


• Regionale communicatiecampagne:

“GFT… Wat doe jij er mee?”

• 8 gemeenten in Regio Hart van Brabant willen minder 
restafval (VANG)

• Iedere gemeente is autonoom in inzamelsysteem
• Keuze om krachten te bundelen op het gebied van 

communicatie
• Besparing van kosten en meer effort



Prioritaire stroom

• Plan is om ieder jaar een nieuwe prioritaire stroom aan te 
wijzen

• Voor 2019 is voor GFT gekozen 
• GFT is de grootste fractie herbruikbaar in restafval
• De Afvalspiegel heeft een concept ontwikkeld
• Campagne gericht op betere scheiding en het voorkomen 

van voedselverspilling



Het concept van de campagne

• Gemak!

• Informeren is niet genoeg
• Verleiden werkt alleen bij zaken die al leuk zijn

• Dus voorzie mensen van praktische tips en adviezen 

• 6 x per jaar in alle gemeenten op hetzelfde moment



GFT, wat doe jij ermee?

• Principe van zelfovertuiging

• Communicatie via gemeentepagina in plaatselijke krant en 
via gemeentelijke webpagina 

• Tips delen via facebook en twitter

• Inwoners vragen om hun tips te delen



JAN: Persbericht

FEB: Bakje op het aanrecht

APR: Boodschappentas

JUN: Houtje GFT-container

AUG: Verpak etensresten

OKT: Kook op maat
DEC: Juiste manier bewaren



De eerste tip



Het werkt!

• Alleen al in Hilvarenbeek binnen 1 week 17 reacties op 
facebook

• Burgers komen ook met andere afvalbespaartips
• Inwoners reageren op tips van elkaar
• Voor relatief weinig geld toch een groot bereik



Birgit:
Ik doe dat al jaren 1 x per dag leeggooien en schoonmaken 
... klaar
Ik heb alleen geen plastic.. zo verkeerd voor het milieu..😀
en de sponsjes zijn zelf gehaakt van katoenen touw daar 
was ik het bakje mee uit.. elke dag mee in de vaatwasser en 
schoon weer

Astrid 
Hoe doe je dat 'geen plastic'?

Birgit  
Ik bedoel geen plastic bakje maar ben ook plastic aan het 
minderen.. maar ja ik kom dan ook uit de tijd dat plastic 
niet normaal was.. dus zinken emmers , geëmailleerd 
afwasbakje ik haal de plastic verpakking eraf en laat het 
achter in de winkel.. scan mijn boodschappen wn ze gaan 
in stoffen zakken die ik zelf maak.. het is niet helemaal 
plastic vrij maar je kunt veel doen

Gemeente Hilvarenbeek
Wat goed dat je zo goed bezig bent met duurzaamheid, 
Birgit!




