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onze projecten in

Duurzaamheid.
Effectievere communicatie over
afvalscheiding door gemeenten

helpen en te inspireren bij gedragsmaatregelen rondom

Gemeenten doen al een hoop om afvalscheiding te

Museumplein zwerfafvalvrij

Rijkswaterstaat

stimuleren. Er zijn allerlei campagnes bedacht
om dit te bereiken. Het was echter onduidelijk welke
campagnes effectief zijn en welke niet. Wij inventariseerden en analyseerden de campagnes van 28
gemeenten. Zo bekeken we hoe de bewuste en onbewuste verwerking verliep, op welke weerstanden
in werd gegaan en of er gebruik werd gemaakt van
motiverende technieken vanuit gedragsverandering.
De leukste en beste campagnes bundelden we in een
inspiratiegids. Hiermee inspireren we gemeenten bij het
opzetten van een zo effectief mogelijke campagne over
afvalscheiding. Je kunt de gids bekijken op vang-hha.nl.

afvalscheiding.

Stichting Vierdaagsefeesten & Dar
Samen met Dar en Vierdaagsefeesten zijn we de
komende jaren een samenwerking aangegaan.
Er is een nieuwe en gezamenlijke missie geformuleerd,
namelijk het realiseren van een volledig afvalvrij evenement. SHIFT ondersteunt dit project door strategisch
advies te geven wat betreft gedragsmaatregelen rondom afvalscheiding en zwerfafval. Het doel van vorig
jaar was om het Museumplein tijdens de Vierdaagsefeesten afvalvrij te houden.

Advies Pictogrammen Afvalscheiding
Rijkswaterstaat

Gemeenten helpen met het werven
van deelnemers Schoon Belonen

In 2017 ontwikkelde Rijkswaterstaat een aantal picto-

Tijdens de interactieve kennisbijeenkomst voor ge-

stanties die iets te maken hebben met afval(scheiding)

Nederland Schoon

meenten die meedoen aan de pilot Schoon Belonen
van Nederland Schoon gaven wij een workshop gedragsverandering. Binnen de pilot Schoon Belonen
werken gemeenten en maatschappelijke organisaties
samen om zwerfafval in Nederland zoveel mogelijk
te voorkomen en te bestrijden. In de workshop legden
we uit hoe gedragsbeïnvloeding werkt en gaven we
tips over het werven van deelnemers voor het project

grammen om communicatie omtrent afvalscheiding
uniformer te maken. Het is de bedoeling dat alle indeze pictogrammen gaan gebruiken. Rijkswaterstaat
wilde graag meer van deze pictogrammen. Wij hebben
hen geadviseerd over welke pictogrammen en kleuren
het beste gebruikt kunnen worden bij welke afvalstroom.

Gedragsadvies en vormgeving
‘feedback op maat’

Schoon Belonen.

ROVA

Inspiratiegids containerstickers

van start. Hierbij wordt wetenschappelijk

We beoordeelden de effectiviteit van de communicatie

back is op het afvalscheidingsgedrag van

Rijkswaterstaat

over afvalscheiding op containerstickers van gemeenten en bedrijven. De conclusies bundelden we in een
inspiratiegids vol tips en tricks voor een effectieve
containersticker. Ook deze gids staat in de kennisbibliotheek van VANG-hha en heeft als doel gemeenten te

In 2018 gaat het project ‘Feedback op maat’ van ROVA
getoetst wat de eff ecten van verschillende typen feedbewoners van Zwolle en Raalte. We adviseren ROVA
over het communiceren van de feedback en de vormgeving van de app die ervoor ontwikkeld wordt.

onze projecten in

Duurzaamheid.
Project ‘groene tuinen’

Duurzaam Renoveren

We ontwikkelden een interventie voor gemeente

De stad Antwerpen wil haar inwoners aanzetten tot

Boxmeer om ervoor te zorgen dat meer tuinen in de

duurzame renovatie. Ze hebben een aanpak ontwikkeld

gemeente groen worden gemaakt. Een stenen tuin is

waarbij ze buren stimuleren om samen een reno-

namelijk slecht voor het milieu, bijvoorbeeld omdat

vatieproject aan te pakken. Ze worden hierin volledig

regenwater niet goed weg kan lopen. In de zomer van

begeleid door de stad Antwerpen. In dit project werd

2019 werd de interventie toegepast.

een aanpak gemaakt om meer inwoners naar infor-

Gemeente Boxmeer

Workshop gedragsbeïnvloeding en
afval
Reinigingsbedrijf Midden-Nederland

Stad Antwerpen

matieavonden/middagen te krijgen.

