
Uitnodiging deelname onderzoek

Hoe stimuleer je consumenten om 
hervulbare verpakkingen te gebruiken?

Een innovatief project over het stimuleren van het gebruik van hervulbare verpakkingen in de

voedingsbranche in Nederland. Geschikt voor vooroplopers die de komende jaren willen

profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van hervulbare verpakkingen, en partijen die

hiervan willen leren.
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Hervulbaar of herbruikbaar?
Met herbruikbare en hervulbare verpakkingen worden verpakkingen bedoeld die meermaals

te gebruiken zijn, zoals navulbare verpakkingen, herbruikbaar servies of bierflesjes met

statiegeld. Het gaat hier niet om het hergebruik van grondstoffen in nieuwe verpakkingen of

andere producten, zoals rPET of gerecycled glas. We gaan hierbij in principe uit van vier reuse

models zoals gedefinieerd door de Ellen MacArther Foundation: refill at home, return from

home, refill on the go en return on the go.

Refill on the goRefill at home Return from home Return on the go



Hoe stuur je consumentengedrag om een succes te maken van hervulbare

verpakkingen?

Om de voedingsbranche structureel te verbeteren en verduurzamen starten wij een

onderzoek naar het gebruik van hervulbare verpakkingen. Dit onderzoek bestaat uit:

1. Een algemene verkenning: hoe zit het met het gebruik van hervulbare verpakkingen in de

voedingsbranche? We nemen je mee in het hoofd van consumenten. Hoe maken zij hun

keuzes? Wat beïnvloedt de keuzes die zij maken? En hoe kun je deze keuzes sturen om

het gebruik van hervulbare verpakkingen te stimuleren?

2. Specifieke inzichten en concrete adviezen: hoe kan jouw organisatie profiteren van

ontwikkelingen op het gebied van hervulbare verpakkingen? Hoe speel jij op de juiste

manier in op het keuzeproces van de consument om de keuze voor hervulbare

verpakkingen te stimuleren?

Wil jij weten hoe jij het beste met hervulbare verpakkingen kunt omgaan, en wat de resultaten

van dit onderzoek voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Mats

voor meer informatie.

Over Changing Ways
Wij werken hard aan de verbetering en verduurzaming van het verdienmodel van organisaties. Dat doen we met

vernieuwende inzichten en doordachte adviezen over het gedrag van consumenten en bedrijven. Wij geven:

• Inzicht in (consumenten)gedrag, hoe komen keuzes tot stand?

• Richting aan je lange termijn strategie, hoe zet je structureel in op verduurzaming van (consumenten)gedrag?

• Advies over het direct nemen van de juiste stappen, waar kun je het beste op inzetten en hoe?

Mats Postema

Gedragsexpert & Relatiemanager

+31 (0)6 23 21 43 47

Mats@changingways.nl

Julie de Vaan

Gedragsexpert & Onderzoeker

+31 (0)6 36 46 26 41

Julie@changingways.nl

1. Introductie

Over ons onderzoek naar hervulbare verpakkingen
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De techniek voor refill wordt beter en is

veelbelovend. Maar investeren in deze

techniek kost geld. Hoe benut je deze

techniek optimaal en haal je zo veel

mogelijk rendement uit je investering?

Consumenten staan steeds positiever

tegenover refill. Toch gebruikt nog niet

iedereen waar dat kan hervulbare

verpakkingen. Hoe speel je goed in op

deze groeiende markt?

€
Door deze wet- en regelgeving en

stijgende grondstofprijzen wordt het

gebruik van wegwerpverpakkingen

steeds duurder.

Er komt strengere wetgeving op het

gebied van verpakkingen. Zo geldt er

bijvoorbeeld vanaf juli 2023 een

verbod op het gratis verstrekken van

single-used plastic.

Waarom doet Changing Ways onderzoek naar hervulbare verpakkingen?

• Er is nog te weinig structurele inzet op hervulbare verpakkingen.

• In de voedingsbranche ligt de focus op technische innovaties op het gebied van

verpakkingen. Er zijn nog weinig inzichten en adviezen met het oog op

(consumenten)gedrag.

• Hierdoor blijft veel potentie onbenut. Innovaties die niet direct goed aanslaan worden niet

optimaal ingezet, betwijfelt of zelfs onnodig afgeschreven.

• We hebben al 10 jaar ervaring met gedragsverandering en –onderzoek en veel kennis over

o.a. duurzame aankopen, afvalscheiding en recycling.

• Hervulbare verpakkingen zijn vaak nog duurzamer dan recyclen. We geloven dan ook dat

verpakkingsvrije producten en hervulbare verpakkingen een belangrijke aanvulling zijn.

