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Als blijk van waardering maken de bende-
leden het hele schooljaar spannende (die-
ren)avonturen mee, binnen en buiten hun 
gemeente.  En dat met blijvende positieve 
invloed op toekomstig gedrag, aldus de on-
derzoekers.

INGREDIËNTEN VOOR BLIJVENDE IMPACT
In het onderzoek spreken ouders van de 
duizenden deelnemende kinderen nadruk-
kelijk over een groeiend besef bij hun kroost. 
Niet alleen van de gevolgen van zwerfafval, 
maar ook van je eigen rol, nu en later. Boven-
dien is het overgrote merendeel van ouders 
sterk ervan overtuigd dat lidmaatschap van 
De BeestenBende ervoor zorgt dat hun kind 
ook over 10 jaar nog bewust met (zwerf)afval 
omgaat.

Extra bijvangst: deelname aan De Beesten-
Bende betekent ook de opkomst van een 
‘nieuwe generatie vrijwilligers’. Want waar 
drie op de vier deelnemertjes zich vóór het 
lidmaatschap nog nooit als vrijwilliger in-
zetten, denkt 91% van de ouders dat hun 
kinderen nu de smaak te pakken hebben. En 
zich ook later als vrijwilliger willen inzetten. 

De blijvende impact op kinderen is te dan-
ken aan een combinatie van ‘ingrediënten’, 
ontleent aan gedragswetenschappen en 
societal marketing. Initiatiefnemer Paul Ub-
achs legt uit:  “Anders dan andere projecten, 
zet De BeestenBende juist in op de intrin-
sieke motivatie van kinderen: iets willen 

DE BEESTENBENDE HELPT BIJ OPKOMST 
VAN MILIEUBEWUSTE GENERATIE 

JONGE KINDEREN BESTRIJDEN 
ZWERFAFVAL IN HUN BUURT

Ze zitten nog maar op de basisschool en zijn tussen de 6 en 12 jaar jong. En toch laten deze kinde-
ren al milieubewust gedrag zien dat beklijft, juist ook later nog. Het is één van de opvallende resul-
taten uit recent onderzoek naar ‘De BeestenBende’, het landelijke (zwerf)afvalproject dat kinderen 

al sinds 2004 uitdaagt om de dieren in je eigen buurt tegen zwerfafval te beschermen. 
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betekenen voor de dieren in jouw buurt. Via 
De BeestenBende krijgen ze een echte kans 
om, hoe jong zo ook nog zijn, al iets te doen 
tegen het gevaar van zwerfafval.” En dat 
werkt, zo blijkt. Bijna alle ouders (98%) zijn 
het van harte eens met de stelling: ‘Dankzij 
De BeestenBende voelt mijn kind dat hij/zij 
iets kan doen aan zwerfafval.’  Mooi detail: 
de dierenhelden voelen zich volgens de on-
derzoekscijfers extra geroepen om ook op de 
Landelijke Opschoondag in actie te komen.

STERK NORMBESEF
BeestenBenders gaan er trouwens het hele 
jaar zeer regelmatig op uit, voor de dieren. 
Want volgens 80% van de ouders lopen ze 
minstens één keer per maand of vaker een 
opruimrondje. En dat terwijl de kinderen 
gemiddeld liefst twee jaar of langer lid zijn. 
Geen wonder dat twee op de drie Beesten-
Benders ook anderen weleens aanspreken 
als ze iets op de grond gooien. 

Net als de kinderen voelen ook de ouders 
intussen een sterke verbondenheid met de 
‘community’ van BeestenBenders. Gemid-
deld geven zowel kinderen als ouders De 
BeestenBende een dikke ‘9’.  Gevraagd naar 
hun belangrijkste motivatie voor deelname, 
zeggen ouders: ‘je goed voelen, over het goe-
de werk dat je doet voor je buurt’, maar ook 
‘een steentje bijdragen aan een schoner mi-
lieu en zo je kinderen op een leuke manier 
bewustmaken van hun omgeving’. 

En de kinderen zelf? Wat zouden zij het 
meest missen als ze geen lid waren van 
De BeestenBende? ‘Complimentjes van an-
dere mensen’ en natuurlijk, ‘… goed bezig 
zijn voor de dieren’.  Niet zo vreemd dus dat 
liefst 98% van de BeestenBenders het lid-
maatschap zeker ook zou aanraden aan een 
nieuwe generatie.

Meer info: www.mijnbeestenbende.nl.   

De BeestenBende speelt bewust in op de belevingswereld van jonge kinderen