Klimaatadaptatieplan
Gemeente Nederweert

RMN wil graag meer gaan doen met gedragsbeïnv-

Er werd in kaart gebracht welke drijfveren inwoners

loeding. We gaven hiervoor een eerste aanzet met

ervaren om klimaatbestendige maatregelen te treffen.

een workshop gedragsbeïnvloeding. Hierbij kwamen

In samenwerking met Kragten worden in een partici-

de belangrijkste theorieën uit de psychologie aan bod,

patieve aanpak alle stakeholders meegenomen zodat

waarna we ingingen op de praktische toepassing ervan

er een totaalbeeld ontstaan welke ten grondslag ligt

in de afvalwereld.

aan het klimaatadaptieplan. Vervolgens werd op basis
hiervan een communicatiestrategie ontworpen om een

Afvaldumping Neerbosch-Oost

daadwerkelijke gedragsverandering in gang te zetten.

In de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost wordt in samen-

Scheiding Grof Afval

Lentekracht & Dar

werking met Lentekracht een ‘wijk voor wijkaanpak

Gemeente Dordrecht

uitgevoerd om afval dumping tegen te gaan. Met als

In dit project ontwierpen we een interventie zodat in-

doel om de aanpak door te ontwikkelen en verder uit

woners van de wijk Krispijn hun grof afval gaan weg-

te rollen naar andere Nijmeegse wijken. Dit project

brengen naar de milieustraat of bellen om het op te

hanteert een brede definitie van het begrip afvaldump-

laten halen, in plaats van het op straat neer te zetten.

ing. Het gaat om daadwerkelijke dump, bijplaatsing,
zwerfvuil, verkeerd afval in verkeerde inzamelmiddelen
(vervuiling) en het niet op de juiste manier, moment en
plek aanbieden van afval. Wij verzorgen de strategie
van de interventies en zetten de effectmeting op.

GFT

Interventieontwikkeling zuiver gftafval
Stad Antwerpen

Voor Stad Antwerpen hebben we twee interventies
ontwikkeld om het scheiden van gft in ondergrondse
containers zuiver te houden. In de ondergrondse con-

Stad Antwerpen

tainers belandde namelijk veel ander afval. De eerste

In dit project ontwierpen we meerdere interventies om

interventie was gericht op de inzet van een rolmodel

ervoor te zorgen dat de GFT fracties in de wijk Kiel

uit de wijk zelf. Op een bord was een foto van haar te

minder vervuild worden.

zien waarop zij duidelijk het gewenste gedrag liet zien.
De tweede interventie was gericht op priming. Door

onze projecten in

Duurzaamheid.
middel van containerhoezen, ontworpen in samenwerking met ANDC, werd duidelijk welk afval in welke
container hoort.

Verminderen van bijplaatsing

Rijkswaterstaat en gemeente Dordrecht

Klimaatadaptatieplan
Gemeente Nederweert

Voor gemeente Nederweert ontwikkelen we een
klimaatadaptatieplan. In samenwerking met Kragten
worden in een participatieve aanpak alle stakeholders
meegenomen zodat er een duidelijk beeld ontstaat,

Voor gemeente Dordrecht is een interventie ontworpen

waarop wij het klimaatadaptieplan baseren. Vervol-

om bijplaatsing van grof afval bij ondergrondse con-

gens wordt op basis hiervan een communicatiestrate-

tainers tegen te gaan. Het onderzoek wees uit dat het

gie ontworpen om een daadwerkelijke gedragsverand-

om een zeer anonieme wijk met een lage sociale co-

ering in gang te zetten.

hesie ging, de buurt had geen eigenaar. Als interventie
hebben we ingezet op een bord en grondcommunicatie
met prompt, die mensen eraan herinnert aan de manier
waarop grof afval moet worden aangeboden. Daar-