Daarom willen we deze ontwikkeling in goede banen leiden.

2. Relevantie

Waarom inzetten op hervulbare verpakkingen?
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1. Hoe consumenten keuzes maken als het gaat om hervulbare verpakkingen 
ü Op welke verschillende manieren komen kun keuzes tot stand?

ü Hoe ziet dat keuzeproces eruit?

ü Waarom kiezen consumenten wel of niet voor hervulbare verpakkingen?

ü Welke psychologische factoren en processen spelen hierbij een rol? Bijvoorbeeld:

• Identiteit en sociale rol

• Verantwoordelijkheidsgevoel en zelfeffectiviteit

• Conservatism bias en belief revision

ü Welke situationele aspecten spelen hierbij een rol? Bijvoorbeeld:

• Om welk type product of welke locatie het gaat

• Om welke verpakking of vorm van hergebruik het gaat

2. Hoe je consumenten stimuleert om voor hervulbare verpakkingen te kiezen
ü Wat is een geschikte aanpak voor de voedingsbranche?

ü Welke maatregelen kan de voedingsbranche nemen?

ü Welke gedragstechnieken en beïnvloedingsprincipes zijn geschikt om in te zetten? Bijvoorbeeld:

• Sociale beïnvloeding of sociale norm

• Nudging

• Het activeren van bepaalde waarden

ü En waar, wanneer en hoe kun je deze het beste inzetten? Bijvoorbeeld:

• In een branche-brede campagne

• Voor een bepaalde categorie of een bepaald kanaal

3. Hoe jouw organisatie een succes maakt van hervulbare verpakkingen
ü Op welke manieren maken consumenten keuzes in jouw situatie?

ü Hoe kan jouw organisatie er het beste voor zorgen dat consumenten hervulbare verpakkingen kiezen?

ü Hoe profiteert jouw organisatie optimaal van de ontwikkelingen op het gebied van hervulbare

verpakkingen?

3. Aanpak

Waar krijg je antwoord op?

We beantwoorden deze vragen op het niveau van:

De consument De voedingsbranche Jouw organisatie Specifieke situaties 
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1. Samenvatten en structureren van 

(wetenschappelijke) onderzoeken en inzichten

Een uitgebreide studie naar consumenteninzichten,

inzichten uit de gedragswetenschappen, vakkennis

en onderzoek naar hervulbare verpakkingen.

2. Opzetten van een alomvattend gedragsmodel

over het gebruik van hervulbare verpakkingen

Deze laat zien hoe de keuzes van de consument tot

stand komen, en welke factoren deze keuzes

beïnvloeden.

Self-efficacy

Houding Motivatie

3. Opzetten van een strategie voor de 

voedingsindustrie om de keuze voor 

herbruikbare verpakkingen te stimuleren

Om op de juiste momenten en manieren in te spelen

op het keuzeproces van de klant, bijvoorbeeld:

Stap 1: Verhoog motivatie op het moment dat mensen keuzes maken

Hoe? Door duurzaamheidswaardes te activeren met cues zoals

eco-labels en een natuurlijke look-and-feel.

4. Geven van inzicht in consumentengedrag in de

specifieke situatie van jouw organisatie

Op basis van kenmerken van jouw situatie laten we

je zien hoe keuzes in jouw situatie tot stand komen

en met welke psychologische processen je rekening

moet houden.

5. Opzetten van een aanpak voor de specifieke

situatie van jouw organisatie

We geven je concrete adviezen en handvaten om in

te spelen op het keuzeproces van de consument. Zo

kun je direct aan de slag met een onderbouwde

aanpak om optimaal te profiteren van de

ontwikkelingen op het gebied van hervulbare

verpakkingen.

Self-efficacy

Houding Motivatie

??

Stap 2: Speel na aankoop in op de houding van consumenten voor langdurige 

gedragsverandering

Hoe? Vraag mensen na aankoop hoe het product bevallen is.

Mensen zijn geneigd om een aankoop positief te evalueren en

creëren zo een nog positievere houding ten opzichte van het

product en een hogere aankoopintentie.

6. Delen van de resultaten om draagkracht te 

vergroten

We geven een presentatie en zetten een rapportage

op waarin we de voor jouw organisatie belangrijke

inzichten en adviezen helder en toegankelijk

samenvatten. Dit rapport kun je gemakkelijk delen

met anderen die je wil overtuigen om aan de slag te

gaan met jouw effectieve en onderbouwde aanpak.

Motivatie

Houding

3. Aanpak

Hoe gaanwe tewerk?

Stap 2: Specifieke inzichten en concrete adviezen

Stap 1: Algemene verkenning
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3. Aanpak

Voorbeeldcase (Coca-Cola):
Hoe stimuleer je consumenten om suikervrij te kiezen?

