg	in	ontwikkeling,	hoe	leg	je	die	data	
vast,	je	kunt	chauffeurs	alles	vast	laten	leggen,	je	kunt	
ook	iemand	apart	langs	containers	laten	gaan,	of	hoeveel	
meldingen	komen	binnen,	echt	de	vraag	wat	leg	je	vast”

•	 “En	doe	je	dit	wel	eenduidig,	heeft	iedereen	dezelfde	
instructie?	In	sommige	gevallen	denken	mensen	
dat	ze	te	maken	hebben	met	een	bijplaatsing	en	
doen	zij	een	melding	omdat	ze	grof	huishoudelijk	
afval	zien	wat	legaal	is	aangeboden”

•	 “Wij	zijn	uitgegaan	vanuit	de	landelijke	richtlijn,	met	de	
hotspots	zie	je	in	ieder	geval	de	meest	voorkomende	
plekken,	wij	kijken	ook	vooral	naar	de	herhalende	hotspots”

•	 “De	man	op	de	wagen	schouwt	de	reiniging	schouwt	
en	die	informatie	loopt	helemaal	door	de	organisatie”

3.7 Maatwerk interventies
•	 “Wij	doen	nulmetingen	en	effectmetingen	bij	
interventie	inzet.	Maar	wij	meten	nu	continue,	95%	
van	alle	bijplaatsingen	registreren	wij,	daarmee	
zie	je	dan	wat	het	effect	van	een	interventie	is”

•	 “Generieke	interventies	werken	niet,	ligt	zo	
erg	aan	omstandigheden,	ik	denk	niet	dat	
die	generieke	interventie	bestaat”

•	 “Naarmate	je	interventies	doet	kom	je	er	
steeds	beter	achter	naar	wat	werkt”

•	 “Ons	monitoringsysteem	geeft	aan,	wij	
hebben	dit	ingezet	qua	communicatie	en	wat	
was	dan	het	effect	na	deze	schouw”

•	 “Maatwerk	interventies	vraagt	ook	dat	je	
monitort.	Naarmate	er	meer	jaren	verstrijken	
hoe	meer	je	tot	de	kern	kan	komen”

•	 “Ik	denk	dat	je	iedere	keer	moet	meebewegen	en	afragen	
wat	de	oorzaak	is	en	daar	interventies	op	bepalen”
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