Natuurinclusief bouwen

Stichting Vogelbescherming
De Vogelbescherming wil dat verschillende doel-

naast hebben we om de buurt te betrekken een ont-

groepen actie gaan ondernemen om natuurinclusief te

werpwedstrijd georganiseerd onder basisschoolleer-

bouwen (zo te bouwen dat bijv. vogels en vleermuizen

lingen: zij mochten een containersticker ontwerpen. De

kunnen nestelen in of onder een gebouw of kunstwerk).

interventie zorgde voor significant minder bijplaatsing

We ondersteunen de stichting bij onderzoek naar de

kort na de plaatsing van de interventie. Dit effect was

weerstanden en motieven voor architecten, projec-

vier maanden na plaatsing nog even sterk.

tontwikkelaars en gemeenten om natuurinclusief te

Duurzaam renoveren
Stad Antwerpen

De stad Antwerpen wil haar inwoners aanzetten tot
duurzame renovatie. De stad heeft een aanpak ontwikkeld waarbij buren gestimuleerd worden om samen
een renovatieproject aan te pakken. Inwoners worden
hierin volledig begeleid door de stad Antwerpen. In dit
project ontwikkelen wij een aanpak om inwoners van
Antwerpen een informatieavond te laten bijwonen over
duurzame renovatie. Dit doen we door beïnvloedingstechnieken te verwerken in de wervingsbrieven.

bouwen. Tevens werken we mee aan de strategie voor
de opzet van een toolkit om natuurinclusief bouwen te
stimuleren.

onze projecten in

Verkeer en mobiliteit.
Snelheid in woonstraten
Gemeente Nijmegen

In woonstraten wordt vaak te hard gereden. Er zijn al
allerlei acties om dit tegen te gaan, maar ze lijken vaak

Inwoners enthousiast maken voor
autodelen
Gemeente Nijmegen

geen effect te hebben of het effect is niet onderzocht.

Voor gemeente Nijmegen deden we een onderzoek

Daarom hebben we een aantal interventies ontworpen

naar autodelen. Autodelen houdt in dat je een auto niet

en getest, met als doel om de snelheid in woonstraten

bezit, maar er gebruik van maakt. Je reserveert de auto

omlaag te krijgen. Eén van de interventies bleek een

en betaalt dan per rit. We bekeken hoe mensen in een

significant effect te hebben op de veiligheidsbeleving

wijk in Nijmegen stonden tegenover autodelen: welke

van de bewoners.

weerstanden en welke motivaties zijn er? Het bleek
dat mensen erg gehecht zijn aan een eigen auto. Wil

Verkeerssituatie Energieweg /
Snelfietsroutes

je ze toch aan het autodelen krijgen? Probeer dat dan

Voor dit project hebben we observaties en interviews

verhuizing of geboorte van een kind, staan ze open

uitgevoerd om een aantal verkeerssituaties te analyser-

voor meer veranderingen.

Gemeente Nijmegen

en vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt. Hieruit
kwamen een aantal praktische adviezen naar voren.

Oversteek bij Zebrapaden
Gemeente Nijmegen

middenin een andere verandering te doen. Wanneer
mensen al moeten veranderen door bijvoorbeeld een

Verkeersveiligheid op de nieuwe
binnenweg
Gemeente Rotterdam

Voor de gemeente Rotterdam analyseerden we de ver-

Bij een aantal zebrapaden in Nijmegen stoppen fietsers

keerssituatie op de Nieuwe Binnenweg waarbij aank-

niet voor voetgangers. Om dit probleem aan te pakken,

nopingspunten werden geboden om het gedrag van

ontwierpen we een interventie waarbij het zebrapad

automobilisten te veranderen zodat zij veiliger gaan

werd uitgelicht. Ook werd een bord geplaatst. De inter-

rijden. Dit is gedaan door een gedragsanalyse uit te

ventie had een significant effect: meer fietsers stopten

voeren waarbij we onbewuste reacties op verschillende

voor het zebrapad dan voor de interventie.

wegbeelden hebben getoetst. Uit deze reacties kwam

Evaluatie Educatieprogramma’s

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Friesland
Het ROF vroeg zich af of hun educatieprogramma’s

voort hoe we gedrag kunnen beïnvloeden om mensen
veiliger te laten rijden over de Nieuwe Binnenweg.

Beleidsplan verkeersveiligheid
Gemeente Maastricht

vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt effectief zijn.

