
 

 

 

 

Overzicht kennisveld gedragsbureaus  

Aan  de  slag met circulair gedrag 



  

Inleiding  

Bent  u er  nog  niet  helemaal uit  hoe u uw  inwoners, 
klanten of  medewerkers  kunt  stimuleren om  hun gedrag  
te veranderen?  Of  hoe u voor  preventie zorgt?  
Rijkswaterstaat  helpt  u op  weg. In  dit  document  vindt  u 
een overzicht  van bureaus die zich met  gedrags-

verandering  en communicatie bezighouden.  Maar  ook  
bureaus die zich richten op  productontwikkeling, 
beleving, onderzoek  en advies. Zo  kiest  u het  bureau dat  
op  uw  specifieke vraag  aansluit.  
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Gedragsbureaus  

Behavior Change  Group 
Domein:  Gedragsverandering  in  de  
organisatie   

Expertise o.a.:  Gedragslab  in 

organisatie  opzetten, 

organisatieverandering, kwartiermaken, 
detachering  gedragsexperts, opleidingen  

en  workshops  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  
 

Contactgegevens  

gedragsverandering.nl  

024  - 2022452  
info@gedragsverandering.nl  

Vestiging:  Nijmegen  

Bovenkamers  
Domein:  Duurzaam, gezond  gedrag  en  
gedragsverandering  

Expertise o.a.:  Gedragsanalyse, 

gedragsinterventies, advies, coaching, 

interactieve  presentaties  en  workshops  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Scholenaanpak  

afvalscheiding  en  zwerfafval,  analyse  
afvalscheidingscampagnes, ontwerp  

stationsgebied  Utrecht, 

communicatieplan  afval  scheiden  voor  6 

gemeenten  in  Noord-Brabant, aanpak  
zwerfafval  Noord-Brabant  

 

Contactgegevens  

bovenkamers.nl  
06  - 29098289  

anjo.travaille@bovenkamers.nl  

Vestiging:  Utrecht  

D&B  
Domein:  Communicatie, gedrag, 
gedragsverandering  

Expertise:  Gedragsanalyse, 

gedragsinterventies  ontwerpen  en  naast  

afval  ook  gespecialiseerd  in  verkeer  en  
organisatie, interventies  en  campagnes, 

effectmeting  en  advies  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  
Projecten:   

Gedragstraining  RWS, groene  en  

gescheiden  prullenbakken  Rotterdam,  

kennisdocumenten  RWS, bijplaatsingen  
Den  Haag, afval  en  gedrag  

(verschillende  gemeenten), 

deelnemersonderzoek  afval  scheiden  in  

de  hoogbouw.  Naast  afval  ook  
gespecialiseerd  in  verkeer  en  organisatie

 

Contactgegevens  

dbgedrag.nl  
024  - 6639627  

info@dbgedrag.nl  

Vestiging:  Nijmegen  

 

Communicatiebaas  
Domein:  Gedragsverandering  en  
communicatie  

Expertise o.a.:  Motiveren  en  

overtuigen, gedragsanalyse, advies, 

training, coaching  gedragsmodel  
motivatie, competentie, verwachting, 

omgeving  en  triggers  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  
Projecten:  Instappen  en  spitsmijden  

(NS), gedragsverandering  vanuit  energie

(provincie  Utrecht), duurzaam gedrag  en

energie  in  gedrag  (corporaties), 
inspiratiesessies  gedrag  en  

communicatie  (o.a. min  AZ  en  gem.  

A’dam)   
 
Contactgegevens  

communicatiebaas.nl  

06  - 19480894  

rik@communicatiebaas.nl  
Vestiging:  Aalten  

 

 

Duwtje  
Domein:  Gedrag, nudging, en  
vormgeving  

Expertise o.a.:  Gedragsanalyse, 

gedragsinterventies  ontwerpen  en  

testen, trainingen  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Leefbaarheid  (zwerfafval)  

Deventer, sociaal  gedrag  
universiteitsbieb  Delft, betaalgedrag  

Enschede, meldgedrag  ministerie  van  

SZW, verwijsindex  Zeeland, duurzaam 

verbouwen, gezond  gedrag  
(Hartstichting)  

 

Contactgegevens  

duwtje.com  
06  - 53385097  

info@duwtje.com  

Vestiging:  Arnhem  
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Gedragsbureau’s 

Gedragseffect.nl 
Domein: Gedragsverandering 
Expertise o.a.: Gedragsanalyse, 

advies, interventies, training, 

kennissessies, maatwerk met observatie 

en interviews, werkt met o.a. Triade-
model, customer journeys en nudging  

Ervaring gemeente: ja 

Ervaring thema: ja 

Projecten: Afval- en opruimgedrag ROC
, gedragsveranderende schoonmaak 

- Duurzame gedragsverandering (Van 

Gansewinkel), gescheiden 

huisvuilinzameling (Brabant/ België), 
gedragsverandering voor 

woningcorporaties, verduurzaming 

bedrijventerrein (Bergen op Zoom), 

masterclass 'Duurzame 
gedragsverandering' voor de Circulaire 

Coalitie 

 

Contactgegevens 
06 - 50460172 

info@gedragseffect.nl 

Vestiging: Oisterwijk 

 

 

Greymatters 
Domein: Toegepaste 

(media)psychologie en gedrag 

Expertise o.a.: Gedragsanalyse, advies 

interventies, inspiratie, onderzoeken en 
publiceren, marketing, sales en 

crossmedia campagnes 

Ervaring gemeente: nee 

Ervaring thema: nee 
Projecten: Customer Mind Trip, 

Intervention mapping, persuasieve 

communicatie  

 
 

Contactgegevens 
greymatters.nl 

info@greymatters.nl 

085 - 3030200 

Vestiging: Papendorp 
 

Inspire to act 
Domein: Gedrag en naleving 

Expertise o.a.: Gedragsanalyse, 

interventies ontwerpen en testen, 
trainingen, lezingen, workshops en 

advies. Werkt vanuit 

drijfveren/weerstanden 

Ervaring gemeente: ja 
Ervaring thema: ja 

Projecten: Verschillende opdrachten bij 

CCV, ministerie Justitie & Veiligheid en 

Economische Zaken & Klimaat, 
bijplaatsing Amsterdam, gedragssessie 

pilot zwerfafval Hoogenveen, zwerfafval 

voor NederlandSchoon, 

verkeersveiligheid voor Rijkswaterstaat 
 

Contactgegevens 

inspiretoact.nl 

06 - 29860789 
info@inspiretoact.nl 

Vestiging: Utrecht 

 

 

 
 
 

 
 
 

Maverick 
Domein: Gedrag 
Expertise o.a.: Gedragsanalyse, 

ontwerpen interventies, testen en 

adviseren over gedragsvraagstukken 

Ervaring gemeente: ja 
Ervaring thema: ja 

Projecten: Afval scheiden I&M, 

zwerfafval in parken Rotterdam, afval 

scheiden zwerfafval bij 
Wereldhavendagen, Rijkswaterstaat/ARS

T&TT, zet je licht aan' ANWB, review 

onderzoeken peuken NLS 

Contactgegevens 
maverickgedrag.nl 

06 - 21684250 

info@maverickgedrag.nl 

Vestiging: Rotterdam 

 

 

Midden Research  

and Consultancy 
Domein: Gedrag en techniek 

Expertise o.a.: Gedragsverandering, 

gedrags- en omgevingsanalyse, 

persuasive design, technologie 
acceptatie 

Ervaring gemeente: ja 

Ervaring thema: ja 

Projecten: Literatuurreviews, surveys, 
en proeven: o.a., afvalscheidingsgedrag 

hoogbouw (VANG), acceptatie 

energiesystemen, 

plasticafvalinzamelsystemen (KIDV) 
 

Contactgegevens 

040 - 2900034 

06 - 28949575 
cmidden@me.com 

Vestiging: Eindhoven 

Neuro Habits 
Domein: Wetenschappelijk 
onderbouwde gedragsverbetering 

Expertise o.a.: Gedragsverbetering, 

advies, onderzoek, interventies/ 

middelen ontwikkelen, lezingen, 
workshops, trainingen (7 stappen voor 

gedragsverandering) 

