
5 WINNAARS
Realiseerbare ideeën die we graag samen met  
de leerlingen willen uitwerken en die bijdragen aan 
minder zwerfvuil. 

EEN BOODSCHAP ROND VUILBAKKEN  
IN VERSCHILLENDE TALEN

Beschrijving
Een boodschap, bv. ‘Gooi je afval in de 
vuilbak’ in verschillende talen en kleuren 
voor de vuilbak op de grond schrijven. 

Beoordeling
• Realiseerbaar met een heel beperkt budget (veel impact voor weinig geld).
• Geniaal in zijn eenvoud. 
• Op heel veel plaatsen makkelijk aan te brengen. 
• Mooi uitgewerkt en getest. 

Mogelijkheden
• Een slogan met een knipoog bedenken: bv. “Nog 17 stappen tot de dichtstbijzijnde  

vuilbak! Hou vol!” …  (cfr. Hier begint de zee).
• De leerlingen laten samenwerken met een graffiti-kunstenaar om het creatiever te  

maken.
• Per taal een sjabloon ontwerpen.
• Krijtspuitbussen (afwasbaar, tijdelijke markeringen gekaderd in een actie).
• Toepasbaar op scholen, parkings, openbare domeinen …

Gebruikte technieken
• Nudging, een duwtje in de rug. 
• Speel in op een positief groepsgevoel (taalgemeenschap).

3 STW, Maria Assumpta Lyceum Laken
Groepsleden: Lara, Tess, Hilal



CAMPAGNEWEEK ROND ZWERFVUIL MET ALLERLEI 
LUDIEKE ACTIES

Beschrijving
Een actieweek op school  rond zwerfvuil, waarbij iedereen zich op een leuke manier  
betrokken voelt. 
Enkele voorbeelden uit een waslijst aan leuke ideeën:
• Een stoelendans waarbij er afval geraapt moet worden zolang de muziek loopt.  

De klas die het meeste afval raapt, wint een workshop ‘afvalvrij pizza maken’.  
• Milieuvriendelijke tombolaprijzen voor wie juist sorteert.
• Acties organiseren om geld in te zamelen voor milieuprojecten.

Beoordeling
• Realiseerbaar met een relatief klein budget (veel impact voor weinig geld). 
• Een campagne werkt activerend en sensibiliserend. Het brengt de problematiek onder 

de aandacht. Iedereen wordt betrokken. 
• Goed uitgewerkt en getest. 
• Dit is één van de enige inzendingen die inzet op preventie en sorteren. Het totaalplaatje 

klopt!

Mogelijkheden
• Toepasbaar in scholen, met acties voor elk wat wils. 
• Aanpasbaar naar gelang de eigen creativiteit en de schoolcontext.
• Inpasbaar in verschillende lessen of als schoolactiviteit voor grote groepen leerlingen.

Gebruikte technieken
• Speel in op een positief groepsgevoel.
• Maak positieve associaties.
• Geef een directe beloning.

3 BSO Haarzorg - Mode,  
Maria Assumpta Lyceum Laken



VUILBAKKEN MET VERVORMDE MONDEN  
VAN LEERKRACHTEN ALS INWERPGATEN

Beschrijving
Een vuilbak met foto’s van leerkrachten waarbij de leerlingen het vuil in hun vervormde 
mond gooien. 
De hoogte van de gaten en de gebruikte foto’s kunnen aangepast worden aan 
de doelgroep, bv. foto’s van K3 voor kleuters, beroemde rolmodellen voor tieners, enz.
Bekijk hier het filmpje van deze inzending.

Beoordeling
• Knappe aanpak waarbij de directeur en de leerkrachten betrokken werden. 
• Leuk idee (monden vervormen) en heel mooi uitgewerkt. 
• Deze vuilbak past perfect in de leefwereld van jongeren.

Mogelijkheden
• Toepasbaar op scholen. 
• Uit te breiden naar het openbaar domein met bekende gezichten.

Gebruikte technieken
• Maak gebruik van een rolmodel/influencer.
• Geef een directe beloning (scoren). 

5 Organisatiehulp,  
KOHa Sint-Jozef Hamme
Groepsleden: Jill Staljanssens, 
Tanika De Waele, Kato Blijweert

http://www.youtube.com/watch?v=BWftTglavbI 


VUILBAKKEN MET GRIJPERS

Beschrijving
Een vuilbak waaraan een zwerfvuilgrijper wordt bevestigd met een metalen kabel. Om te 
vermijden dat de kabel naast de vuilbak ligt, wordt er met een ‘rolsysteem’ gewerkt, net 
zoals de leiband van een hond.
Vele kinderen gaan met de school op pad met zo een grijper. Ze zullen het herkennen 
waardoor ze de omgeving van de vuilbak zullen willen opkuisen en proper houden.

