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Tien hoofdactiviteiten

Inzameling

Recycling

Afvalenergiecentrales

Slibverbranding

Groen gas en compost

Warmteproductie 

en -levering

Bio-energiecentrale

Zon / Wind op land

Wind op zee

Energielevering



En nu de praktijk

De zichtbaarheid 

van circulaire 

producten en 

diensten vergroten

Burgers, met name 

jongeren, op een 

leuke manier 

voorlichten over 

diverse aspecten 

van circulariteit en 

concreet maken 

wat zij zelf kunnen 

doen

Burgers het effect 

laten zien van hun 

duurzame gedrag 

(positieve 

feedback geven)



Parkeren op gerecycled plastic



Bakken en bekers



Belonen bezoekers



Wijkgerichte aanpak plastic, blik en drinkpakken



Recyclekraam



Bijplaatsingen



Chauffeurs in actie voor meer gft en etensresten



Communicatie-grid

➢ Inzet in samenwerking met gemeente 

➢ Relevante communicatie

➢ Maatwerk waar mogelijk/nodig



Persoonlijk contact - ontwikkeling

➢ Afvalcoaches

➢ Virtual reality

➢ Afval scheiden op 

basisscholen

➢ Expertbijeenkomsten



Betrokkenheid / Klanttevredenheid van laag ------ naar -------- hoog  ----→

Houding

Doet niet bewust aan afval 

scheiden en is sceptisch. 

Vindt het moeilijk om te 

veranderen. Afval scheiden 

en wegbrengen moet niet te 

veel moeite zijn. Klaagt als dit 

wel het geval is, dumpt het op 

straat of gooit het in de 

verkeerde bak. 

Houding

Doet aan afval scheiden maar 

is soms nog onzeker. Is blij 

met de plasticbak en de app. 

En gebruikt de laatste voor 

bevestiging of antwoord op 

een vraag. Meldt klachten of 

overlast alleen als deze 

terugkeren. 

Houding

Is onze onofficiële afvalcoach, 

en draagt dat ook uit naar 

zijn/haar omgeving. Is blij met 

de plasticbak en meldt actief 

dumpingen, defecte 

containers, fouten in de app, 

afvalkalender of website. Is 

een bekende van KS en heel 

betrokken.  

1 2 3a 3b 3c

Doel: Overtuigen
Doel: Bevestigen Doel: Co-creatie

Van anoniem naar ambassadeur

Online klantrelatie



Ontwikkelingen online

➢ Contentstrategie

➢ Influencers

➢ Vlogs

➢ Webcare / afstemming gemeente

➢ Doorontwikkeling app

➢ Self service modules



Webshop en online afvalcoach



Directe actie op klantreactie (hotjar, tracebuzz)



En meten van het sentiment





Oplossingen als er inpandig weinig ruimte is

Bedankt voor uw aandacht!