Stap 1: Algemene verkenning

1. Samenvatten en structureren van (wetenschappelijke) onderzoeken en inzichten

2. Opzetten van een alomvattend gedragsmodel 

over het kiezen voor suikervrije frisdrank

3. Opzetten van een strategie voor Coca-Cola om 

de keuze voor suikervrij te stimuleren

Geschiktheid

Houding Motivatie

Gemak

Sociale invloed

Stap 1: Richt de omgeving zo in dat deze inspeelt op geschiktheid, sociale invloed, gemak

Waar? In de supermarkt, op leisure locaties en on-the-go

Hoe? Maak suikervrije keuzes aantrekkelijk, normaal en gemakkelijk

Stap 2: Speel met campagnes en communicatie in op houding en motivatie

Waar? Thuis, in outdoor communicatie en op social media

Hoe? Geef informatie over waarom suikervrij een goede keuze is en creëer vooraf 

aankoopintenties

Houding

Geschiktheid GemakSociale invloed

Motivatie

Stap 2: Specifieke inzichten en concrete adviezen – Situatie: supermarkt

4. Inzichtelijk maken hoe mensen keuzes maken 

in de supermarkt

5. Opzetten van een aanpak om de keuze voor 

suikervrij te stimuleren in de supermarkt

6. Delen van de resultaten om draagkracht te 

vergroten

We delen de resultaten met supermarkten zoals 

Jumbo. Zij zijn overtuigd van onze onderbouwde 

aanpak en samen zetten we bijvoorbeeld de ‘Fris op 

z’n best’ campagne op.

Geschiktheid

Gemak

Sociale invloed

Stap 1: Zorg dat suikervrij de normaalste en meest voor de hand liggende keuze wordt

Stap 2: Speel in op de perceptie over de smaak om mensen het gevoel te geven dat 

suikervrij een geschikte keuze is, zonder daarbij de keuze op basis van sociale invloed en 

gemak te verstoren

Waar? In het frisdrankschap, op de kopstelling, in de koeling en 

online

Hoe? Verhoog het aandeel aan Coca-Cola zero sugar in het schap, 

zorg dat deze het beste zichtbaar en te pakken is. Plaats 

bijvoorbeeld vooraan in het schap, en op oog- of pakhoogte.

Waar? Via alle communicatieuitingen in en rondom de supermarkt

Hoe? Door te benadrukken dat de smaak van suikervrij goed is en 

daarbij niet te focussen op gezondheid.
Geschiktheid

Gemak

Sociale invloed

Nieuwe schapindeling:

Do’s: maak 50%> van het schap suikervrij, eerste meter suikervrij, suikervrije flesjes op

ooghoogte, suikervrije multipacks op pakhoogte.

Don’ts: Schap splitsen op basis van suikervrij vs. suikerhoudend, zoals voorgesteld door de

concurrent. Dit is te lastig voor de consument en leidt tot minder verkoop.

Schapcommunicatie:

Do’s: communiceer met woorden als ”lekker” en “verfrissend”, zorg voor een rustige opmaak om

de keuze van de consument subtiel te sturen naar suikervrij.

Don’ts: communiceren met woorden als “gezond”, kiezen voor hele opvallende kleuren,

afbeeldingen of opmaak. Zo verstoor je de automatische piloot die naar de keuze voor suikervrij

stuurt.
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Stap 1: Algemene verkenning
Hoe zit het met hervulbare verpakkingen in de voedingsindustrie? We nemen je mee in het hoofd van

consumenten. Hoe maken zij hun keuzes? En wat beïnvloedt de keuzes die zij maken?

Midden 

dec 2022

Gedragsmodel – We weten nu op welke manieren consumenten keuzes maken en maken die 

kennis visueel toegankelijk. Jij krijgt inzicht in het keuzeproces van de consument.

3. Aanpak

Wat zijn de planning en de timings?

Eind 

jan 2023

Beïnvloedingstechnieken – We onderzoeken geschikte beïnvloedingstechnieken. Jij leert 

wat de meest effectieve manieren zijn om de consument te beïnvloeden. 

Start / kick off  - We starten met een (individuele) kick off met elke deelnemende organisatie

Studie - Vervolgens doen we in 4-6 weken een intensieve studie naar hervulbare 

verpakkingen in de voedingsbranche. Dit bestaat uit het samenvatten en structureren van: 

• Wetenschappelijke onderzoeken

• Gedragskennis

• Consumentenonderzoek

• Learnings uit pilots

• Vakinzichten

Branche strategie – Het resultaat van stap 1 is een onderbouwde, branche brede strategie. 

