Campagne Almere, Stad zonder Afval
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De uitdaging
De Gemeente Almere wil een stad zonder afval zijn. Het doel is

de meest spraakmakende projecten is de 50kg uitdaging. Via
dit online platform krijgen bewoners inzicht in hun eigen

om de hoeveelheid restafval in 2020 te verminderen tot 50kg
per persoon per jaar. Op dit moment is dat nog 195 kg.
Onze oplossing

restafvalproductie en worden ze uitgedaagd om deze
hoeveelheid te reduceren. Deelnemers ontvangen een 50 kg
pakket waarmee ze afval beter kunnen scheiden en hun
restafvalproductie kunnen meten. Via het online platform

Natuurlijk moet de basis op orde zijn. Daarom is begonnen met
het verhogen van de inzamel service voor gescheiden van
afval. Daarnaast is een campagneorganisatie opgericht. Deze
voert campagne met als doel de ‘hearts & minds’ van bewoners

hebben deelnemers inzicht in hun prestaties en kunnen ze
deze vergelijken met die van anderen. Via competitie- en
beloningselementen wordt het voor bewoners leuk gemaakt om
mee te doen en zoveel mogelijk afval te scheiden.

te winnen, zodat deze vanuit hun intrinsieke motivatie meer
afval gaan scheiden. De campagne omvat verschillende
projecten die voortkomen uit ideeën van de eigen
medewerkers, bewoners en experts om zo tot 2020 te blijven

Naast diverse afval projecten is er ook aandacht voor de groei
van de eigen organisatie (projectmatig werken), bewustwording
over afval en de rol van afval in een breder duurzaam kader.
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werken aan het behalen van de doelstelling.
Het resultaat
Royal HaskoningDHV heeft de campagne opgezet en geholpen

Door onze ondersteuning is de campagne opgestart en worden
met vernieuwende projecten stappen gezet richting een
afvalloze stad!. Op naar Almere, een stad zonder Afval!

bij het uitwerken en opstarten van diverse projecten. Eén van

royalhaskoningdhv.com

