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Nieuw: digitale afvalkalender
Inloggen met postcode en huisnummer.
Actuele informatie overzichtelijk gepresenteerd. Altijd beschikbaar, ook via een
smartphone. Kan gekoppeld worden aan
de Outlook-agenda en heeft een download- en printoptie. Een aantal kenmerken
van de digitale afvalkalender die Cyclus
lanceert. Hoofd Communicatie Nicole
Kouwenhoven vertelt over deze product
innovatie.

Deze inwoner van de gemeente
Nieuwkoop logt via zijn tablet in op
de digitale afvalkalender, waarmee
hij actuele informatie krijgt die op
zijn huishouden van toepassing is.

V

oorgaande jaren bracht Cyclus
voor een groot deel van haar
opdrachtgevers een gedrukte
afvalkalender uit, die huis aan huis werd
verspreid. Op verzoek van gemeenten en
inwoners lanceert Cyclus een nieuw
product: de digitale afvalkalender.

Een flexibel product

Kosten, milieu en service

Elf gemeenten zijn overtuigd van
de digitale afvalkalender van

Cyclus en stappen over. “Hierdoor
besparen de gemeenten in totaal zo’n
€ 70.000. Bovendien belasten we het
milieu minder omdat we papier besparen
en er geen transportbewegingen voor
distributie nodig zijn. Ook service is
geregeld; voor inwoners die van digitaal
houden én voor inwoners die de kalender graag in de meterkast ophangen”,
vertelt Kouwenhoven. “Cyclus levert de

In dit
nummer:
In dit
nummer:

Er zijn meerdere applicaties beschikbaar
voor digitale afvalkalenders. Cyclus
heeft gekozen voor een applicatie die al
langere tijd naar tevredenheid bij andere
inzamelaars draait. Het systeem koppelt
gegevens uit de database met inzamelen routegegevens aan adresgegevens
uit de gemeentelijke basisadministratie. Kouwenhoven: “Eén van de grote
voordelen van de digitale afvalkalender
is dat huishoudens de informatie nu
gepersonaliseerd gepresenteerd krijgen,
dus alleen die informatie die op het huishouden van toepassing is. Dat is wel zo
overzichtelijk. En stapt een gemeente
halverwege het jaar bijvoorbeeld over op
de minicontainer voor papier, dan kunnen
we de kalender daar direct op aanpassen.”

deelnemende gemeenten ook communicatiemiddelen waarmee ze inwoners
goed kunnen informeren over het nieuwe
product en de werking ervan. Eén van die
middelen is een bewaarexemplaar van de
afvalkalender op de gemeentepagina die
volledig in het teken staat van afval.”
Surf naar www.cyclusnv.nl om de digitale
afvalkalender te bekijken. <<
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Uitkomst aanbesteding

Tarieven verwerking en transport
restafval en grofvuil aangepast
Op 25 november jl. zijn de tarieven voor de verwerking en het transport
van restafval en grof huishoudelijk afval goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen van Cyclus. Twee opvallende zaken: een fors lager tarief
én een aanmoediging voor betere afvalscheiding.

D

e aanbesteding is gegund aan SITA
ReEnergy Roosendaal B.V. Het restafvaltarief daalt in 2012 van
€ 116,36 per ton naar € 71,34. Het tarief
van het grof huishoudelijk afval daalt
ook, van €116,36 naar € 95,41. En waar
het gebruikelijk is om jaarlijks te indexeren, liggen de tariefdelen voor verwerking
en transport voor vijf jaar vast zonder
indexatie. Ook is er de optie tot twee keer
een verlenging van een jaar.

Stimulans afval scheiden

Het tarief voor grof huishoudelijk afval
is hoger dan het tarief voor restafval.
Dit komt voort uit afspraken uit het
Landelijk afvalbeheerplan (LAP2). De
landelijke overheid wil stimuleren dat
grof huishoudelijk afval vooraf zoveel
mogelijk op soort gescheiden wordt,
zodat de verschillende afvalsoorten naar
de verschillende verwerkers kunnen voor
verwerking en hergebruik. Daarom is het
tarief voor grofhuishoudelijk afval, dat

niet vooraf op het afvalbrengstation op
soort gescheiden is en bijvoorbeeld middels de kraakperswagen aan huis wordt
opgehaald, flink hoger. Dit grofvuil moet
immers verbrand worden.