Ervaring gemeente: ja 

Ervaring thema: nee 
Projecten: Gezondheidsgedrag en 

preventie, stress & burn-out, E-health, 

leren leren, 360-graden-feedback, 

productiviteit en aandacht, opdrachten 
bij o.a. Nationale Nederlanden, Nivea, 

Beiersdorf, Nieuwsuur, UvA 

 

Contactgegevens 
neurohabits.nl 

06 - 29388468 

info@neurohabits.nl 

Vestiging: Amsterdam, Rotterdam 
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Gedragsbureau’s 

Novi Mores 
Domein: Onderzoeks- en adviesbureau 
gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding 

Expertise o.a.: Gedragsanalyse, 

ontwerpen en testen interventies, 

trainingen, presentaties, zwerfafval, 
evidence-based-gedragsbeinvloeding 

Ervaring gemeente: ja 

Ervaring thema: ja 

Projecten: Pilot snoeproutes Veghel, 
update handreiking bijplaatsingen, pilot 

kauwgum, pilot zwerfafval 

recreatiegebieden, maatwerk schoon 

belonen, daarnaast verschillende 
opdrachten voor NTR, Avans 

Hogeschool, NS en Rijkswaterstaat 

 

Contactgegevens 
novimores.nl 

06 - 45077794 

info@novimores.nl 

Vestiging: IJsselstein 
 

Nudge.nl 
Domein: Gedrag, communicatie, 

activatie, nudging 

Expertise o.a.: Platform voor nudgers, 
gedragsverandering op gebied van 

duurzaamheid, campagnes, initiatieven 

ontwikkelen, crowdfunding 

Ervaring gemeente: ja 
Ervaring thema: nee 

Projecten: Ervaring met gft in 

hoogbouw, was op maat, dijk van een 

wijk, platform 040 Eindhoven, lokaal 
composteren, de Groene Machine, Holy 

Warming, NEE-NEE sticker of NEE-JA 

sticker 

 
 

Contactgegevens 
nudge.nl 

020 - 2337172 

team@nudge.nl 

Vestiging: Amsterdam 
 

Changing Ways 
Domein: Gedrag, social nudging, 

gezondheid, gedragsverandering voor 

duurzame impact, gedragsverandering 
Expertise o.a.: Gedragsanalyse, 

ontwerpen en testen interventies, 

groepen mensen, workshops 

Ervaring gemeente: ja 
Ervaring thema: ja 

Projecten: Eendjes niet voeren, 

hondenpoep opruimen, nudging inzetten 

om te vernieuwen (ZonMw), gezonde 
keuze in sportkantine, moderne 

vrijwilligers verzamelen 

 

Contactgegevens 
Info@changingways.nl 

06 - 23214347 

Mats Postema 

06 - 23214347 
Mats@changingways.nl 

Julie de Vaan 

06 - 36462641 

Julie@changingways.nl  
Vestiging: Nijmegen 

 

 
 
 

 
 

Plan to behaviour 
Domein: Gedrag en verkeer 
Expertise o.a.: Gedragsanalyse, 

ontwerpen en testen interventies 

Ervaring gemeente: ja 

Ervaring thema: nee 
Projecten: Stimuleren brandpreventief 

gedrag, stimuleren fietsverlichting, 

kennisdeling mobiliteit en gedrag, A2 

Eindhoven, duurzaam reisgedrag, 
alcoholvrij rijden 

 

Contactgegevens 

06 - 41672432 (Etienne Kreutzer) 
info@plantobehaviour.nl 

Vestiging: Nijmegen 

 

Shift Behavioural 
Change Consultancy 
Domein: Gedrag en vormgeving 

Expertise o.a.: Gedragsanalyse, 
ontwerpen en testen interventies en 

gedragspsychologie en training 

Ervaring gemeente: ja 

Ervaring thema: ja 
Projecten: Inspiratiegids 

containerstickers, verkeer winkelstraat 

Rotterdam, zwerfafval vierdaagse 

Nijmegen, effectieve 
afvalscheidingscampagnes, werven 

deelnemers voor NederlandSchoon, 

advies pictogrammen afvalscheiding 

voor Rijkswaterstaat, scheiding grof 
afval voor de gemeente Dordrecht 

 

 

 
 

 

Contactgegevens 
www.shiftgedrag.nl 

024 - 2022434 

info@shiftgedrag.nl 

Vestiging: Nijmegen 
 

Tabula Rasa 
Domein: Gedrag, communicatie 

Expertise o.a.: Eigen methode voor 

gedragsanalyse, onderzoek, 
communicatie-, campagnestrategie, 

weerstanden, gedragsinterventies 

ontwikkelen en testen, 

organisatieverandering 
Ervaring gemeente: ja 

Ervaring thema: ja 

Projecten: Gedragsverandering door 

gamificatie, BOB-campagne, NIX-
campagne, peukenpilot Rotterdam, 

onderzoek bijplaatsingen in 4 steden, 

gedragscolumn NRC, meeuwenoverlast 

Katwijk, belevingsonderzoek, 
campagnestrategie mentale 

weerbaarheid voor de Rijksoverheid 

 

Contactgegevens 
tabularasa.nl 

070 - 3600949 

info@tabularasa.nl 

Vestiging: Den Haag 
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Gedragsbureau’s 

Ubachs Full Contact 
Domein: Gedrag, participatie, 
mentaliteit, communicatie, merk 

Expertise o.a.: Ontwikkelen narratieve 

om mensen blijvend in beweging te 

krijgen, nieuwe concepten burger-
participatie, social marketing 

Ervaring gemeente: ja 

Ervaring thema: ja 

Projecten: BeestenBende voor 15 
gemeenten, afvalscheiding Avalex-

gemeenten, participatietrajecten diverse

gemeenten, True Friend voor 

verschillende gemeenten, basisscholen 
en lokale partijen, verkeersgedrag 

ouders scholen Cuijck & Wijchen, 

extremismetraject Weert/ Geldrop-

Mierlo 
Contactgegevens 

ubachsfullcontact.nl 

024 - 3826655 

info@ubachsfullcontact.nl 
Vestiging: Nijmegen 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

W&I Group 
Domein: Sociale marketing, gedrag, 
communicatie 

Expertise o.a.: Social marketing, 

gedragsanalyse, ontwerpen en testen 

interventies, communicatiemiddelen, 
campagnes, trainingen, opleidingen en 

coachingstrajecten, gedragsverandering 

voor maatschappelijke winst, nudging 

Ervaring gemeente: ja 
Ervaring thema: ja 

Projecten: Niet voeren stadsdieren 

(Rotterdam), kinderen en recyclen, 

biologische voeding, gebruik plastic 
terugdringen, duurzaam 

energieverbruik, aanpak winkelcentra, 

hondenpoep, zorg dragen voor een 

schone en leefbare stad (gemeente 
Rotterdam) 

 

Contactgegevens 

wigroup.nl 
06 - 38283049 

info@wigroup.nl 

Vestiging: Rotterdam 

 

  



 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Communicatiebureaus (+ gedrag)  

5PLUS1  
Domein:  Neuro- en  
marketingpsychologie  

Expertise o.a.:  Marketing- en  

communicatieadvies, campagnes, 

promotie  &  events, productontwikkeling  
met  basis  in  neuro- en  

marketingpsychologie, 

gedragsbeïnvloeding  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Tegengaan  van  zwerfafval  

en  bijplaatsingen  via  wijkbetrokkenheid  

(Waalwijk), energievriendelijk  
renoveren, jongerencampagne  zwerfvuil  

(Vianen)  

 

Contactgegevens  
5plus1.nl  

06  - 19466107  

info@5plus1.nl  

Vestiging: Ede 

Afvalcampagne.nl  
Domein:  Concept, ontwerp, 

communicatie  

Expertise o.a.:  Strategie  en  creatie, 
campagnes, lesmateriaal   

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Meerdere  afvalcampagnes  
ontwikkeld, nieuwe  campagne  als  toolkit  

beschikbaar  voor  alle  gemeenten  

(afvalcampagne.nl)  getiteld  'Afval  is  

grondstof. Gooi  't  niet  weg!'  
 