Voor de gemeente Maastricht stelden we samen met

We hebben een aantal programma’s bijgewoond en

partner Kragten een beleidsplan op voor

geëvalueerd. Hieruit kwam een adviesrapport voort met

verkeersveiligheid in Maastricht. SHIFT heeft hierbij de

concrete aanbevelingen.

gedragslijn in het plan verzorgd.

onze projecten in

Verkeer en mobiliteit.
Begeleiding behavioural insights
team

In 2017 werkten wij samen met onze partner Kragten en

De provincie Noord-Holland heeft een Behaviour-

gedragswetenschappelijke visie en ontwikkelden de

Provincie Noord-Holland

al Insights Team (BIT) opgezet om inzichten vanuit
de gedragswetenschap toe te passen op beleids- en
praktisch niveau. Omdat het team soms nog gedragswetenschappelijke kennis mist, is SHIFT ingeschakeld
om te helpen bij vraagstukken. We worden regelmatig
opgeroepen om het BIT te adviseren. Het BIT van de
provincie Noord-Holland richt zich voornamelijk op

promotiebureau S.M.I.L.E. Promotions aan deze campagne. Wij bedachten hierbij de strategie vanuit een
daarbij behorende campagne.

Fietsparkeren Mahlerplein
Gemeente Amsterdam

Op de Zuidas in Amsterdam worden veel fietsen op het
Mahlerplein geparkeerd. De gemeente wil stimuleren
dat werknemers van de Zuidasbedrijven hun fietsen in

verkeersveiligheid.

de fietsparkeergarage stallen. We deden een onderzoek

Onderzoek veiligheidsbeleving
Daalseweg

interventie om het fietsparkeergedrag te beïnvloeden.

Gemeente Nijmegen

Sinds de herinrichting van de Daalseweg hebben enkele bewoners hun zorgen uitgesproken over de verkeersveiligheid. Aan de hand van interviews en observaties achterhaalden we de oorzaken van de ervaren
onveiligheid en gaven we adviezen over het verbeteren
hiervan.

naar de drijfveren van de doelgroep en ontwikkelden een

Slim naar Antwerpen
Stad Antwerpen

In dit project bekeken we hoe we het mobiliteitsgedrag
van Antwerpenaren kunnen veranderen, zodat zij minder met de auto naar Antwerpen komen.

laatste meters
Stad Antwerpen

Masterclass ‘Gedrag en
verkeersveiligheid’

Er werd een aanpak ontwikkeld om meer mensen uit

Het marketingteam van Interpolis zet zich in om

sportcentrum en een winkelcentrum.

Interpolis

smartphonegebruik in het verkeer te verminderen. Naar
aanleiding van de recente verkeersveiligheidscampagnes gaven we een masterclass, waarin we de do’s
en dont’s, inspirerende voorbeelden en de meest recente inzichten over de beïnvloeding van verkeersveilig

de auto op de fiets te krijgen. De aanpak is een universele nudge die toe te passen is op onder andere een

Mono campagne

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer wil terug naar 0 verkeersslachtoffers:
maak van de 0 een punt. Daarom hebben we voor

gedrag deelden.

gemeente Zoetermeer lokaal het probleem van mobiele

Fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’

voor twee specifieke doelgroepen: jonge automobilisten

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Oost-Nederland

ROV Oost-Nederland organiseert ieder jaar een campagne om fietsverlichting onder jongeren te promoten.

telefoongebruik in het verkeer aangepakt. Dit deden we
en jonge fietsers. De campagne was vooral gericht op
persoonlijke identificatie met het probleemgedrag (weg
van: dat gebeurt mij niet) en zelf-overtuiging (je kunt
geen weerstand tegen je eigen argumenten hebben).

onze projecten in

Verkeer en mobiliteit.
Verkeersveiligheidsplan

Partnersamenwerkingen

Voor gemeente Roermond maakten wij samen

Kragten is een adviesbureau dat werkt aan de open-

met onze samenwerkingspartner Kragten een ver-

bare ruimte in al zijn verschijningsvormen. Ze zijn als

keersveiligheidsplan. De rol van SHIFT hierin was om

dienstverlener actief op vele vakgebieden waarbij de

de gedragsfactoren te onderzoeken en adviezen te

organisatie van de dienstverlening zich kenmerkt door

geven rondom gedragsbeïnvloeding.