Tariefopbouw

De opbouw van de tarieven is als volgt:
Restafval:
Tarief verwerking
en transport:
Handlingkosten:
Kosten tbv CAF:

€ 63,45
€ 3,85
€ 4,04

Totaal

€ 71,34

De tarieven zijn opgebouwd uit drie componenten. Ten eerste zijn daar de kosten
voor verwerking en transport. Daarnaast
zijn er handlingkosten, denk onder andere
aan verdichten, intern transport en beheer
en onderhoud van de afzetcontainers. De
laatste component betreft de kosten ten
behoeve van het CAF-contract (multilaterale samenwerkingsovereenkomst), zoals
kosten voor ICT, weeg- en paslezersystemen voor registratie en informatieverstrekking en voor het groot onderhoud van
de overslagstations in Alphen aan den Rijn
en Gouda.
Binnen het CAF-contract geven we in de
regio de overslag, het transport en de verwerking vorm. De komende jaren willen we
onderzoeken of we in deze grote, uitgestrekte regio nog kunnen verbeteren qua
logistiek, kosten en milieu wat de overslag
betreft. <<

Grof huishoudelijk afval:
Tarief verwerking
en transport:
Handlingkosten:
Kosten tbv CAF:

€ 86,16
€ 3,85
€ 5,40

Totaal

€ 95,41

Opsteker
Op woensdag 2 november jl. was communicatieadviseur
Margaret Vos van Cyclus één van de sprekers op het Gemeentelijk
Afvalcongres in Ede. Cyclus was uitgenodigd door Nedvang om
tijdens de deelsessie ‘Innovatief communiceren’ te vertellen over
de regionale voorlichtingscampagne ‘Plastic afval kan je beter
scheiden’. Nedvang vond de wijze waarop de gemeenten in de
Cyclus-regio de krachten en het communicatiebudget bundelen
en gezamenlijk succesvol optrekken in de plasticvoorlichting een
schoolvoorbeeld van hoe het moet. Waarvan akte!
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In gesprek met de voorzitter van de RvC

“Privaat en publiek uitblinken”
In het voorjaar van 2011 werd de nieuwe Raad van Commissarissen
(RvC) van Cyclus benoemd. Na een uitgebreide kennismaking met
Cyclus de afgelopen maanden, is het nu tijd voor een gesprek met
voorzitter Jan Prins.
Stelt u de RvC eens voor.

“Onze rol is toezicht houden op het
beleid van de directie van Cyclus en
op de algemene gang van zaken. Dit
doen wij mede namens de veertien
aandeelhoudende gemeenten en de
andere stakeholders en daarbij staat
het bedrijfsbelang uiteraard voorop.
Overigens hebben wij ook een adviserende rol richting de Cyclusdirectie.
De RvC bestaat uit vijf leden met elk
veel zakelijke en maatschappelijke
ervaring en een sterke interesse in het
publieke domein. We hebben allemaal
een andere achtergrond, van financiën
tot logistiek en vervoer en van human
resources tot samenwerking tussen
publieke en private bedrijven. Die
achtergronden zijn complementair aan
elkaar, het is een goede mix.”

Waarom commissaris
bij Cyclus?

“Ik kan niet spreken voor de andere
commissarissen, maar ik vind Cyclus
interessant omdat het om een overheidsNV gaat. Cyclus is privaat geor-

de organisatie waar openheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen belangrijke kernbegrippen zijn. Daarbij gaat
het onder andere om meer duidelijkheid over de rolverdeling en de samenwerking tussen de aandeelhouders,
de RvC en de directie van Cyclus en
verbeteringen in het communicatie- en
informatietraject. We putten daarvoor
onder andere uit het advies dat de
aandeelhouders ons verstrekt hebben op 28 oktober jl. naar aanleiding
Jan Prins, voorzitter Raad van
Commissarissen
Cyclus

Algemene Vergadering
Aandeelhouders

Raad van
Commissarissen
ganiseerd en moet zo efficiënt mogelijk acteren om marktconform te zijn en
te kunnen concurreren in de branche.
Anderzijds is Cyclus publiek georiënteerd met gemeenten als aandeelhouders. Zij hebben bevoegdheden aan
Cyclus overgedragen en zijn tevens
opdrachtgever. Het hybride karakter
van Cyclus is soms ingewikkeld, maar
daarin zit ‘m ook de kracht van de
organisatie.”

Directie

P&O

Afdeling
Operations

Afdeling
Financiën
& Middelen

Wat staat er op de agenda van
de RvC?

“De agenda zit vol, maar één van de
onderwerpen is de doorontwikkeling
van ‘good governance’ bij Cyclus. Wij
gaan voor een gezonde besturing van

van het feitenonderzoek en uit eigen
inzichten die we de afgelopen jaren
hebben opgedaan in het veld.”

Waar staat Cyclus over vijf tot
tien jaar?

“Cyclus staat dan professioneel in de
markt. Het aantrekkelijke productenen dienstenaanbod wordt dan ook
afgenomen door nieuwe opdrachtgevers, met dank aan de huidige
opdrachtgevers die het bedrijf begonnen zijn. Ik nodig alle stakeholders
uit mee te denken over een sprekende
strategie hiervoor, zodat Cyclus over
vijf tot tien jaar privaat en publiek uitblinkt.” <<
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ARA-excursie

Afval
bestaat
niet!