Contactgegevens  
afvalcampagne.nl  

071  - 5121210  

info@afvalcampagne.nl  

Vestiging:  Leiden  

ABR Activatie  
Domein:  Onderzoek  en  actiemarketing  

Expertise o.a.:  Onderzoek  en  

actiemarketing  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Amsterdamse  parken, 

winkelstraatverkiezing, schone  
evenementen  (Koningsdag, Welcome  to  

the  Future), de  Schoonmonitor, 

slimmere  afvalbakken  voor  McDonald's, 

tevreden  spoorgebruiker, peukenaanpak
Utrecht  

 

Contactgegevens  

abractivatie.nl  
073  - 8512406  

info@abractivatie.nl  

 

Vestiging: Nuland 

AND C  
Domein:  Creatie  &  uitvoering  
gedragsinterventies  in  de  openbare  

ruimte  

Expertise o.a.:  Vormgeven  en  

realiseren  outdoor  gedragsinterventies:  
nudging, signing, placemaking  (op  

straat, afvalbakken)  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  
Projecten:  Aanpak  bijplaatsingen  

Rotterdam, Hondenpoep  (Nieuwegein), 

Fietsparkeren  (Groningen  &  Rotterdam), 

Verkeersveiligheid, Zwerfafval  langs  
wegen  (Hoogenveen)   

 

Contactgegevens  

andc.nl  
06  - 21332568  

info@andc.nl   

Vestiging:  Nijmegen  

Boerdam  
Domein:  Digitale  concepten, web  
Expertise o.a.:  Advies, strategie, 

gedrag, communicatie, participatie, 

zwerfafval, samenwerking  organiseren, 

sociaal, Climate  Street  Painting  Festival  
Zwolle  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  100-100-100 Zwolle  zonder  
afval, ROVA-afvallabel, pilot  belonen  op  

school, Vmbo-versie  100-100-100, 

schone  IJsseloevers, platform JIJ  &  

Overijssel  
 

Contactgegevens  

boerdam.nl  

06  - 55395337  
hello@ivoboerdam.nl  

Vestiging:  Zwolle  
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Communicatiebureaus (+ gedrag) 

Bureau Buhrs  
Domein:  Communicatie, 
gebiedsmarketing,  belevingsparticipatie, 

gedragsverandering, citymarketing  

Expertise o.a.:  Communicatiestrategie, 

communicatie-uitvoering, methodiek  ‘de  
burger  is  ook  een  mens:  participatie  

vanuit  belevingswerelden’, 

gedragsverandering, organisatieadvies, 

participatie  en  gebiedsmarketing   
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Alkmaar  parkeren, de  

Rietvink, structuurvisie  Maastricht, 
RWS-reiswijzer, Haarlem 

Winkelcentrum,  ik  hou  van  Hoorn, mooi  

Schoon-campagne  

 
Contactgegevens  

bureaubuhrs.nl  

020  - 6325805  

info@bureaubuhrs.nl  
Vestiging:  Amsterdam  

L’Eau  
Domein:  Gedragspsychologie, strategie,
creatie  en  reclame  

Expertise o.a.:  Strategie, campagne, 

middelen, eigen-barrière-methodiek: 

mensen  komen  pas  in  beweging  als  alle  
barrières/bezwaren  weg  zijn  

Ervaring  gemeente:  nee  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Commercieel  en  
maatschappelijk, zoals  DNA  2016  

(Avans), Eneco, KWF,  Reizen  met  NS, 

Hartstichting  

 
Contactgegevens  

leau.nl  

020  - 5707878  

olaf@leau.nl  
Vestiging:  Amsterdam  

 

Eigen & Wijze  
Domein:  Digital  marketing, 

neuromarketing  
Expertise o.a.:  Webdesign, online  

strategie, creatie  website, 

bedrijfsfotografie, animatie  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Verschillende  commerciele  

en  maatschappelijke  projecten, onder  

andere  voor  GGD  Drenthe, de  
Volkskrant, gemeente  Huizen, gemeente  

Opsterland, ROC  Friese  Poort  

 

Contactgegevens  
eigenwijze.nl  

info@eigenwijze.nl  

058  - 2164465  

Vestiging:  Leeuwarden  

LimeSquare  
Domein:  Neuromarketing, online  
marketing  

Expertise o.a.:  Strategie, concept, 

design, websites, data, merk, online  

campages, training,  webdevelopment  &  
webdesign  

Ervaring  gemeente:  nee  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Twente  Milieu, poppodium 
Atak, socialmediastrategie  Vredestein, 

buurtschap  het  Burgje  in  Odijk, 

LimeSquare  Academy, undutchables  

 
Contactgegevens  

limesquare.nl  

074  - 7920034  

info@limesquare.nl   
Vestiging:  Hengelo  

Open now  
Domein:  reclame  op  basis  van  

gedragswetenschap  
Expertise o.a.:  Strategie, campagne, 

middelen. Creativiteit  verrijkt  met  

wetenschap. Eigen  methodiek:  open  

minds  (gedragskenners  en  creatieven  
samen  laten  ontwikkelen)  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Verschillende  commerciele  
en  maatschappelijke  projecten  onder  

andere  voor  de  Nierstichting, Van  vlees  

naar  vis, Postcodeloterij, gemeente  

Amsterdam,  Natuurmonumenten, 
Rijksoverheid, ministerie  van  SZW  

Contactgegevens  
opennow.nl  

020  - 6391666  

info@opennow.nl  

Vestiging:  Amsterdam  

De Lynx  
Domein:  Communicatie, natuur  en  

landelijk  gebied  

Expertise o.a.:  Communicatieadvies, 
middelen, tekst, online  voor  natuur  en  

landelijk  gebied  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  
Projecten:  Duurzaam Wageningen, 

project  Schone  Maas  en  Schone  rivieren  

voor  Rijkswaterstaat, projecten  bij  

Natuurmonumenten, provincies  en  RWS  
 

Contactgegevens  

delynx.nl  

0317  - 465544  
info@delynx.nl  

Vestiging:  Wageningen  
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Communicatiebureaus (+ gedrag) 

Roorda Reclamebureau  
Domein:  Reclamebureau  
Expertise o.a.:  Creatie, strategie  op  

basis  van  wetenschappelijke  

gedragsinterventies, commercials, social  

activatie, gedragsverandering  
Ervaring  gemeente:  nee  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Donorjournaal,  rookvrije  

horeca, over  kinderen  en  arbeid  
(Unicef), BOB, social  campagnes  voor  

18-jarigen, NIX, van  A  naar  Beter, 

EatThis, alleen  Samen  (Rijksoverheid), 

dranquilo  
 

Contactgegevens  

roorda.nl  

020  - 6648811  
hans.bouman@roorda.nl  

Vestiging:  Amsterdam  

Sue Amsterdam  
Domein:  Marketing, communicatie,  
behavioural  design  

Expertise o.a.:  Strategie, campagne, 

middelen  met  vertrekpunt  beïnvloeden  

van  gedrag, gedragsacademie, 
trainingen  

Eigen  methodiek:  behavioural  design  

method  (disciplines  bij  elkaar  en  

prototyping)   
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Verschillende  commerciele  

en  maatschappelijke  projecten  onder  
andere  Aidsfonds, Artsen  zonder  

Grenzen, UWV, AH,  538, campagne  

Mark  Rutte, gemeenten  

Kennisveld gedragsbureaus 

Contactgegevens  
suebehaviouraldesign.com  

020  - 2234626  

hello@sueamsterdam.com  

Vestiging:  Amsterdam  

To Remind  You  
Domein:  Communicatie  en  gedrag  

Expertise o.a.:  Communicatieadvies, 

gedragsverandering, onderzoek, 
interventies/middelen  ontwikkelen, 

workshops, trainingen   

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  
Projecten:  Papier  samengebonden  op  

straat, infectiepreventie, eetgedrag, 

voedselverspilling, gezonder  leven  met  

diabetes, minder  zitten, dynamisch  
werken, gezonde  schoolkantine  

 

