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Afvalbeleid tijdens de coronacrisis 
Do’s en Don’ts voor beleid vanuit de gedragsleer 

Het coronavirus heeft Nederland als het ware in het diepe gegooid. We hebben geen 
ervaring met pandemieën en de verregaande inperkingen van onze gewoonlijke 
bezigheden vergen dan ook behoorlijk wat aanpassingsvermogen. De gevolgen hiervan 
stellen beleidsmakers voor nieuwe uitdagingen, niet in het minst op het gebied van afval. 
Een toename in huishoudelijk afval en lange rijen bij de milieustraat roepen vragen op: 
hoe komt dit? En nog belangrijker: wat kun je doen om dit in goede banen te leiden? 

In dit artikel beantwoorden we deze vragen vanuit gedragspsychologisch perspectief. 

 

“Als je besluit de milieustraat te sluiten roept dit 

weerstand op bij inwoners.” 

Voorjaarsdrift en verveling 
Mensen houden van routine. Veel huishoudens doen dan ook jaarlijks een 

voorjaarsschoonmaak. Afvalophalers en -verwerkers weten dit en houden hier rekening mee. 

Dit jaar is de piek eerder en heftiger dan normaal. Dat ligt natuurlijk deels aan het weer maar 

ook aan een bekend evolutionair principe: verveling.  

 

De inperkingen rondom het coronavirus maken dat mensen minder de deur uit kunnen voor 

werk, hobby’s, sport, afspraken, etc. en dus meer tijd thuis doorbrengen. Alle grote 

sportevenementen worden afgelast dus de tv wordt ook minder interessant. Met meer tijd en 

minder te doen slaat verveling toe. Hierdoor gaan mensen op zoek naar andere/nuttige 

bezigheden1 die nog wel ‘mogen’, zoals klussen en grondige schoonmaakrondes in en rond 

het huis. Het logische gevolg hiervan is een behoorlijke toename van afval en grofvuil. En ja, 

dat moet toch ergens naartoe…  

 

Lange rijen bij de milieustraat en toegenomen dumping/bijplaatsing zijn in veel gemeenten 

een probleem. Sommige gemeenten hebben zelfs besloten hun milieustraten te sluiten. Deze 



 

drastische maatregel kan echter leiden tot verplaatsing van het probleem. Hieronder 

bespreken we enkele mentale mechanismen die mensen sturen in deze tijd en hoe je deze 

kunt beïnvloeden om rijen bij de milieustraat te verkorten en dumping/bijplaatsing te 

verminderen. 

 

Vrijheden en weerstand 
Nederlanders zijn zeer gehecht aan hun keuzevrijheid, maar deze wordt nu behoorlijk 

ingeperkt door strenge richtlijnen en verboden. Onderzoek toont aan dat wanneer de 

autonomie wordt beperkt, dit vaak leidt tot een emotionele vorm van weerstand.2 Dit kan 

zich uiten in frustratie en ongehoorzaamheid, als een soort poging de autonomie terug te 

winnen.2 Als je nu bijv. besluit de milieustraat te sluiten, roept dit weerstand op bij inwoners. 

Je ontneemt hen namelijk een belangrijke mogelijkheid om op een gewenste manier met hun 

afval om te gaan en vergroot hiermee dus de kans op ongewenst gedrag. Gelukkig is het 

mogelijk om deze weerstand te beperken of zelfs weg te nemen. 

 

Wat kun je doen? 

Ten eerste kan het helpen om in je communicatie de eventuele weerstand te erkennen2, zoals 

in dit voorbeeld: ‘Wij begrijpen dat het vervelend is dat u uw grofvuil momenteel niet 

gemakkelijk kwijt kunt. De maatregelen tegen het coronavirus dwingen ons echter om…’. 

Hierdoor erkent de gemeente de inwoners in hun ongemak en vermindert daarmee de kans 

op weerstand. 

 

Ten tweede kan het helpen om een stukje vrijheid terug te geven aan de inwoners. Dit kan 

door te benadrukken waar zij nog wel een keuze in hebben.2 Afhankelijk van de eigen 

situatie/mogelijkheden, kan een gemeente opties bieden waar het afval nog wel heen kan, 

bijv. de eigen garage (tijdelijk!), eventuele ophaaldienst voor grofvuil, kringloopwinkels die 

nog open zijn, ... Er zijn ook gemeenten die de openingstijden juist hebben verruimd en/of 

communiceren over dalmomenten om een betere spreiding te bereiken en hun inwoners 

tegemoet te komen in hun ongemak. 