Beoordeling
• Uitwerking kan volgens voorbeeld uit Canterbury (foto van een jurylid).  
• Leuk voor kinderen die de grijpers herkennen, bv. van opkuisacties op school.
• Activerend en sensibiliserend.

Mogelijkheden
• Toepasbaar in parken, dierentuinen, provinciale domeinen: aan centrale in- en uitgangen. 
• De grijpers hoeven niet per sé vast te hangen, zeker niet in een betalend park.

Gebruikte technieken
• Nudging, geef een duwtje in de rug.  
• Maak positieve associaties (propere natuur). 

Lassen K3, PTS CLW 
De Masten Kapellen

TER ILLUSTRATIE
Deze foto heeft de jury  

zelf toegevoegd



ASBAK IN SIGARETVORM

Beschrijving
Een aantrekkelijke asbak in de vorm van een sigaret. Bovenaan is een rooster voorzien 
waarop de sigaret gedoofd kan worden, waarna je ze in de koker kan laten vallen.  
De asbak is verplaatsbaar en voorzien van een evacuatiesysteem voor regenwater. 

Beoordeling
• Heel mooie uitwerking.
• Uitgetest en doeltreffend bevonden.

Mogelijkheden
• In combinatie met fluo-kleuren om op te vallen, bv. in een uitgangsbuurt. 
• Peukenpalen op locaties die rokersgevoelig zijn (een peukenroute maken). 

Gebruikte technieken
• Nudging, geef een duwtje in de rug. 

5P Soudure /  
5P Mécanique, Institut 
Technique Saint-Joseph 
La Louvière
Groepsleden: Thomas 
Bouhier, Fantesini Victor, 
Lebeau Alan, Gregory 
Severs, Justin Deblander



CLEPP (CLEaning + aPP) VOOR AFVALPREVENTIE

Beschrijving
De creatie van een app die inzet op afvalpreventie. Het doel is om punten te verzamelen 
bij je aankopen: hoe afvalzuiniger een product, hoe meer punten het oplevert. Als je vol-
doende punten hebt verzameld, krijg je een persoonlijke prijs (vrac artikelen) of wordt het 
filiaal vergroend. 
Er is een ranking per regio om de motivatie aan te wakkeren. 

Beoordeling
• Globale en goed uitgewerkte app.
• Insteek van preventie en alternatieve beloning (vergroenen).
• Matcht deels met de eigen denkrichting van Colruyt Group. 

Gebruikte technieken
• Geef een directe beloning. 
• Speel in op een positief groepsgevoel.

Waarom ‘slechts’ een eervolle vermelding?
Dure oplossing en niet op korte termijn realiseerbaar: app maken en linken aan de  
EXTRA-app, 1000den producten een verpakkingsscore geven, 100den winkels ombouwen 
voor ‘bulkmuur’, ...

2 EERVOLLE VERMELDINGEN
Leuke, maar iets minder realiseerbare of werkbare ideeën.

5 Industriële Wetenschappen, Vrij Technisch Instituut Torhout
Groepsleden: Willem Beel, Yasmine Decadt, Thomas Ocket, i.s.m. 
het MOS-team



MEERKEUZE-VUILBAK EN -ASBAK MET 52 VRAGEN

Beschrijving
Ontdubbelde vuilbakken waarbij boven elke vuilbak een vraag hangt. Stemmen kan door 
afval of een sigarettenpeuk in de vuilbak of asbak van jouw keuze te gooien. Er zijn 52 
originele paren vragen toegevoegd, afgestemd op de interessesfeer van jongeren, om de 
nieuwsgierigheid gaande te houden. Elke week wordt het resultaat van de bevraging van 
de voorgaande week getoond. 

Beoordeling
• Beste uitwerking van een veel voorkomend idee (keuze-vuilbakken).
• Stemmen kan met gewoon afval én met sigaretten -> zet niet aan tot roken.
• Voor elke week een nieuwe vraag + resultaat van de vorige week. 

Gebruikte technieken
• Laat mensen kiezen tussen 2 gewenste opties

Waarom ‘slechts’ een eervolle vermelding
Moeilijker te realiseren, zeker buiten de schoolcontext, omdat het wekelijkse interventies 
vraagt. Vuilbakken moeten verdubbeld worden + voorzien van asbakken -> geeft extra 
onderhoudswerk (en dus kost).

5 Technicien de bureau, 
Institut Saint-Joseph  
Trois-Ponts
Groepsleden: Aurélia,  
Laetitia, Pauline


