
Ondernemers	op	het	strand:	
Paviljoens	

Gebruik zo min mogelijk wegwerpmateriaal. Probeer het gebruik van plastic servies, bestek
of verpakkingen te vermijden. Denk aan alternatieve materialen als hout of papier.

Beperk ‘overbodige’ materialen en mono-verpakkingen. Deze kunnen klein zwerfafval
veroorzaken.

Suiker hoeft niet per zakje verpakt, maar kan aangeboden worden in losse klontjes, of in suikerpotjes
op tafel. Voor koffiemelk geldt hetzelfde.

Bestek hoeft niet in een bestekzakje gewikkeld en/of met een losse servet erbij. Denk in plaats
hiervan bijvoorbeeld aan een grote pot met bestek en servetten die op tafel gezet wordt. Mensen
pakken dan slechts wat ze nodig hebben, en bovendien waaien ongebruikte servetten niet weg.



Houd (de omgeving van) uw paviljoen schoon. Dit  klinkt  vanzelfsprekend  maar  is  erg
belangrijk. Een schoon paviljoen stimuleert mensen om zelf schoon gedrag te vertonen. Bovendien
trekt  een  schone  omgeving  niet  alleen  meer  klanten  aan,  maar  zorgt  het  er  ook  voor  dat  klanten
langer willen blijven.

Ben u bewust van uw voorbeeldfunctie. Door  zelf  afval  netjes  op  te  ruimen,  of  te  bukken
voor een wegwaaiende servet, creëert u een voorbeeldfunctie. Omdat u de gastheer bent, zullen
mensen uw voorbeeld aannemen en zelf ook respect hebben voor hun omgeving. Leg dus nadruk op
uw gastheerschap, en mensen zullen hun gedrag in positieve zin aanpassen.

Bied voldoende afvalfaciliteiten aan. Zorg voor een afvalbakje op tafel, en maak deze
opvallend, zodat klanten direct weten waar ze hun tafelafval kunnen achterlaten. Gebruik bij
voorkeur gesloten afvalbakjes op tafel, zodat er niets kan verwaaien.

Zorg dat de afvalbakken op en rondom het paviljoen tijdig geleegd worden. Dit creëert gelegenheid
om afval weg te gooien. Bij voorkeur zijn afvalbakken (deels) van glimmend materiaal. Glanzend of
spiegelend materiaal activeert het concept ‘schoon’ bij mensen en dus het bijbehorende gedrag.



Houd afvalbakken schoon. Op die manier krijgen mensen een goed voorbeeld van hoe een
schone omgeving eruit hoort te zien. Een schone afvalbak stimuleert schoon gedrag en bovendien is
van belang dat mensen de afvalbakken niet als

Plaats de afvalbakken op een strategische locatie. Bijvoorbeeld bij de strandopgang en
zorg dat de afvalbakken opvallen. Dit hoeft niet te betekenen dat de prullenbakken een felle kleur
moeten hebben, maar kan ook gerealiseerd worden door een vlag of bord boven de prullenbakken te
hangen op drukke dagen.

Gebruik afvalbakken die eenvoudig in gebruik zijn. Denk hierbij aan een niet te zwaar
deksel. Een zwaar deksel is een obstakel en zorgt er in veel gevallen voor dat mensen de moeite niet
nemen om hun afval correct weg te gooien. Optimaal is een afvalbak zonder deksel, maar die toch
bestand is tegen wind en meeuwen.

Maak gebruik van informatie op de afvalbakken. Op bijvoorbeeld servetten of
tafelprullenbakjes kan een afbeelding, symbool, of boodschap staan die de gebruiker aanzet tot het
gewenste gedrag. Bijvoorbeeld een boodschap van Nederland schoon of een zin zoals “Houd het
strand schoon, gooi afval in de afvalbak”, geeft dan het gewenste gedrag aan op het moment dat het
uitgevoerd moet worden.