 

 

Regels en scepsis 
Waar de één zich vooral beperkt voelt in vrijheden, is de ander vooral sceptisch over alle 

nieuwe richtlijnen. Zij vragen zich af of de maatregelen wel écht nodig zijn. Deze houding komt 

met name voort uit onzekerheid.2 De onbekendheid met het coronavirus veroorzaakt veel 

onduidelijkheid over de huidige situatie. Mensen stappen niet graag af van vertrouwde 

gewoonten, zeker wanneer dit hun geen duidelijk voordeel oplevert.3 Nieuwe regels, zoals het 

beperken van de toegang tot de milieustraat, leiden dus tot scepsis, een subtielere, maar niet 

minder invloedrijke vorm van weerstand2, en daarmee tot tegendraads gedrag zoals 

bijplaatsing. 

  

Wat kun je doen? 
Om scepsis tegen te gaan moet je zekerheden bieden. Dit kan door duidelijk te zijn over de 

nieuwe regels en richtlijnen, maar vooral door het bieden van garanties.2 Gemeentes kunnen 

bijv. garanderen aan inwoners dat de oude situatie terugkeert wanneer de maatregelen 

rondom het coronavirus afzwakken.  

 

“Mensen vragen niet te klussen of op te ruimen 

heeft geen zin.” 

 

Nieuwe normen en kopieergedrag 
We hebben normaal gesproken allemaal een vrij goed idee van hoe de wereld om ons heen 

werkt en hoe we ons daarin behoren te gedragen. In nieuwe situaties kijken mensen naar het 

gedrag van anderen in hun omgeving. Robert Cialdini noemt dit verschijnsel social proof.4 De 

informatie die zo, vaak onbewust, wordt opgepikt helpt mensen met bepalen welk gedrag in 

de nieuwe situatie normaal is. De meesten zullen die norm dan volgen.4 

 



 

Welk gedrag normaal gezien wordt goedgekeurd of afgekeurd noemen we de injunctieve 

norm. Het gedrag dat de meeste mensen vertonen noemen we de descriptieve norm.5 Dit 

laatste is, vooral in onzekere tijden als deze, vaker leidend voor ons eigen gedrag dan wat 

mensen zouden moeten doen. Angst en onzekerheid leiden dan ook vaak tot kuddegedrag.6/7 

 

Opruimende buren en (berichten over) een lange rij bij de milieustraat geven mensen dus 

onbewust een signaal van wat nu normaal is. Zo ontstaat de neiging om dat gedrag te 

kopiëren. Dit gebeurt niet alleen direct: ook sociale media en het nieuws hebben invloed. Het 

is daarom erg belangrijk dat de gemeente de juiste boodschap communiceert. Een goed 

bedoeld verzoek (bv. ‘Stop allemaal met hamsteren!’) brengt soms namelijk juist de verkeerde 

boodschap over (‘Iedereen hamstert dus dat moet jij ook doen!’).  

 

Wat kun je doen? 
De afdeling communicatie kan er, vooral nu, extra op letten dat zij het gewenste 

gedrag communiceert als de descriptieve norm (en daarmee kopieergedrag uitlokt) in plaats 

van het ongewenste gedrag te communiceren als injunctieve norm. Een goed voorbeeld is 

deze uitspraak van Mark Rutte: ‘Meer mensen houden afstand of blijven binnen. Je merkt 

ook dat het rustiger is op straat’.8 

 

Ruim daarnaast bijplaatsing en dumping zo snel mogelijk op! Afval dat naast een container 

ligt, ‘communiceert’ namelijk ook een norm naar voorbijgangers: ‘Meerdere mensen dumpen 

hun afval. Dit is normaal in deze nieuwe situatie.’ Het gevolg is dat de kans op extra 

dumping/bijplaatsing toeneemt. Door het tijdig te verwijderen kun je dit effect beperken. 