Contactgegevens  

toremindyou.nl  
06  - 81846719  

hdb@toremindyou.nl  

Vestiging:  Eindhoven  

Nieuwe Wending  
Domein:  Communicatie, gedrag   

Expertise:  Marketing- en  

communicatieadvies  en  gedrag  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Burgers  motiveren  

gemeente  Overijssel, verschillende  

opdrachten  over  o.a. pleegzorg  en  
dementie, effectief  gedrag  veranderen  

bij  Cogas  (anderhalvemeter-kantoor)  

 

Contactgegevens:   
nieuwewending.nl  

info@nieuwewending.nl  

0570  - 234399  

Vestiging:  Deventer  

Orange Otters  
Domein:  Communicatie, gedrag   

Expertise:  Interne  communicatie, 

communicatie  bij  verandering, inzet  
technologie  voor  interne  communicatie   

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Verandercommunicatie  
(Defensie), vertrouwen  herstellen  

(gemeente  Haarlem), 

verandercommunicatieplan  

(Rijkswaterstaat, ProRail, Waterschap  
Vechtstromen)  

 

Contactgegevens:   

orangeotters.nl  
team@orangeotters.nl  

020  - 3697290  

Vestiging:  Amsterdam  

Van Leeuwen Strategy  

Consulting   
Domein:  Communicatie, onderzoek  
naar  communicatieoverdracht  

Expertise:  Communicatieadvies  en  

gedrag, onderzoek  

Ervaring  gemeente:  nee  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  GFK, strategische  campagne  

tegen  zwerfafval  (Rijkswaterstaat)  
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Contactgegevens:   
vanleeuwensc.nl  

rhea@vanleeuwensc.nl  

06 - 38146846  

Vestiging:  Amsterdam  
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Service design/productontwikkeling  

Design Innovation 
Group  
Domein:  Industrial  en  service  design, 
innovatie   

Expertise o.a.:  Creatief, ontwerpend  

denken, omdenken, anders  naar  

verandervraagstukken  kijken, duurzame
samenleving  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Mythes, fabels  over  afval  
scheiden, onderzoek  Vuilnis  in  de  Flat  

(Rijkswaterstaat), smart  sustainable  

cities, policy  and  behaviour  canvas, 

gedrag-in-beleid-tool  (ministerie  van  
IenW), toolkit  behavioural  lenses, een  

diepe  duik  in  afvalstromen  (ministerie  

van  IenW)  

 
Contactgegevens  

designinnovationgroup.nl  

030  - 7370999  

hello@designinnovationgroup.nl  
Vestiging:  Utrecht  

 

Ideate  
Domein:  Service  design  en  innovatie  
Expertise o.a.:  Service  design, ontwerp  

voor  gedragsbeïnvloeding, interventies  

in  het  publieke  domein  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Analyse  van  

studiekeuzegedrag, afval  scheiden  

hoogbouw, mobility  as  a  Service  
(MaaS), doortrappen, interventie  water  

drinken  jonge  kinderen, wijkgerichte  

energietransitie, better  safe  than  

circular, ontwikkeling  bewonersaanpak  
(Verkeeronderneming)  

 

Contactgegevens  

ideate.nl  
033  - 4450710  

info@ideate.nl  

Vestiging:  Amersfoort  

Info  
Domein:  Industrial  en  service  design, 

innovatie   

Expertise o.a.:  Digitale  strategie  en  

producten, service  design, design  
thinking, software  ontwikkeling   

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Community  voor  platteland, 
serviceplatform (12  Jeugdorganisaties), 

organisator  van  Behavior  Design  Meet-

Ups, nieuw  beleensysteem (Stadsbank  

van  Lening)  

Contactgegevens  
info.nl  

020  - 5309100  

contact@info.nl  

Vestiging:  Amsterdam  

Springlab  
Domein:  Innovatie, gedrag, beweging, 

service  design  

Expertise o.a.:  Analyse, ontwerpen  
games, apps, gericht  om mensen  meer  

te  laten  bewegen  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  
Projecten:  Flo-snelheidsadvies  om 

fietsers  vaker  groen  te  laten  halen, de  

Tovertafel  om dementerenden  meer  te  

laten  bewegen, Happy  Walkingproject  
 

Contactgegevens  

springlab.nl  

info@springlab.nl  
085  - 1046880  

Vestiging:  Utrecht  

STBY  
Domein:  Service  design  &  innovatie  
Expertise o.a.:  Service  design, 

consumer  research, strategische  pilots, 

innovation  design   

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Fietsparkeren  

vergemakkelijken, sustainability  in  food, 

customer  journeys  for  government  
communication, co-creating  

neighbourhood  participation  

Kennisveld gedragsbureaus 
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Contactgegevens  
stby.eu  

020  - 6204040  

mail@stby.eu  

Vestiging:  Amsterdam  
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Beleving  

Consumatics  
Domein:  Onderzoek, toepassen  van  
kennis  onbewust  consumentengedrag  

Expertise o.a.:  Voor  mystery  visits, 

literatuurstudies, experimenten, 

presentaties, inspiratiesessies, advies, 
detachering, OSQAR-panel, employee  

journey, virtual-reality-onderzoek, 

conceptoptimalisatie  van  hospitality, 

facility  en  retail, trendtours  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Schoonmaakbeleving  

(Asito), onthulling  van  beleving  voor  
Event  17, menuborden  (FEBO), blijer  in  

de  zorg, beleving  dierenartsbezoek, 

Accor  hospitality, verschillende  

opdrachten  voor  Efteling, Auping, 
Gazelle  

 

Contactgegevens  

consumatics.nl  
030  - 363030530  

info@consumatics  

Vestiging:  Almere  

Estylo/Elsbeth Boes  
Domein:  Klantbeleving  en  

communicatie  

Expertise o.a.:  Toekomstbestendige  

locaties  en  concepten  ontwikkelen, 
veranderprocessen  

Ervaring  gemeente:  nee  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Social  impact  day  (Ddoen), 
schone  IJsseloevers  2.0, No  Social  

Waste  regio  Zwolle  

Contactgegevens  
elsbethboes.nl  

06  - 52421815  

info@elsbethboes.nl  

Vestiging:  Zwolle  

Flowresulting   
Domein:  Marketing  en  

changemanagement  

Expertise o.a.:  Strategie, 
propositieontwikkeling, customer  

experience  en  pricing  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  
Projecten:  Klantgerichtheid  

(Havenbedrijf  Amsterdam), vergroten  

servicegerichtheid  (RET), verschillende  

opdrachten  voor  Nationale  Nederlanden,
Stayokay, Rabobank  

 

Contactgegevens  

flowresulting.nl  
030  - 2961111  

info@flowresulting.nl  

Vestiging:  Utrecht  

Landelijke   
Expertise Groep  
Veiligheidspercepties  
Domein:  Beleving  en  beleid  
Expertise o.a.:   

Praktijkgericht  onderzoek, advies  op  

beleids- en  bestuursniveau, 

instrumentontwikkeling  en  
kennisoverdracht  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Toolkit  veiligheidsbeleving, 
tafel  van  12,  onderzoek  percepties  

overlast  en  verloedering, mindmap  

maatschappelijke  doorwerking  corona  

angst, IV-beleid  in  Gouda, Bodegraven-
 Reeuwijk  (in  opdracht  van  de  Groene  

Hart-rekenkamer)  

 

Contactgegevens  

veiligheidspercepties.nl  
06 - 53636865  

marnix@veiligheidsperceptions.nl  

Vestiging:  Amsterdam  

New Thinking  
Domein:  Gedrag  en  beleving  openbare  
ruimte  

Expertise o.a.:  Stategisch  advies, 

conceptontwikkeling, implementatie, 

belevingsconcepten, zintuigbeïnvloeding, 
nudges  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Wachtbeleving  
metrostations  RET  via  

zintuigbeïnvloeding  (geur, kleur, 

muziek, aankleding), beleving  

winkelstraten, hangjongeren  en  
vandalisme  voorkomen  

 

Contactgegevens  

newthinking.co.nl  
lysander@newthinking.co.nl  

06  - 52421556  

Vestiging:  Amsterdam  

 

Kennisveld gedragsbureaus 
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Beleving 

