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Briefing 

We zijn op zoek naar ideeën en oplossingen die het scheiden van kartonafval makkelijker 
maken. Wat gaat ervoor zorgen dat meer inwoners hun kartonafval (vaker) gaan scheiden en 
in de oud papiercontainer gooien.

Onderzoek en Aanpak 

Oudpapier wegbrengen wordt over het algemeen gezien als een last. Op conceptueel vlak 
werkt het bij dit soort kwesties om de ervaren last tot een minimum te beperken, en het 
gedrag van de gebruiker te sturen richting de gewilde uitkomst. Mensen nemen doorgaans de 
dozen in zijn geheel mee naar de containers, waar ze vervolgens realiseren dat deze nog 
kleiner gemaakt moeten worden. Daarom is het doel van deze campagne om de mensen te 
helpen met het kleiner maken van de dozen, wanneer, en waar ze dan ook mogen zijn.

Inzicht 
Als er geen gereedschap binnen handbereik is, wordt er onhandig omgegaan met oud papier. 



Concept 

De gemeente Den Haag verspreidt branded sleutelhangers die functioneren als 
gebruiksvriendelijke, karton snijders.

Strategie 

De karton snijder draag je aan je sleutels, en is daarom altijd bij je. Een elegante en simpele 
tool om, wanneer je besluit karton te gaan versnijden, dit gemakkelijk kan. Op deze manier 
verminder je niet alleen de ervaren last van het dealen met oud papier, de gehele volume van 
het uiteindelijke afval neemt ook af. De containers op locatie raken zo minder snel vol, en het 
probleem waar de gemeente Den Haag nu mee worstelt, wordt op deze manier bij de wortels 
aangepakt en opgelost.

Originaliteit, Inhoud & Impact  

Het beste idee is vaak het simpelst. Gebruiksvriendelijkheid is in dit concept het sleutel 
element. De last wordt weggenomen door middel van een directe en praktische oplossing. Dit 
product is ‘cost-efficient’, en verhoogt tegelijkertijd de waarde van het merk ‘Den Haag’. Op 
deze manier wordt iedereen betrokken om bij te dragen aan het recycling process. Samen, als 
een gemeenschap.