 

Gewoonten en controle 
Sommige aanpassingen gaan snel: mensen werken (en lunchen) thuis, samen met hun 

kinderen. Er wordt uitgebreider gekookt of juist meer eten besteld om supermarkten te 

vermijden. Ook andere online aankopen nemen toe. Dit alles heeft een sterke impact op de 

hoeveelheid afval van specifieke stromen.  

 



 

Anderzijds gebruiken we voor ons afval de reguliere (vertrouwde) oplossingen. Deze 

gewoonten zijn lastig te doorbreken.3 Hier ontstaat dus een conflict: door noodzakelijke 

aanpassingen ontstaan er nieuwe behoeftes (‘Ik heb ineens meer oud papier/karton waar ik 

vanaf wil’), terwijl de oplossingen die we hebben zijn gebaseerd op onze oude gewoontes (‘Dit 

paste altijd gewoon in de kliko’).  

 

Een deel van de inwoners heeft nu dus meer afval dan ze kwijt kan. Hier ontstaat het risico 

dat mensen de controle over de situatie buiten zichzelf leggen, terwijl juist het ervaren van 

controle over je gedrag een belangrijke voorwaarde is voor probleemoplossend gedrag. Als 

mensen focussen op externe oorzaken (‘De overheid neemt strenge maatregelen’) en 

oplossingen (‘De gemeente moet zorgen dat mijn afval vaker wordt opgehaald’) is de kans 

kleiner dat zij zich op een milieuvriendelijke manier gedragen.9 Wanneer externe oplossingen 

niet mogelijk zijn (bijv. door capaciteitsgebrek bij de afvalinzamelaar) kan dit dus leiden tot 

meer bijplaatsing van afval bij containers.  

  

Wat kun je doen? 
Het aanpassingsvermogen van mensen kan op een slimme manier ook positief worden ingezet 

voor (tijdelijke) oplossingen. Door mensen ideeën aan te reiken waarmee ze deze tijdelijke 

problemen kunnen tackelen kunnen ze het gevoel van interne controle terugkrijgen. Dit kan 

bijv. door het geven van tips voor laagdrempelige en kleine oplossingen, zoals het extra klein 

maken van papier (bv. een ‘origami challenge’), knutselen met plastic/papieren verpakkingen 

(vermaak voor de kinderen én een oplossing voor je afval) of mensen met opslagplaats aan te 

moedigen daar tijdelijk hun afval (en evt. dat van buren) te bewaren. Door de oplossingen 

duidelijk en concreet te maken vergroot je de kans op het gewenste gedrag. 

 

Kort door de bocht 
Mensen vragen niet te klussen of op te ruimen heeft geen zin. Er zijn te veel prikkels die dit 

gedrag aanjagen. En als mensen klussen en opruimen hebben ze afval waar ze vanaf willen. 

Afval dat na een opruimronde blijft staan is namelijk een signaal dat het werk nog niet ‘af’ is. 

Onderzoek wijst uit dat niet afgeronde taken mentale spanningen opleveren en onze 



 

gedachten bezighouden.10 Deze ‘taakspanning’ kan alleen worden verholpen door de 

bezigheid af te ronden (en dus het afval weg te brengen).10 Als een milieustraat gesloten is, is 

de kans groter dat mensen het afval dumpen om zo de taak ‘af te vinken’.  

 

Om ongewenst gedrag te vermijden en de situatie op de milieustraat beheersbaar te houden, 

kunnen gemeenten de oplossing dan ook het best zoeken in de volgende, hierboven 

behandelde opties:  

- Openingstijden milieustraat verruimen 

- Dalmomenten communiceren  

- Weerstand erkennen 

- Benoemen van het gewenste gedrag 

- Sporen van ongewenst gedrag (bijv. dumping) uitwissen 

- Onzekerheid verminderen 

- Mogelijkheden/alternatieven bieden en benadrukken 

- Inwoners deel uit laten maken van de oplossing 

 

We wensen iedereen veel succes met de verschillende uitdagingen de komende tijd. We horen 

graag jullie reacties op dit artikel en zijn uiteraard bereikbaar voor vragen over deze 

beleidsvraagstukken. Ook als je wilt weten of je huidige wijze van communiceren het juiste 

gedrag stimuleert staan we voor je klaar.  
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