Omgevingspsycholoog 
Domein:  Gedrag, beleving  en  ontwerp  
Expertise o.a.:  Onderzoek  en  

ontwerpbureau  gespecialiseerd  in  

beleving, gebruikerservaring  en  gedrag  

in  de  omgeving, evidence-based  design, 
nudging, invloed  van  bebouwde  

omgeving  op  het  gedrag  van  mensen  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  
Projecten:  Zwerfafvalnudges  (Utrecht), 

bijplaatsingen  (Enschede), verbetering  

beleving  park&ride  (Utrecht), verbinding  

outlet  en  binnenstad  (Roermond), 
verminderen  foutparkeren  fietsen  

(Twente)  

 

Contactgegevens  
omgevingspsycholoog.nl  

070  - 2210793  

kantoor@omgevingspsycholoog.nl  

Vestiging: Den Haag 

Urban Senses  
Domein:  Openbare  ruimte, gedrag, 
zintuigbeïnvloeding  

Expertise o.a.:  Zintuigbeïnvloeding  in  

de  openbare  ruimte, omgevingsanalyse, 

advies, middelen  ontwikkelen, advies  
gedragsbeïnvloeding  openbare  ruimte  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Verbinding  stimuleren  
tussen  politiemedewerkers  en  

wijkbewoners  (politie-eenheid  Den  

Haag), overlast  van  uitgaanspubliek  

verminderen  voor  bewoners  van  de  
Oude  Doelensteeg, dmv  vergroten  van  

perceptie  van  toezicht, territorialiteit  en  

sociaaleigenaarschap  (gemeente  

Hilversum), een  voormalig  
detentiecentrum op  dusdanig  inrichten  

dat  er  positieve  zintuigelijke  

prikkelingen  worden  uitgezonden  met  

hieruit  volgend  positief  gedrag  (Centraal  
Orgaan  opvang  Asielzoekers)  

 

Contactgegevens  

urbansenses.nl  
06  - 24105413  

info@urbansenses.nl  

Vestiging:  Vlaardingen  

Kennisveld gedragsbureaus 
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Onderzoeksbureau (gedrag/beleving)  

Alpha.one  
Domein:  Onderzoeksbureau  
neuromarketing  

Expertise o.a.:  Eye  tracking, EEG, 

fMRI, Implicit  Association  Testing, retail,

design, reclame  
Ervaring  gemeente:  nee  

Ervaring  thema:  nee  

 

Contactgegevens  
alpha.one  

hallo@alpha.one  

010  - 2060607  

Vestiging:  Rotterdam,  Amsterdam  

 

CentERdata  
Domein:  Onderzoek  breed, toegepast  

wetenschappelijk  onderzoek  

Expertise o.a.:  AI  en  machine  learning,
beleidsonderzoek, data-infrastructuur, 

data  science  en  big  data, expertimenteel

onderzoek, online  dataverzameling, 

ramingen  en  prognosemodellen, 
software-ontwikkeling  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Consumentenkeuze  
duurzaamheid  en  voeding, keuzegedrag  

verzekerden, veldexperiment  

betaalautomaten, motivatiespiegel, 

onderzoek  naar  burgerperspectief  
klimaataanpak, panelonderzoek  DNB  

 

Contactgegevens  

centerdata.nl  
info@centerdata.nl  

013  - 2063500  

Vestiging:  Tilburg  

 

 

Kantar Public  
Domein:  Onderzoek  breed  
Expertise o.a.:  Gedragsonderzoek  

publieke  sector, achterhalen  triggers  &  

barrières  via  behaviour  web, advies  

overheidsbeleid, -communicatie  en  
interventies, opzet  onderzoekdesign  met

onbewuste  meetmethodes  en  

segmentatiestudies  betrokkenheid  bij  

gewenst  gedrag   
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Subjectieve  monitoring  

zwerfafval  (RWS), monitoring  pilot  
Schoon  belonen, campagne-

effectmetingen  NederlandSchoon, 

behaviour  Change  Academy  (2-daags), 

seminars  gedrag, gedragsonderzoek  
campagne  'Samen  Beslissen',  onderzoek

impact  op  het  MKB  door  corona,  

casestudie  reclameblootstelling  bij  

kinderen  
 

Contactgegevens  

nipo.nl  

020  - 5225999  
Vestiging:  Amsterdam  

 

 

Kien onderzoek,  
PanelWizard  
Domein:  Marktonderzoek, 
panelonderzoek, online, telefonisch, 

hybride  en  schriftelijk  onderzoek  

Expertise o.a.:  Kwantitatief  onderzoek, 

marktonderzoek, consumentenpanel, 
maketingconsultancy, o.a. onderzoek  

keuze- en  beslissingsgedrag, 

communicatiebeleid, dienstverlening, 

campagnes, tracking  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Verschillende  commerciele  

en  maatschappelijke  opdrachten  onder  
andere  voor  de  gemeenten  Groningen, 

Rotterdam en  Utrecht, het  ministerie  

van  Algemene  Zaken, Rijkswaterstaat, 

Warchild, de  Staatsloterij, Rode  Kruis, 
Intertoys  

 

Contactgegevens  

kienonderzoek.nl  /  panelwizard.com  
050  - 3171777  (Kien  onderzoek  

Groningen)  

085  - 4018250  (Kien  onderzoek  

Haarlem)  
050  - 3657672  (Panelwizard)  

mirandahorstmaninfo@kienonderzoek.nl  

stevennoordaminfo@panelwizard.com  

Vestiging: Groningen, Haarlem 

Marintel onderzoek &  
advies  
Domein:  Gedrag  en  onderzoek, 
onderzoek  en  advies  

Expertise o.a.:  Doelgroeponderzoek, 

concept  testing, draagvlakmetingen, 

beleidsevaluaties, gedragsbeïnvloeding,  
burgerparticipatie  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Advies  communicatie  en  
burgerparticipatie  en  omgekeerd  

inzamelen  (AVRI  gemeenten), 

tevredenheidsonderzoeken, workshops  

gedragsverandering  
 

Contactgegevens  

marintel.nl  

024  - 3501035   
mira@marintel.nl   

Vestiging:  Nijmegen  

Kennisveld gedragsbureaus 
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Onderzoeksbureau (gedrag/beleving) 

Motivaction  
Domein:  Onderzoek  breed  
Expertise o.a.:  Kwalitatief  en  

kwantitatief  onderzoek, communicatie, 

trends&ontwikkelingen, 

doelgroepanalyse, model  voor  
gedragsbeïnvloeding, mentalitymodel  

(drijfveren  en  waarden  van  invloed  op  

gedrag  en  inleven  doelgroep)  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Scheiden  drankenkartons, 

e-waste, continu-onderzoek  regionale  

omroepen, employee  journey  
(Belastingdienst), stimuleren  duurzame  

mobiliteit  met  mobiliteitsstijlen  (Den  

Haag)  

 
Contactgegevens  

motivaction.nl  

020  - 5898383  

info@motivaction.nl  
Vestiging:  Amsterdam  

Neurensics  
Domein:  Onderzoeksbureau  

neuromarketing  
Expertise o.a.:  Eye  tracking, EEG, 

fMRI, brainrating, mindmapping, custom

internet  

Ervaring  gemeente:  nee  
Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Voornamelijk  commerciële  

opdrachtgevers  

 
Contactgegevens  

neurensics.com  

020  - 2200167  

info@neurensics.com  
Vestiging:  Amsterdam  

 

Populytics   
Domein:  Onderzoek, communicatie, 
gedrag  

Expertise:  Gedragskeuzes, 

participatietrajecten, ontwerpsessies  

met  stakeholders, 
besluitvormingstrajecten  

Ervaring  gemeente:  Ja   

Ervaring  thema:  Ja  

Projecten:  Energiestrategie, 
klimaatraadpleging, coronabeleid  

(Rijksinstituut  voor  Volksgezondheid  en  

Milieu), regionale  energiestrategie  

(Regio  Foodvalley)  
 

Contactgegevens:  

populytics.nl  

info@populytics.nl  
015 - 2030031  

Vestiging:  Delft  

Market Response  
Domein:  Onderzoek, data, innovatie  

Expertise o.a.:  Kwantitatief  en  

kwalitatief  onderzoek, opinie-onderzoek, 
sentiment- en  flitspeiling, strategie  en  

implementatie, design  thinking, 

leefstijlen  BSR™-model, 

innovatietrajecten, bigdataoplossingen, 
customer  journey  mapping  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  SAMR design  lab, data  
creatives, customer  behaviour, een  wijk  

ontwikkelen  met  WhatsApp  (Latei), 

MTO, predictive  modelling  (Bruna),  

sense  making-sessie  peukenpilot  
(Rotterdam), communicatie  

afvalscheiding  (HVC)  

