
Met zuivere gft, 
iedereen tevree!

Nieuwe slogan voor een gft-campagne? Of toch maar niet? Waarom is 
dergelijke campagne nodig? 

Wie is de doelgroep en hoe willen we hen bereiken? 
Tijdens deze interactieve workshop brainstormen we over de belangrijkste 

KPI’s van een (gezamenlijke) sensibiliseringscampagne rond 
onzuiverheden in gft. 



Inhoud
Inleiding

• Welke stoffen hinderen gft-verwerking?
• Preventie- en sorteergedrag van burgers

Brainstorm
• Opstellen campagne voor storende fracties
• Groepjes per 4-5 personen
• Korte terugkoppeling

Bieke van Baelen - Igean
Thijs Nouws - Vlaco



Inleiding
• In 2021 315.000 ton gft-afval verwerkt = record
• Eindproduct: gft-compost: waardevolle bodemverbeteraar, gegeerd in 

binnen- en buitenland

• Lokaal materialenplan 2023-2030
 uitdaging voor IC die moeten starten met inzameling van gft-afval

• Cmartlife: geïntegreerd LIFE-project waarin de 7 partners zich inzetten voor:
• het sluiten van materiaalkringlopen om de hoeveelheid restafval te verminderen,
• een zwerfvuilvrije omgeving te creëren in Vlaanderen en daarbuiten.

• Actie ‘optimalisation of collection and processing of biowaste’

https://www.vlaco.be/jaarverslag/2021



Welke stoffen hinderen gft-verwerking?
• In 2021: sorteeranalyses op gft-afval
• 7 ‘representatieve’ gemeenten geselecteerd op basis van Belfius-

indeling, metingen gedurende 4 periodes

https://www.vlaco.be/jaarverslag/2021

Gemiddeld resultaat van alle sorteeranalyses
= gemiddelde samenstelling van Vlaams gft



Welke stoffen hinderen gft-verwerking?
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Preventie- en sorteergedrag van burgers
Bronnen:
• Persona-onderzoek - InterAfval, zomer 2021
• Perceptieonderzoek - InterAfval, najaar 2021
• Bevraging sorteergedrag en afvalpreventie bij de Vlaamse 

bevolking - OVAM, voorjaar 2022



Preventie- en sorteergedrag van burgers



To sorteer of not to sorteer, that’s the question
Waarom sorteer je correct?
• het is het juiste om te doen 
• het maakt deel uit van de dagelijkse 

routine
• het levert een bijdrage aan het 

milieu
• de huidige sorteerregels zijn 

duidelijk

Waarom zijn we niet gemotiveerd?
• idee dat veel gesorteerd afval 

toch op dezelfde afvalberg 
terechtkomt

• mening dat reeds voldoende wordt 
gesorteerd en het niet erg is af en 
toe iets fout te sorteren

• nauwkeurig volgen sorteerregels kost 
teveel tijd

• het te weinig hebben van bepaalde 
afvalsoorten om er een aparte 
zak/container mee te vullen 
~ plaatsgebrek 



… waarom misschien nog niet?
• Kennis over wat er met ingezameld afval gebeurt:

• 65%: mijn intercommunale recycleert afval
• 64%: mijn intercommunale verwerkt afval
• 53%: mijn intercommunale composteert het afval dat ze inzamelt
• 29%: mijn intercommunale recupereert energie uit de verwerking van afval

• 76%: intercommunale moet tips geven voor het voorkomen van 
afval en hergebruik van materialen



… wat missen inwoners in communicatie?
• mogelijke stimulansen voor beter te sorteren

• lagere kostprijs 
• op verpakking aangeven hoe restant gesorteerd moet worden
• sorteerregels vereenvoudigen
• duidelijkere communicatie tarieven recyclagepark

• mogelijke stimulansen voor afvalpreventie:
• aanbieden compostbakken en –vaten

• wat is het eindresultaat van mijn sorteerinspanningen? - WIFM



… hoe communiceren?
• vooral via ‘traditionele’ communicatiekanalen - top 4: 

1. papieren ophaalkalender (61%)
2. afvalkrant intercommunale (31%)
3. brief/folder in brievenbus (29%) 
4. infoblad gemeente/stad (26%)

• ook digitale kanalen
• website gemeente of intercommunale (21% en 15%)
• sociale media (6%)
• Recycle! app (14%)
• digitale nieuwsbrief (17%)



Brainstorm

Hoe combineren we al deze
informatie in een efficiënte
communicatieaanpak? 



Brainstorm
• Insteek: Vlaco werkt i.s.m. OVAM een campagne uit voor 

veelvoorkomende stoorstoffen
• Voorbereiding communicatiemateriaal door Vlaco, verspreiding 

door lokale besturen

• Rekening te houden met:
• Bescheiden budget
• Anderstaligen, sluikstorters, … vragen een bredere aanpak: worden in 

deze brainstorm buiten beschouwing gelaten.
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Brainstorm
• Een invulfiche met één veelvoorkomende fractie per tafel
• Samen nadenken aan een creatieve actie om een bepaalde 

doelgroep (of algemeen publiek) te bereiken
• 10 minuten tijd voor 1 fractie
• Nadien doorschuiven naar 2de fractie
• Verder bouwen op eerder groep mogelijk



Brainstorm



Brainstorm
• Mosselschelpen
• Kattenbakkorrels
• Glazen bokaal met 

beschimmelde confituur
• Champignonbakje
• Koffiepads & theezakjes
• Koffiecapsules (Nespresso)
• Stenen bloempot

• Kunststof zak (verzamelzak voor 
keukenafval)

• Verpakking van verschrompelde 
sla

• Wegwerpluiers
• Assen van BBQ of open haard
• Stofzuigzakken en veegsel
• Conservenblik met overschot 

erwten
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