
nudged by nose
aanleiding
Hoe kan er zonder gebruik te maken van taal, het gedrag van 

inwoners beïnvloed worden zodat deze (onbewust ) netter omgaan  
met de vuilcontainers in de wijk?

resultaten
•  Experiment: 36 ondergrondse afvalcontainers; 18 locaties met vogelhuisje 

(onderzoeksgroep) & 18 locaties zonder vogelhuisje (controlegroep)

•  Minder bijgeplaatst afval rondom ondergrondse containers 

Daling van 13% bij onderzoeksgroep tov stijging van 214% bij  

controlegroep

•  Minder zwerfafval in de wijk 

Daling van 24% bij onderzoeksgroep tov stijging van  

40% bij controlegroep

•  Schoonbeleving van onvoldoende naar voldoende 

Van 4.6 naar 5.8 

De geur van citroen associëren we met schoon.
In eerder onderzoek van Radboud Universiteit is aangetoond 

dat het verspreiden van citroengeur in een treincoupé  
zorgde voor een sterke afvalreductie. 

Met geur is de consument te sturen.
Geurmarketing is een beproefde manier om koopgedrag te 

stimuleren. Denk aan de lucht van versgebakken brood 

in de supermarkt.

Reuk is ons sterkste zintuig.
Het brein verwerkt geur in hetzelfde gebied als emoties, 

daardoor is onze reukzin nog meer dan andere zintuigen 

met emotie verbonden.

oplossing
We zochten naar bewijslast voor een effectieve beïnvloedings-
techniek (nudge) en lieten ons inspireren door de wetenschap, 

eerder experimenteel onderzoek en de retail sector.

Broken window theory.
Uit onderzoek van sociale 

wetenschappers Wilson &  

Kelling blijkt dat reeds 

vervuilde omgevingen nog  

meer vuil aantrekken.  

Hierdoor ontstaat een ketting 

van kleine naar grotere  

criminaliteiten. 

winnaar 
esprix 2022

winnaar 
nudge van het 

jaar 2022

Trek de spanband door de 2 gleuven aan de 

achterzijde van het Nudged by Nose huisje.

Leg de zakjes met geurkorrels in het 

bakje. 1 op de onderste en 1 op de 

bovenste verdieping.

Plaats het Nudged by Nose huisje op de 

gewenste plek aan een boom, paal, muur 

rondom een ondergrondse container.

Plaats de achterzijde en de voorzijde  

op elkaar op de juiste plek in het 

midden. Verbind de voorzijde en de  

achterzijde met elkaar, door het staafje 

met schroefdraad aan elkaar verbonden 

kunnen worden door de voorzijde in de 

achterzijde vast te draaien.

awards

productuitleg

Nudge By Nose is gewaardeerd met een Esprix en Nudge van het Jaar. 

De Esprix is de vakprijs voor creativiteit met aantoonbaar resultaat waarbij 

de Nudge van het jaar vooral bekend staat  de waardeing van die Nudge waarin 

met kleine duwtjes op een laagdrempelige maar effectieve manier voor 

gedragsverandering wordt gezorgd.
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