Contactgegevens  
marketresponse.nl  

033  - 3303333  

welkom@marketresponse.nl  

Vestiging:  Utrecht  

Unravel Research  
Domein:  Onderzoeksbureau  

neuromarketing  

Expertise o.a.:  Eye  tracking, EEG, 
Implicit  Association  Testing, Biometrics, 

Emotion  Recognition, reclameonderzoek, 

retailonderzoek, usability  

Ervaring  gemeente:  nee  
Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Voornamelijk  commerciële  

opdrachtgevers, maar  ook  

maatschappelijke  opdrachten  zoals  voor  
de  Veiligheidsregio  Utrecht  (minder  

woningbranden  door  

gedragsbeïnvloeding)  

 
Contactgegevens  

unravelresearch.com  

030  - 2271937  

t.zuidgeest@unravelresearch.com  
Vestiging:  Utrecht  

Kennisveld gedragsbureaus 
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Adviesbureaus  openbare  ruimte & milieu  

De  Afvalspiegel  
Domein:  Advies- en  onderzoeksbureau  
Expertise o.a.:  Sorteeranalyses, 

schouwen, communicatie, advies, 

campagnes, ondersteuning  

burgerinitiatieven, evenementen  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Nieuw  afvalplan  (gemeente  

Gilze-Rijen), onderzoek  draagvlak  
inzameling  (gemeente  Rheden)  

 

Contactgegevens  

deafvalspiegel.nl  
085  - 7731995  

info@deafvalspiegel.nl  

Vestiging:  Tilburg  

Antea Group  
Domein:  Ingenieurs- en  adviesbureau  

Expertise o.a.:  Strategie/visie, beleid, 

technische  expertise, uitvoering:  

zwerfafval  gedrag, beleving, participatie
en  beheer, monitoring, 

oorzakenonderzoek, hotspotaanpak, 

samenwerking  opzetten  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Aanpak  zwerfafval  en  dump

(Nijmegen), aanpak  vervuiling  

hoogbouw  (Tilburg), snoeproute-
aanpak, 

afvalvoorzieningeninformatiesysteem,  

afval  scheiden  buiten, schone  duurzame

evenementen, plastic  soep, monitoring  
vervuiling  snelwegen  (Hoogeveen), 

duurzame  aanpak  

grondwaterverontreiniging  

 

 

 

Contactgegevens  
anteagroup.nl  

0513  - 634567  

Info@anteagroup.nl  

Vestiging:  6 locaties  in  NL +  
nevenvestigingen  

Arcadis  
Domein:  Advies- en  

ingenieursonderneming  
Expertise o.a.:  Design  &  Consultancy, 

bouw, verkeer, water, milieuvriendelijke

ontwikkelingen.  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Milieuvriendelijk  verwerken  

van  PFAS-houdend  afval,  nieuw  

afvalwatersysteem (Haarlem-
Schalkwijk)  

 

Contactgegevens  

arcadis.com  
088  - 4261261  

info@arcadis.nl  

Avalon Advies  
Domein:  Adviestrajecten  bij  afval- en  
duurzaamheidsprojecten  

Expertise o.a.:  afvalinzamelsystemen, 

beleidsplannen, communicatietrajecten, 

subsidietrajecten  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Communicatietraject  Avri, 

beleidsplan  VANG  (gemeente  
Berkelland), traject  omgekeerd  

inzamelen  (gemeente  Arnhem), 

grondstofplan  2020  (gemeente  Mook  en  

Middelaar)  

Contactgegevens  
avalonadvies.nl  

0481  - 750960  

info@avalonadvies.nl  

Vestiging:  Elst  (gld), Bemmel  

Beheeraccent  
Domein:  Adviesbureau  openbare  ruimte

Expertise o.a.:  Advies, coördinatie, 

implementatie, accent  op  meten  en  
monitoren, beleid, participatie, 

  biodiversiteit  en  klimaat  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  
Projecten:  Belevingsmonitor, 

Beheeraccentapp  (schouw), nulmeting  

zwerfafval  (Tilburg), monitoring  

beeldkwaliteit  (Utrech  
 

Contactgegevens  

beheeraccent.nl  

0416  - 533374  
info@beheeraccent.nl  

Vestiging:  Drunen  

 

Buitengewoon 
adviseurs  
Domein:  Adviesbureau  openbare  ruimte  

Expertise o.a.:  Inrichting, beleving,  
participatie, advies, ontwerp  

Ervaring  gemeente:  ja   
Ervaring  thema:  ja   
Projecten:  Participatiebestek  
(gemeente  Leusden),  
bewonersparticipatie  (gemeente  Borger-

Odoorn, Enschede, Ermelo, Winsum)   

Contactgegevens 
buitengewoonadviseurs.nl 

06 - 19013885 

info@buitengewoonadviseurs.nl 

Vestiging: Lemmer 

Bureau Buiten  
Domein:  Gebiedsontwikkeling  en   

onderzoek, advies  en  

projectmanagement   
Expertise o.a.:  Economie, werklocaties, 

mobiliteit, toerisme  en  recreatie, 

erfgoed, energie  en  duurzame  omgeving  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Analyse  van  werklocaties, 

een  advies  voor  recreatie  en  toerisme, 

projectmanagement  voor  een  
mobiliteitsvraagstuk, subsidie  voor  

hergebruik  afval  (gemeente  Apeldoorn)  

 

Contactgegevens  
bureaubuiten.nl  

030  - 2318945  

info@bureaubuiten.nl  

Vestiging:  Utrecht  
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Adviesbureaus openbare ruimte & milieu 

De Jonge Milieuadvies  
(JMA)  
Domein:  Adviesbureau  milieu  
Expertise o.a.:  Beleid, organisatie, 

inkoop, VANG, zwerfafval,  

klimaatneutraal, mvo, communicatie, 

educatie, afvalloze  gemeente, 
klimaatneutrale  gemeente, energiebox  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Aanpak  restafval  
(Schouwen-Duiveland), inzameling  

keukenafval  (Kapelle), terug  naar  100 

(De  Bilt), aanpak  zwerfafval  (Deventer),

regionale  aanpak  zwerfafval  (West-
Brabant), locatieonderzoek  containers  

(Ouder-Amstel), aanpak  bijplaatsingen  

(Amsterdam), cure  (projectleiding  

vervanging  ondergrondse  containers),  
ABG-gemeenten  (inventarisatie  en  

optimalisatie  openbare  afvalbakken)  

 

Contactgegevens  
jma.nl  

030  - 6991599  

info@jma.nl  

Vestiging:  Zeist  

 

DON bureau  
Domein:  Advies- en  ingenieursbureau  
Expertise o.a.:  Inrichting  en  beleving.  

assetmanagement, beeldkwaliteit, 

duurzaamheid, techniek  en  veiligheid  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Kennisdocument  Inrichting  

Openbare  Ruimte, ondersteuning  

technisch  team A16, adviesmodel  
duurzame  ontwikkeling, duurzame  

aanpak  Reyeroord+  

 

Contactgegevens  
donbureau.nl  

0164  - 252537  

info@donbureau.nl  

Vestiging:  Bergen  op  Zoom  

Instituut voor  
omgevingskwaliteit  
Domein:  Adviesbureau  publieke  ruimte  
(samenwerkingsverband  tussen  Eco  

Consult-Groen, Milieu  &  Management, 

Kernel  Groep  en  Beccaria  Instituut)  

Expertise o.a.:  Management  van  
omgevingskwaliteit  en  sociale  veiligheid,

omgevings-psychologie:  denken  vanuit  

gebruik. Grip  op  gebruik, kwaliteit, 

proces  en  samenwerking. Advies, 
onderzoek, instrumenten  en  trainingen.  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Gumchecks, 
monitoringsinstrumenten  om 

kauwgumaanpak  (Gumbuddy)  te  volgen,

peukenchecks  (monitoring  

peukenaanpak), ontwikkelen  opvolger  
van  'Navigator, koersen  naar  kwaliteit  

gestuurd  beheer'  