Ook kan gebruik gemaakt worden van sociale bewijskracht, waarmee je aangeeft wat de meeste
mensen doen in een bepaalde situatie. Door woorden te gebruiken als ‘we’ of ‘ons’ wordt de
verantwoordelijkheid van de gasten benadrukt.

Door dit soort boodschappen te herhalen op andere plaatsen zoals op afvalbakken en andere
consumpties die op of rond het paviljoen verkocht worden, worden mensen herinnerd aan het
gewenste gedrag en zullen zij het sneller uitvoeren.

Het is belangrijk om boodschappen positief te formuleren. Dus in plaats van ‘laat geen afval
wegwaaien, want dat vervuilt de zee’ kan beter gekozen worden voor “houd afval netjes bij je of stop
het in een afvalbak, zo houd je zee schoon”.
Door positief te formuleren wordt het gewenste gedrag geactiveerd doordat de woorden ‘schoon’ en
‘netjes’ gelezen worden. Ook werkt het om een afbeelding te gebruiken die een voorbeeld van het
gewenste gedrag toont.



Ondernemers	op	het	strand:	
Mobiele	horeca	

Verpakkingen	
Mobiele horeca-ondernemers kunnen bijdragen aan schonere stranden door bewust om te gaan met
verpakkingsmaterialen van bijvoorbeeld snacks en drankjes. Dit kan op twee manieren: door de
hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen en door te kiezen voor bepaalde typen
verpakkingen.

Bied producten zoveel mogelijk aan in één verpakking, i.p.v. per stuk verpakt.

Bied mensen een keuze: geef servetten, tasjes, etc. niet standaard mee, maar laat de klant deze
zelf pakken of ernaar vragen.



Gebruik indien mogelijk verpakkingen van papier, karton of hout i.p.v. plastic.

Gewenst	gedrag	benoemen	
Door het gewenste gedrag door middel van een boodschap of afbeelding weer te geven, wordt deze
zogenaamde norm bij klanten geactiveerd, wat de kans op het daadwerkelijk uitvoeren van het
gewenste gedrag (bijvoorbeeld afval in de afvalbak gooien) vergroot.



De directe omgeving van mobiele horeca is een goede plek om gedragsnormen weer te geven.
Plaats borden, posters of stickers, die duidelijk maken dat afval in de afvalbak
gegooid moet worden. Klanten kunnen er op deze manier bijvoorbeeld op geattendeerd worden
hun ijswikkel in de afvalbak te gooien voordat ze teruglopen naar hun handdoek.

Ook verpakkingen van producten, zoals servetten, ijsstokjes en snackbakjes kunnen gebruikt worden.
Wanneer bijvoorbeeld op de bodem van een frietbakje de tekst “Gooi mij in de afvalbak!” staat,
is het voordeel hiervan dat de herinnering aan de norm precies plaatsvindt op het moment dat de
klant het gewenste gedrag dient uit te voeren. Hoe korter de tijd tussen de boodschap en het gedrag,
des te groter is de kans op het daadwerkelijk uitvoeren.

	
Een	schone	omgeving	
Houd de mobiele horecagelegenheid en de omgeving schoon. Een schone omgeving met
fris uitziende afvalbakken stimuleert schoon gedrag. Hoe meer afval en viezigheid zichtbaar is, des te
kleiner wordt dat klanten hun afval nog netjes in de afvalbak gooien. Het is dus raadzaam niet alleen
aan na sluitingstijd op te ruimen en schoon te maken, maar dit verspreid over de dag meerdere
malen te doen. Denk bij deze rondes niet alleen aan de tafeltjes en stoeltjes, maar ook aan het
voertuig zelf, de tegels of het zand en de nabije omgeving. Ook voor de afvalbakken geldt dat het
belangrijk is dat deze er schoon uitzien, zeker wanneer mensen de bak moeten aanraken
(bijvoorbeeld door  het  deksel  op te  tillen)  om hun afval  weg te  kunnen gooien.  Tot  slot  is  het  van
belang de afvalbakken tijdig te legen, omdat ook een overvolle bak niet uitnodigt tot schoon gedrag.