de grensoverschrijdende, integrale aanpak. Zo vormen

Gemeente Roermond

Kragten

ze hun visie op de openbare ruimte en geven mede
vorm aan de samenleving. Hierbij zoeken wij oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Van Rens Mobiliteit
Van Rens Mobiliteit ontwerpt en realiseert geleiderail,
infratechnieken, permanente bewegwijzering, wegmarkering en verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden. Met Van Rens Mobiliteit houden we ons bezig
met het integreren van gedragspsychologie in de
verkeerswereld, met als doel een zo veilig mogelijke
verkeerssituatie.

onze projecten in

Overige branches.
Belevingsroute

Prioriteitenlijst handhaving burgers

In dit project adviseerden we over de vormgeving van

Gemeente Wijchen vindt de meningen van de inwon-

een belevingsroute door Nijmegen. We dachten hier-

ers belangrijk. De gemeente neemt de mening dan ook

bij mee over hoe de route en de bewegwijzering er

graag mee in de beleidsvorming. Zeker bij zaken die de

idealiter uit zou moeten zien, zodat de juiste doel-

inwoners direct aangaan. Dit is zo in het geval van hand-

groepen worden aangetrokken. Hierbij hebben we ook

having. Hoe belangrijk vindt de gemiddelde Wijchenaar

nagedacht over manieren om aandacht vast te houden

dat er gehandhaafd wordt op zaken zoals foutparkeren,

en ervoor te zorgen dat mensen niet verkeerd zouden

illegale verbouwingen, verstoring van de openbare orde

lopen.

of hondenoverlast? Shift ontwierp in samenwerking met

Gemeente Nijmegen

Hondenbeleid

Gemeente Rijssen-Holten

Gemeente Wijchen

de gemeente een enquête om te achterhalen hoe de
inwoners van Wijchen dachten over dit soort onderwerpen. Om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen,

In dit project werd in kaart gebracht welke (psycholo-

stelden we de vragen zo neutraal mogelijk op. De resul-

gische) factoren een rol spelen bij de doelgroep wat

taten van de enquête worden uiteindelijk meegenomen

betreft hondentoiletten, losloopterreinen en (honden-

in de vorming van het nieuwe beleid.

poep-) afvalbakken. Er is een compleet onderzoek uitgevoerd onder hondenbezitters en niet-hondenbezitters
in de gemeente Rijssen-Holten. De uitkomsten werden

Waakzaam in de wijk
Gemeente Landerd

verwerkt in een stappenplan van waaruit de gemeente

Voor de gemeente Landerd is een project opgezet

het hondenbeleidsplan kon opstellen.

waarbij onderzocht wordt hoe buurtpreventie in de

Bezoekers meer contactloos laten
betalen

gemeente het best kan worden opgezet om zo veel
mogelijk inwoners hierbij te betrekken. Hierbij werd ten
eerste onderzocht hoe de situatie op dat moment was

Stichting Vierdaagsefeesten

door middel van verschillende interviews met poli-

Contactloos betalen is veilig en makkelijk. Daarom wil

tie, gemeente en bewoners. Daarna werd achterhaald

Stichting Vierdaagsefeesten dat bezoekers steeds meer

welke vorm van buurtpreventie het beste werkt en met

contactloos gaan betalen. Wij onderzochten hoe je be-

welke factoren rekening gehouden moet worden bij de

zoekers van de Vierdaagsefeesten stimuleert om con-

toepassing ervan. Ook werd een aanzet gegeven om

tactloos te betalen. We deden online een vooronderzo-

inwoners te stimuleren om aan buurtpreventie te gaan

ek onder de bezoekers. Hieruit bleek dat mensen vaak

doen door middel van gedragsbeïnvloeding.

vergeten dat het kan. Ook waren veel mensen bang dat
contactloos betalen onveilig is. Op basis van deze informatie ontwierpen we een poster. Deze poster testten

Workshop nudging

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

we in een bar tijdens de Vierdaagsefeesten. De poster

Voor de studenten van de opleiding Toegepaste Psy-

bleek effect te hebben: meer mensen gingen contact-

chologie verzorgden we een workshop

loos betalen bij het zien van de poster.

Nudging. Tijdens deze workshop hebben we de basis
van nudging uitgelegd en hebben de studenten onder
begeleiding een aantal nudges ontworpen.

onze projecten in

Overige branches.
Workshop ‘Omgaan met weerstand’

en weerstanden en bepalen de strategie, en Elma vult

De medewerkers van team ‘Welkom’ bij woningcor-

campagne tot een groot succes te brengen.