De strategie laat zien wat je kunt doen om consumenten binnen de voedingsbranche te 

stimuleren om herbruikbare verpakkingen te gebruiken.

Stap 2: Specifieke inzichten en concrete adviezen
Hoe kan jouw organisatie profiteren van ontwikkelingen op het gebied van hervulbare verpakkingen? We

helpen je om in jouw situatie op de juiste manier in te spelen op het keuzeproces van de consument.

Begin 

feb 2022

Organisatie specifieke aanpak - In 2 weken en 2 sessies ontwikkelen we een concreet plan 

van aanpak voor jouw organisatie.

Sessie 1: Jullie organisatie – We beginnen met een presentatie van de algemene verkenning. 

Daarna bepalen we samen de specifieke kenmerken van jullie organisatie / situatie. 

Sessie 2: Jullie aanpak – We leren je wat de inzichten uit de 1e sessie betekenen voor jullie 

aanpak om hervulbare verpakkingen te stimuleren. Je ontvangt onderbouwde adviezen en 

een aanpak op basis van de kenmerken van jouw organisatie, concrete handvaten om op de 

juiste momenten en de juiste manieren de voor jouw organisatie geschikte gedrags- en 

beïnvloedingstechnieken in te zetten. 

Rapportage  / evaluatie – We eindigen met een heldere rapportage en een evaluatie.

Midden 

feb 2022
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3. Zet geschikte communicatie, campagnes en uitingen op

Weet wanneer, waar en op welke manier je het beste kan communiceren

over refill. Zo voorkom je dat er ingezet wordt op middelen die uiteindelijk

niet of zelfs averrechts werken.

2. Geef richting aan je plannen, innovaties en producten

Bepaal of, wanneer en hoe je hervulbare verpakkingen het beste kunt

inzetten voor jouw producten. Zo haal je optimaal rendement uit je

innovaties en investeringen.

4. Overtuig anderen met een onderbouwde aanpak

Deel bevindingen met collega’s, klanten en stakeholders om ze te overtuigen

van je plannen met een goed onderbouwde aanpak.

1. Profiteer optimaal van ontwikkelingen op het gebied van hervulbare 

verpakkingen

Maak een succes van hervulbare verpakkingen, zorg dat het goed aanslaat en

stimuleer consumenten om hervulbare verpakkingen te gebruiken.

Waarom anderen meedoen aan dit onderzoek:

• Loop voor op wet- en regelgeving zodat je de tijd hebt om voor de juiste aanpak te kiezen.

• Bespaar op kosten voor grondstoffen en prijsverhogingen voor wegwerpverpakkingen en

voorkom dat innovaties en ontwikkelingen niet goed aanslaan.

• Profiteer van de groeiende markt en kansen voor jouw organisatie op het gebied van

duurzame verpakkingen.

• Blijf of wordt koploper op het gebied van (kennis over) duurzame verpakkingen.

• Geef je duurzaamheidsplannen een boost met een goed onderbouwde strategie.

• Leer van best practices en andere partijen uit de voedingsbranche.

4. Resultaat

Wat levert deelname je op?
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Beperkte uitnodiging

Deze uitnodiging is in eerste instantie

bedoeld voor een beperkt aantal grote

spelers uit de voedingsindustrie. In een

later stadium worden ook overige

organisaties benadert.

Kosten 

De prijs voor deelname is €6.992,- excl.

btw per deelnemende organisatie. Dat is

inclusief specifieke inzichten en concrete

adviezen voor één relevante situatie per

organisatie.

Wil je het groter aanpakken en inzichten

en concrete adviezen over meerdere

relevante situaties? Dan kan je het

onderzoek uitbreiden voor €2.676,- ex btw

per toegevoegde situatie.

Timings

• December 2022: algemene verkenning

• Februari 2023: specifieke inzichten en 

concrete adviezen

• Terugkoppelingen en contact-

momenten wanneer het jou uitkomt

Wat wij van jou verwachten

• (Actieve) deelname aan 2 sessies (2-6 

personen)

• Input over jouw situatie

Contactgegevens

+31 (0)6 23 21 43 46

Mats@changingways.nl

5. Praktische informatie

Watmoet je weten over deelname aan dit onderzoek?
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Deliverables: 

• Inzicht in consumentengedrag en 

hervulbare verpakkingen

• Gedragsmodel gebruik hervulbare 

verpakkingen

• Branche brede strategie om het gebruik 

van hervulbare verpakkingen te 

stimuleren

• Praktische adviezen en handvaten 

specifiek voor een situatie relevant voor 

jouw organisaties om consumenten te 

stimuleren gebruik te maken van 

hervulbare verpakkingen

Deelnemen aan dit onderzoek

Wil je deelnemen aan het onderzoek? Neem dan contact op met Mats.


