WAAROM
GOOIEN
MENSEN
AFVAL
NAAST DE
AFVALBAK?
LES 1 : NUDGE

nudge

Aanleiding is een probleem
Subtiel de keuze beïnvloeden
Veranderen gedrag
Positief doel
Transparant en niet misleidend

OPDRACHT: Ontdek wat een nudge is. Bekijk een
praktijkvoorbeeld van de nudge en verzin je eerste eigen nudge!

LES 1 : NUDGE

LESPLAN:
Situatie: Met een zogenaamde nudge wordt
geprobeerd het keuzeproces van mensen te
beïnvloeden door gewenst gedrag te
stimuleren. Door een subtiele en
transparante hint of verandering in de
context, wordt gewenst gedrag aantrekkelijk
gemaakt.
Skill: kritisch denken
Kennis: Kinderen weten wat een nudge is.
Vaardigheden: Kinderen kunnen zelf een
nudge bedenken.
Houding: Kinderen ontwikkelen een kritische
denkhouding.
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Lesverloop: Open het artikel over de nudge
van de gemeente Rotterdam. Aan de hand
van het artikel leg je uit wat een nudge is. De
informatie uit BIJLAGE Godz1 informatie
nudging kun je gebruiken bij de uitleg. De
kinderen gaan nu zelf een nudge bedenken.
Leg een probleem voor: afval wordt op straat
gegooid in plaats van in de afvalbak. Het doel
is dat mensen het afval in een afvalbak
gooien. Deze opdracht is in het echt gegeven
en toegepast in Den Bosch. Deel BIJLAGE
Godz1 nudge afvalbak uit en laat kinderen
zelf een (of meer) nudge(s) bedenken. Laat
de bedachte nudge aan elkaar zien.
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PLUS JE LES:

UITBREIDINGSKANSEN:

Benoem dat in een nudge best humor mag
zitten, dat je mag overdrijven en je fantasie
mag gebruiken. Hoe zorg je dat mensen het
leuk en uitnodigend gaan vinden om iets in
jouw afvalbak te gooien? Een bordje met het
bevel: ‘gooi hier je afval in’ gaat niet werken.
Een nudge wordt niet ingezet om mensen
bevelen te geven, maar om op een ludieke
manier gedragsverandering te stimuleren.
Benadruk dat de grond en de ruimte om en
boven de afvalbak gebruikt mogen worden.
Stimuleer ook het gebruik van kleur, vorm,
geluid, licht. De kosten voor het maken zijn
(nog) geen belemmering.

Laat de voorbeelden van
Communicatiebureau KesselsKramer zien.
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Maak een/jouw nudge bij je eigen afvalbak
op school of thuis. Heeft jouw nudge het
gewenste effect?
Welk probleem uit jouw omgeving vraagt om
een nudge? Welke gedragsverandering wil je
dan bereiken?
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ZOEKTERMEN:

BRONNEN:

Nudging
Nudge
Holle Bolle Gijs
Nudge papiercontainer
Gooi je afval in de afvalbak hoe moeilijk kan
het zijn afbeeldingen

https://versdenkers.nl/training-nudging/
https://www.efteling.com/nl/blog/historie/2
0190329-holle-bolle-gijs
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/min
der-afval-naast-containers-door-ﬂeurige-proe
f/
https://www.omdenken.nl/inspiratie-en-verh
alen/afval-weggooien

BIJLAGEN:
BIJLAGE Godz1 informatie nudging
BIJLAGE Godz1 nudge afvalbak
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