
Deelsessie 2 
Effectieve beïnvloeding via 

communicatie

Van 14.45 – 16.00

1. Jolien Gottenbos, Rijnland, Slootspel voor kinderen (en volwassenen)

2. Karinka van Wijnhoven, Campagne Waterklaar.nl Limburg 

3. Jannet Kamminga, HDSR, Ecologisch beheer voor agrariërs 

PAUZE

4. Saskia van Amerongen, UvW, Landelijke campagne Waterbazen 

5. Jim van Belzen, NIOZ, Waterscouts voor schoon water

6. Jan vd Graaf, Dommel, Waterschijf van idee naar campagne 



1. Slootspel voor kinderen 
(en volwassenen)

Jolien Gottenbos, Hoogheemraadschap van Rijnland

jolien.gottenbos@rijnland.net

mailto:jolien.gottenbos@rijnland.net




Slootspel





2. Campagne Waterklaar.nl 
(Limburg)

Karinka van Wijnhoven

karinka.wijnhoven@me.com

mailto:karinka.wijnhoven@me.com


Publiekscampagne
waterkwaliteit

Gedragsverandering goed rioolgebruik

•Provincie Limburg; 4 verschillende regio’s

•Vanuit één kanaal verschillende doelgroepen bereiken

•Afgestemd op leefstijlen Ons Water (leefstijlvinder)

https://vimeo.com/468891200/456f868deb
https://vimeo.com/468891200/456f868deb


• Leefstijl werd afgestemd op:

• Onderwerp

• Inhoud boodschap

• Beeld

• Kanaal 

• Targetting op basis van demografische kenmerken 

Van bewustwording naar gedrag

Met als resultaat:

Mondkapjes, beste advertorial van De Limburger óóit!
17.489 keer gelezen, gemiddelde leestijd: 107 seconden

Doekjes, beste resultaat via Facebook Waterklaar óóit!
135.801 bereikte personen, 11.350 betrokkenheidsacties



3. Ecologisch beheer 
voor agrariërs

Jannet Kamminga, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Jannet.kamminga@hdsr.nl

mailto:jolien.gottenbos@rijnland.net


agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/videos-over-ecologisch-slootschonen

De boerensloot leeft!

https://youtu.be/L1kc2G-xi9g




4. Landelijke campagne 
Waterbazen

Saskia van Amerongen, Unie van Waterschappen

samerongen@uvw.nl

mailto:samerongen@uvw.nl




Doel
We willen dat zoveel mogelijk mensen:

• weten dat er waterschappen zijn;

• een positief gevoel bij de waterschappen hebben;

• beseffen dat het werk van de waterschappen belangrijk en relevant is;

• weten wat ze zelf kunnen doen om mee te helpen aan schoon en 

voldoende water.



We richten ons op het brede publiek. 

Meerjarige campagne. Met piekmomenten. 

Gelaagdheid campagne; van aandacht trekken (dicht bij leefwereld inwoners) 

naar inhoud (taken waterschap)

Campagnekeuzes



Waterbazen



See-think-do in plaats van focus op gedragsverandering



Steeds meer mensen in plaats van heb jij al



Klein en dichtbij in plaats van onbereikbaar en groot



• Toolkit bij alle waterschappen

• vragen via waterbazen@uvw.nl

• Zien hoe dit in de praktijk gaat? 

o Instagram: @waterschappen

o Facebook: Waterschappen

o https://www.waterschappen.nl/waterbazen/

Als waterschap aan de slag met de Waterbazen?

mailto:waterbazen@uvw.nl


5. Waterscouts voor 
schoon water

Jim van Belzen, NIOZ, Waterscouts

jim.van.belzen@nioz.nl

mailto:jolien.gottenbos@rijnland.net


Het

PLASTIC SOUP PROJECT

www.Scouts4Science.nl  / info@scouts4science.nl

Doelgroep: Scouts / kinderen, 7 – 18 jaar

Acties: Clean-ups & waterlijn- & sleepnetmetingen uitvoeren

Samenwerking met Universiteit Antwerpen & NIOZ



www.Scouts4Science.nl

Uitleen van projectkisten: waterlijn & sleepnet



Spellen & activiteiten in thema online

www.Scouts4Science.nl



Waterschijf, van idee 
naar campagne 

Jan van de Graaf, Waterschap de Dommel

jvdgraaf@dommel.nl



IDEE FOLDER ONLINE + CAMPAGNE

Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit
17 November 2020
Jan van de Graaf, Adviseur waterkwaliteit, Waterschap De Dommel

• Mensen hebben vooral goede intenties
Hoe dan?
• Geven van keuzes  aan inwoners van ons 

gebied: wat kan je zelf eenvoudig doen!

• Gewenst gedrag
• Werkwoorden
• Sturen op actie: handelingsperspectief
• Eenvoudig
• Huis Tuin Keuken

• Kantine, schijf van vijf van voedingscentrum
• Voedselkeuze beïnvloedt de waterkwaliteit
• Waterkwaliteit verbeteren met de massa 
• Brainstorm met collega’s: 5  thema’s

Opvallende vorm
Herkenbaar
Icoontjes
Advies met goede bedoeling

• www.waterschijfvanvijf.nl
• www.waterschijfvanvijf.nl
• Weetjes en Tips
• Goede voorbeelden van partners en inwoners
• Subsidie
• Samen  campagne voeren met gemeentes
• Campagne is ingezet op normatief gedrag:
• Heb jij ook al een regenton?
• Social media post

http://www.waterschijfvanvijf.nl/


• Nieuwe folder: tips weg, tips toegevoegd + de link met het waterschap beschreven. 
• Illustrerende foto’s die gemaakt zijn voor de campagne waterbewustzijn) tonen het gewenste gedrag.
• 2021: experimenteren naar de 4 burgerschapsstijlen. Bv:

• Nothing to lose: er gebeurd niets ernstigs als je een regenton plaats, alleen voordeel.
• Humor: Snel vet kwijt raken? Neem een doekje vetresten weg uit je pan!

Vochtige doekjesAfkoppelen Korter douchen Hergebruik kookvocht

https://www.dommel.nl/bewuster-omgaan-met-water



https://bit.ly/Plenaire_sessie

https://bit.ly/Plenaire_sessie