Gooi mij
 in de afvalbak!

Gooi mij
 in de afvalbak!



Plaats voldoende afvalbakken op strategische punten,  dus  het  liefst  op de plekken waar
mensen zijn op het moment dat ze hun afval weg willen gooien. Kies bij voorkeur voor afvalbakken
die klanten kunnen gebruiken zonder ze aan te raken, dus bijvoorbeeld een afvalbak met een gat aan
de (boven)zijde. Houd hierbij wel rekening met voor het strand specifieke factoren, zoals wind en
meeuwen. Een sticker op de afvalbak die het gewenste gedrag uitbeeldt, vergroot de kans op schoon
gedrag nog verder.



Ondernemers	op	het	strand:	
Hotelbranche	

Houd de omgeving schoon. Een schone omgeving trekt  meer  klanten aan en zorgt  ervoor  dat
klanten langer willen blijven. Kortom, een schone omgeving leidt tot een hogere klanttevredenheid.
Daarnaast stimuleert een schone omgeving klanten om zelf ook schoon gedrag te vertonen. Dit drukt
de totale schoonmaakkosten.

Gebruik zo min mogelijk mono-verpakkingen. Melk en suiker hoeft bijvoorbeeld niet per
zakje verpakt, maar kan worden geserveerd in melkkannetjes en suikerpotjes op tafel. Door dit soort
kleine aanpassingen kan erg veel ‘klein afval’ worden voorkomen, dat makkelijk verwaaid van een
terras.



Beperk het aanbieden van servetten tot een minimum en zorg dat ze niet makkelijk kunnen
wegwaaien. Denk ook na over ‘overbodige’ verpakkingen zoals een zakje om het bestek heen.
Gebruik in plaats hiervan bijvoorbeeld een grote pot met bestek en servetten die op tafel gezet
wordt. Mensen pakken dan slechts wat ze nodig hebben.

Maak gebruik van informatieoverdracht. In de lobby kunnen mensen eraan herinnerd
worden dat afval in de afvalbak thuis hoort. Dit kan door middel van een simpele boodschap
verwerkt in bijvoorbeeld een poster (bijvoorbeeld: Houd u uw omgeving schoon? Gooi uw afval in de
afvalbak). Een dergelijke, positief geformuleerde, prompt kan er voor zorgen dat mensen hun afval
niet op de grond gooien maar in de daarvoor bestemde afvalbak. Ook kan een logo van bijvoorbeeld
‘Nederland schoon’ worden ingezet. Dit soort boodschappen kunnen ook worden weergegeven in de
hotelkamers van de gasten. Hoe vaker gasten zo’n boodschap zien, des te groter het effect.

Ook kan een boodschap of logo op servetten of tafelprullenbakjes worden gezet. Dit is erg effectief
omdat de boodschap erg dicht bij het moment van actie worden gelezen. Mensen worden namelijk
aangezet tot het gewenste gedrag op het moment dat zij het product, of het stuk afval, in hun hand
hebben.



Leeg de afvalbakken regelmatig en maak deze schoon. Zorg dat er een prullenbak met
deksel aanwezig is op de balkontafels. Hiermee voorkom je dat afval wegwaait. Zorg ook voor een
asbak met deksel op de balkontafels. Deze twee items kunnen, naast hun traditionele functie,
gebruikt worden om te voorkomen dat lichte voorwerpen zoals papieren wegwaaien.

Men moet voldoende gelegenheid hebben om hun afval weg te kunnen gooien. Denk bijvoorbeeld
aan het regelmatig legen van alle afvalbakken. Zorg ook dat de afvalbakken schoon zijn Op die
manier krijgen mensen een goed voorbeeld van hoe een schone omgeving eruit hoort te zien. Een
schone afvalbak stimuleert schoon gedrag en bovendien vinden mensen de afvalbak niet te vies om
aan te raken / in de buurt van te komen.