 

Contactgegevens  
Gonda  Neddermeijer  

gonda.neddermeijer@instituutvooromge 

vingskwaliteit.nl  

www.instituutvooromgevingskwaliteit.nl  
085  - 8769711  

Vestiging:  Waddinxveen   

 

 

iXin  
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Domein:  Adviesbureau  vastgoed, 
ruimte  en  retail  

Expertise o.a.:  Winkelgebiedinrichting  

en  -management,  
consumentenbeleving, ruimtelijke  visie, 
participatie, analyse, positionering, 

winkelstraatmanagement, 

procesbemiddeling  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Centrummanagement  

(Harderwijk), Joke  Smitplein  (Utrecht), 

perron26  (Arnhem), Schiedam Centrum,  
make-over  centrum (Velserbroek),  

toekomstvisie  Amsterdamsestraatweg  

(Utrecht)  

 
Contactgegevens  

ixin.nl  

030  - 2232394  

info@ixin.nl  
Vestiging:  Utrecht  

mailto:info@ixin.nl
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Adviesbureaus openbare ruimte & milieu 

KplusV  
Domein:  Adviesbureau  
maatschappelijke  vraagstukken, o.a. 

duurzame  economie  en  leefomgeving, 

ecosystemen  

Expertise o.a.:  Ondernemerschap  en  
financiering  tot  duurzaamheid  en  sociale  

infrastructuur,  Initiëren, adviseren  en  

realiseren, verbinden  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Onderzoek  kosten  

zwerfafval  (Vlaanderen), kansen  door  

samenwerking  afval, buitenruimte  en  
participatiewet, bouwplan  voor  

afvalbeheer  en  buitenruimte, onderzoek  

kwaliteit  gescheiden  ingezameld  

huishoudelijk  afval  (Nijmegen), koop  
circulair  (gemeente  Den  Haag)  

 

Contactgegevens  

kplusv.nl  
026  - 3551355  (Arnhem)  

020  - 6699066  (Amsterdam)  

info@kplusv.nl  

Vestiging:  Amsterdam,  Arnhem  

MRKT advies  
Domein:  Stedelijk  adviesbureau  
Expertise o.a.:  Helpt  stedelijke  

gebieden  optimaal  te  functioneren  en  is  

specialist  op  het  gebied  van  retail  en  

markten, heeft  kennis  van  de  
vastgoedmarkt, economisch  

functioneren, juridische  context,  
analyse, advies, proces  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Markthal  Rotterdam,  

standplaatsen  Den  Haag, 

vredenburgmarkt  Utrecht, wijkmarkt  
Den  Haag, centrumvisie  

 

Contactgegevens  

mrktadvies.nl  
06  - 21225605  

info@MRKT.nl  

Vestiging:  Delft  

 

Peter van Welsem  
Advies  
Domein:  Adviesbureau  beheer  
openbare  ruimte  

Expertise o.a.:  Beheer  van  openbare  

ruimte,  invoeren  beeldbestekken, 

training  en  opleiding, 
projectmanagement, afvalbakken, 

zwerfafval, sturen  en  meten  op  beleving  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  
Projecten:  RAW-beeldbestek, CROW-

kwaliteitscatalogus, onderzoek  sturen  op

beleving, quickscan  beleving, 

benchmark  schoon, afvalbakkenplan  
Utrecht, meten  beleven, onderzoek  

sturen  op  beleving  (Nederland  Schoon)  

 

Contactgegevens  
petervanwelsem.nl  

06  - 11039539  

info@petervanwelsem.nl  

Vestiging:  Deventer  

 

PLANTERRA  
Domein:  Adviesbureau  openbare  ruimte  
Expertise o.a.:  Advies, 

organisatieontwikkeling  en  

projectmanagement  waarmee  de  

openbare  ruimte  op  sociaal,  fysiek  of  
duurzaam vlak  beter  wordt,  Integraal  

beheer, gebiedsgericht  werken, 

participatie, instrumenten, 

implementeren, besteden  afvalfonds, 
trainingen, zwerfafval, participatie  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Vrijwilligers  Vondelpark, 
participatiebestek  (Dordrecht), 

leertraject  participatie  (Hilversum), mijn  

wijkplan, snoeproute  Groenhorst  (De  

Bilt), afvalbakkenplan  (De  Bilt), 
westerpark  schoon, één  kader  voor  alle  

afvalbakken  (Tilburg), openbare  ruimte  

(Lochem)  

 
Contactgegevens  

planterra.nl  

033  - 4321212  

info@planterra.nl  
Vestiging:  Leusden  
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Adviesbureaus openbare ruimte & milieu 

Public Result  
Domein:  Adviesbureau  publiek  domein   
Expertise o.a.:  Strategie, beleid, 

implementatie  op  terreinen  o.a. wijken, 

stedelijke  netwerken  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Routeplanner  zwerfafval, 

zwerfafvaltraject  Ondernemers  en  

participatie  (Amsterdam), 
zwerfafvaltraject  Scholen  en  participatie  

(Wijk  bij  Duurstede, Vlaardingen), 

Haagse  wijkenaanpak, 

samenwerkingsscan, zwerfafvaltraject  
Beloningssystemen  

 

Contactgegevens  

publicresult.nl  
070  - 3468816  

info@publicresult.nl  

Vestiging:  Rijswijk  

Royal Haskoning DHV  
Domein:  Advies- en  
ingenieursonderneming, 

projectmanagement  

Expertise o.a.:  Slimme  oplossingen  

voor  toekomstbestendige  steden, water, 
transport  en  industrie,  bouw, 

architectuur, energie, water, 

duurzaamheid, verkeer, infrastructuur, 

stedelijke  ontwikkeling  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Verschillende  adviesdiensten

zoals  zwerfafvalbeleid  opstellen, 
gedragstoets  uitvoeren, optimalisatie  

afvalbeheer, partner  van  ‘Nijmegen  
green  capital  2018’, adoptie  vuilnisbak  
langs  Waal  (kunstenaarsproject  van  
plastic  soep), vier  inzichten  voor  een  

uitvoeringsprogramma  circulaire  

economie, afvlakken  inname  

rioolwaterzuivering  op  basis  van  
droogtevoorspelling  

 

Contactgegevens  

royalhaskoningdhv.com  
088  - 3482000  

info@rhdhv.com  

Vestiging:  Internationaal, 12  locaties   

in  NL  

 

Ruimte voor iedereen  
Domein:  Adviesbureau  verkeer  en  
openbare  ruimte  

Expertise o.a.:  Onderzoek, ontwerp, 

inrichting, advies, participatieve  

werkwijze, shared-space-trajecten, 
placemaking, duurzaam veilig  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  nee  

Projecten:  Gemeente  Groningen, 
CROW, NHL Hogeschool, gemeente  de  

Fryske, Shared  Space  en  de  fietser  

 

Contactgegevens  
ruimtevooriedereen.nl  

06  - 48334360  

info@ruimtevooriedereen.nl  

Vestiging:  Leeuwarden  

Seinpost   
Domein:  Adviesbureau  economie  en  

ruimte  

Expertise o.a.:  Realiseren  van  
economische  vitale  en  leefbare  

gebieden,  stedelijke  en  

dorpsontwikkeling, veiligheid  en  

leefbaarheid, onderzoek, visie  &  
implementatie, instrumenten, 

participatie  en  samenwerking  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  
Projecten:  Actorenkaart  zwerfafval  

uitgaansgebieden, actieplan  De  Schone  

Pijp, gezamenlijk  afvalcontract, 

(jongeren)participatie, wijkaanpak  (o.a. 
Harderwijk)  Winkelstraatmanagement, 

keurmerk  Veilig  Ondernemen  

Contactgegevens  
seinpost.com  

088  - 2100200  

info@seinpost.com  

Vestiging:  Den  Bosch  
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Adviesbureaus openbare ruimte & milieu 

SME Advies  
Domein:  Adviesbureau  duurzaamheid, 
educatie, gedrag, participatie  en  

communicatie  

Expertise o.a.:  Ondersteunen  van  de  

publieke  sector  bij  duurzame  
ontwikkeling  en  vraagstukken  op  het  

gebied  van  beleid, participatie  en  

educatie,  beleid, visievorming, 

uitvoering, campagnes, 
procesbegeleiding, onderwijs, educatie, 

communicatie, participatie, NME, digitale

producten, trainingen, duurzaamheid  

breed  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Eco-school, training  

gedragsbeïnvloeding  openbare  ruimte, 
energie-coaches, platform NME, 

programma  Afval  op  school, 

afval(communicatie)beleidsplannen, 

kansen  voor  Circulaire  Economie  
(Vijfheerenlanden), circulaire  skills  in  

het  onderwijs, workshop  circulaire 

economie  (Rijkswaterstaat)  

 
Contactgegevens  

sme.nl  

030  - 6358900  

info@sme.nl  
Vestiging:  Utrecht  

 

Stad & Co  
Domein:  Adviesbureau  stedelijke  
economie, winkelgebieden  e.d.  