Talis

poratie Talis krijgen dagelijks te maken met klanten
die weerstand tonen. In een workshop zijn we diep-

ons aan met haar kennis van communicatie om de

Onderzoek hoog-risicohonden

er in gegaan op de psychologie achter weerstand en

Koninklijke Hondenbescherming

manieren om hier mee om te gaan.

De Hondenbescherming heeft ons gevraagd een onderzoek te doen naar de aanschafredenen van hoog-

Onderzoek veiligheidscultuur

risicohonden. Het aantal hoog-risicohonden in asiel-

Veiligheid op het werk is erg belangrijk bij Van Rens

dit soort honden vaak slecht opgevoed omdat ze om

Mobiliteit. Aan de hand van diepte-interviews achter-

imagoredenen worden aangeschaft. Middels een im-

haalden we waar nog aanknopingspunten liggen voor

pliciete associatietest onderzoeken we wat de onbe-

verbetering. Tevens brachten we een advies uit over het

wuste aanschafredenen zijn voor een hoog risicohond.

versterken van de veiligheidscultuur middels gedrags-

Hieruit vormen we een advies om ervoor te zorgen dat

beïnvloeding.

hoog-risicohonden de opvoeding krijgen die ze verdie-

Van Rens Mobiliteit

en is namelijk ontzettend hoog. Daarnaast worden

nen.

Verbeteren customer journey
Elektrototaalmarkt

Energie armoede

Voor Elektrototaalmarkt is het cruciaal dat klanten de

Stad Antwerpen

webshop als prettig ervaren. We analyseerden daarom

In dit project testten we een interventie om te achterh-

de website en de customer journey, om zo een advies

alen welke benaderingswijze personen met een schuld

te kunnen geven over het toepassen van gedragsbeïnv-

aanzetten om contact op te nemen met de Energiecel

loeding in de webshop.

van het OCMW naar aanleiding van wettelijke brief of
communicatie door maatschappelijk assistenten.

Keep on learning campagne
Agrifood Capital

Inningen Financiën

Steeds meer banen worden overbodig gemaakt om-

Stad Antwerpen

dat een machine het werk van een mens kan doen.

In dit project bekeken we hoe we ervoor kunnen zor-

Voor mensen in de Agrifood sector is dit een drukkend

gen dat boetes van de stad Antwerpen sneller betaald

probleem. Het volgen van cursussen of opleidingen

worden door middel van communicatie in brieven.

naast je werk is voor deze mensen cruciaal, omdat ze
anders niet meer mee kunnen doen in de maatschappij.

Onderzoek Isolatieschorten

Leren naast je werk heeft echter voor iedereen voor-

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

delen. Met de Keep on Learning campagne wil Agrifood

In dit project onderzoeken we hoe we isolatieschorten

Capital meer mensen aanzetten om hun leven lang te

in het ziekenhuis kunnen vormgeven zodat patiënten

blijven leren. Samen met Elma Communicatie verzor-

zich prettiger voelen en zij sneller herstellen.

gen we deze campagne. Wij onderzoeken de motieven

onze projecten in

Overige branches.
Subsitutie van Gevaarlijke Stoffen
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Partnersamenwerking
Gloed Communicatie

Met Gloed Communicatie en hebben wij de verbinding

In de autoschadeherstelbranche wordt nog veel met

opgezocht omdat we elkaar kunnen

schadelijke stoffen gewerkt, terwijl er al wel minder

versterken op verschillende gebieden. Samen met hen

schadelijke vervangers (substituten) zijn. Voor SZW

zijn wij onder meer actief in de ontwikkeling

onderzochten wij bij verschillende stakeholders (bedri-

van campagnes omtrent duurzaamheid en duurzame

jven, leveranciers, branchevereniging, ministerie en

mobiliteit.

klant) de motieven en weerstanden rondom substitutie.
Welke factoren spelen een rol bij wie? Aan de hand van
deze factoren ontwikkelden we een pilotinterventie in
samenwerking met Reclamebureau Open Now.

Dit document is opgesteld door Shift Behavioural Change Consultancy. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit document of wilt u meer informatie? Dan kunt
u contact opnemen met onderstaand contactpersoon.
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