Expertise o.a.:  Onderzoek, advies, 

straatmanagement, street  branding, 

samenwerkingen  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Stagestraat  

Amsterdam/Overvecht, 
doelgroepenonderzoek  Stadionbuurt, 

revitalisering  winkelcentrum 

Beverwaard, quickscan  afval  

Beethovenstraat, 'de  duurzame  stad':  
collectieve  aanpak  afvalproblematiek  

Contactgegevens  

stadenco.nl  

020  - 2602626  
info@stadenco.nl  

Vestiging:  Amsterdam en  Eindhoven  

Stantec  
Domein:  Adviesbureau  (zwerf)afval  en  
grondstoffen   

Expertise o.a.:  Ruimtelijke  

ontwikkeling, infrastructuur, bouw, 

geodesie  en  omgeving- en  
milieuonderzoek, datagedreven  

klantvragen,  strategie, visie, beleid, 

leidraden, implementatie, participatie, 

projectleiding, uitvoering, monitoring, 
zwerfafval, VANG  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Pilot  peukenaanpak  
(Utrecht), zwerfafvalvisies  en  -visies, 

scenario-onderzoeken  afvalscheiding, 

ondersteuning  Schoon  Belonen  (Delft), 

aanbesteding  en  contractbeheer  
Afvalinzameling, GF-pilots, zero-waste-

gemeente  (Utrecht), aanbesteding  

inzameling  huishoudelijk  afval  

(Arnhem), afval  in  het  Delftse  
Kabeldistrict  

 

Contactgegevens  

stantec.com  
026  - 7507500  

nederland@stantec.com  

Vestiging:  Arnhem,  Delft  

Tauw  
Domein:  Adviesbureau  openbare  
ruimte, milieu, duurzame  ontwikkeling, 

beleving  

Expertise o.a.:  Onderzoek  gebruik  en  

beleving  van  openbare  ruimte, 
leefomgevingsadvies, draagvlak  bij  

actoren, samenwerking  opzetten, 

gedrag, duurzaamheid, digitalisatie  en  

veiligheid  
Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Belevingsonderzoek  (CS  

Breda), Looproutes  en  
consumentengedrag  (CS  Leiden). 

Zwerfafval  in  OV-gebieden, N470  geeft  

energie, Amsterdam rainproof, 

Grondstofstroomanalyse  openbare  
ruimte  Leiden  

 

Contactgegevens  

tauw.nl  
057  - 0699911  

info@tauw.com  

Vestiging:  Amsterdam,  Assen, Deventer, 

Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, 
Rotterdam,  Utrecht  
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Adviesbureaus openbare ruimte & milieu 

Zakenexpert  
Domein:  Adviesbureau  winkelgebieden,
wijkeconomie, veilig  ondernemen, 

openbare  ruimte  

Expertise o.a.:  Upgrading  van  

winkelgebieden  en  bedrijventerreinen, 
transformatie  van  leegstand, veilig  

ondernemen  en  het  ontwikkelen  van  

ondernemerschap  en  werkgelegenheid,  
stedelijke  economie, eigen  bedrijf, 
gebiedsanalyses, gebiedsmanagement, 

gebiedsbranding   

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  
Projecten:  Veilig  ondernemen  

(gemeente  Breda, Eindhoven  en  

Amsterdam), winkelstraatmanagement  

Oosterflank, economische  aanpak  en  
realisatie  ondernemers  en  eigenaren, 

transformatie  binnensteden  

 

Contactgegevens  
zakenexpert.nl  

010  - 4136526  

info@zakenexpert.nl  

Vestiging:  Rotterdam,  Breda  
 

 

DZP (De  Zakenpartner) 
Domein:  Adviesbureau  winkelgebieden  
Expertise o.a.:  Intermediair  tussen  

bedrijfsleven  en  overheid,  Advies, 

gebiedsanalyses, visie  

omgevingsmanagement, winkelstraten, 
markten, bedrijventerreinen, PPS-

samenwerking, leegstand, 

veiligheidsbeleving  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Young@work  stadsdeel  

West, aanpak  Plein  1953  (Rotterdam), 

omgevingsmanagement  Leidseplein  
(Amsterdam), integrale  

zwerfafvalaanpak  

 

Contactgegevens  
dzp.nl  

010  - 4621497  

info@dzp.nl  

Vestiging:  Rotterdam  

Waterpas  
Domein:  Civiel  adviesbureau  

Expertise o.a.:  Gebiedsontwikkeling, 

groen  en  water, Beter  Buiten, 
leefstijlgericht  inrichten  en  beheren  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Big  data  helpen  
winkelgebieden  verder:  tevredenheid, 

levensstijl  en  beeldkwaliteit  

 

Contactgegevens  
waterpas.nl  

010  - 2657560  

info@waterpas.nl  

Vestiging:  Barendrecht, Hoofddorp  

Lentekracht  
Domein:  Adviesbureau  bij  afval- en  
duurzaamheidstrajecten   

Expertise:  Betere  omgang  met  afval  en  

grondstoffen, reductie  van  zwerfafval, 

inclusiviteit,  verhoogde  participatie  en 
schone  en  bereikbare  binnensteden, 

inrichting, beleving, participatie, advies, 

ontwerp  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  Afvalcoach,  mijn  groene  

wijk, circulaire  kickstart, schillenboer  

 
Contactgegevens:   

lentekracht.com  

info@lentekracht.com  

024  - 2022108  
Vestiging:  Nijmegen  

Ocelot advies &  
projecten  
Domein:  Adviesbureau  bij  afvalbeheer  

Expertise:  Inhoudelijke  coaching  over  

afval, inzamelmethodes, slimme  
werkwijzen  en  processen. Geven  van  

coaching  en  opleiding.  

Ervaring  gemeente:  ja  

Ervaring  thema:  ja  
Projecten:  VANG  gemeente  Breda, 

omgekeerd  inzamelen  met  diftar, 

transitie  van  zakinzameling  naar  

gebundelde  inzameling  in  containers  
gemeente  Amsterdam  

 

Contactgegevens:  

Ocelot-advies.nl  
info@ocelot-advies.nl  

Vestiging:  Rijswijk  

De Bries  
Domein:  Advies- en  gedragsbureau, 
projectmanagement  en  -beheersing.  

Expertise:  Bieden  van  slimme  ideeën  

aan  bedrijven, scholen  en  instellingen. 

Educatie  en  communicatie  om transitie  
van  bewustwording  naar  gedrags-

verandering  te  maken. Ervaring  met  

participatie  en  monitoring.  

Ervaring  gemeente:  ja  
Ervaring  thema:  ja  

Projecten:  ZAP-vrijwilligers, 

snoeproute-aanpak, afval  scheiden  op  

school, bieden  van  slimme  ideeën  aan  
bedrijven, scholen  en  instellingen. 

Educatie  en  communicatie  om transitie  

van  bewustwording  naar  gedrags-

verandering  te  maken. Ervaring  met  
participatie  en  monitoring.  

 

Contactgegevens:  

Debries.eu  
040 - 780 25 51  

info@debries.eu   

Vestiging:  Eindhoven  

Kennisveld gedragsbureaus 
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