Zo zijn er al verschillende
voorbeelden van producten
die voor 100% uit gerecyclede materialen bestaan:
Philips maakt een ‘groene’
Senseo van oude Philips
producten, er is 100%
houtvrij papier en Luxaflex
volledig geproduceerd van
oude Luxaflex. Van Gansewinkel gaat er vanuit dat
dit slechts het begin is.

Dat was het thema van de
ARA-excursie op 29 september
jl. Wethouders, beleidsmedewerkers, Cyclusmedewerkers
en leden van de Raad van
Commissarissen waren vertegenwoordigd. Zij stonden letterlijk
met hun voeten in nieuwe grondstoffen. De bedrijfsbezoeken
waren leerzaam, verbazingwekkend, interessant en een prima
gelegenheid om bij te praten.
Van papier en plastic

De ARA-excursie startte dit jaar in
Dordrecht bij één van de grootste verwerkers van papier in Europa: Peute recycling. Na een introductiefilm (zie Youtube.
com ‘Peute recycling bedrijf in beeld’)
begon de rondleiding over het terrein.
Letterlijk met de voeten in het papier dus.
Peute verwerkt dagelijks 300 containers
papier tot zuivere papiersoorten en perst
dit in balen van circa 1.000 kilogram. Om
deze vervolgens te verschepen naar het
Verre Oosten, of dichter bij huis, te transporteren over de weg naar onder andere
Duitsland. Peute is niet alleen actief in
huishoudelijk papier, maar ook in de
grafische-, papiervernietigings- en de verpakkingsindustrie. Naast papier verwerkt
Peute ook kunststoffen. Het gaat dan niet
om de huishoudelijke verpakkingen, maar
bedrijfsplastic zoals onder andere de
harde kunststoffen en folies.
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En koelkasten

Het idee om plastic afval en papier tegelijk in te zamelen, spreekt Peute niet aan.
Cyclus heeft hiervoor in 2009 een proef
gedaan. Hier is uitgekomen dat de inspanning om het afval achteraf te scheiden
erg groot is. Bovendien is ook het risico
te groot dat de kwaliteit van het papier
achteruit gaat.

Naar Cradle to cradle

In de nabije toekomst krijgt de mens te
maken met het feit dat natuurlijke grondstoffen uitgeput raken. De aarde vraagt
daarom nu om een slimmere manier van
werken. Van Gansewinkel presenteerde
tijdens de excursie haar duurzaamheids
visie: zo veel mogelijk het principe Cradle
to cradle naleven. Natuurlijke grondstoffen krijgen dan een oneindige levensduur.
Van Gansewinkel adviseert haar opdrachtgevers deze grondstoffen zoveel mogelijk
in te zetten in het productieproces.

Een mooi voorbeeld van
het Cradle to Cradleprincipe was in de middag
te zien bij Coolrec, een dochteronderneming van Van Gansewinkel. Coolrec
ontmantelt koelkasten en andere elektrische apparaten. Allereerst tappen de
medewerkers de koelvloeistof zorgvuldig
af. Vervolgens schreddert een machine
de koelkasten. Een innovatieve installatie sorteert alle materialen. Met als
eindresultaat gescheiden plastic, ijzer,
aluminium, isolatiemateriaal en glas. Van
deze materialen is 85% herbruikbaar.
Tijdens de rondleiding door de fabriek
kon iedereen met eigen ogen zien hoe de
ontmanteling verloopt en welke nieuwe
grondstoffen er van deze apparaten overblijven.
Bij het afsluitende diner in restaurant
Augustus bleek niet alleen het menu in de
smaak te vallen. De vele, drukke conversaties over grondstoffen toonden aan dat
ook de bedrijfsbezoeken zeer de moeite
waard waren. <<

Tweegesprek

Bezuinigen op beheer openbare ruimte
Gemeentelijke overheden merken de effecten van de economische crisis.
Ook Gouda heeft lagere inkomsten en ontvangt minder geld van het Rijk.
Voor afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte (BOR) Ron van Gool aanleiding om met Cyclus te anticiperen. Hij praat hierover na met manager
Expertisecentrum Kees Schrauwen van Cyclus.

V

oordat er een concrete bezuinigingstaakstelling voor stedelijk
beheer lag, was Van Gool er al
mee bezig. Waar begin je dan als er
sprake is van een all-in contract met
Cyclus voor zo’n tien miljoen euro? Het
afdelingshoofd nam halverwege 2010
een bezuiniging tussen de € 750.000 en
€ 1.200.000 als vertrekpunt. Van Gool:
“Dan weet je dat er echt keuzes gemaakt
moeten worden: concessies aan kwaliteit
of de omvang van werkzaamheden.” Aan
Cyclus begin 2011 de opdracht de mogelijkheden in kaart te brengen.

Mogelijkheden aanbieden

“We hebben alle producten en diensten
doorgerekend en in maart een pakket met
grote en kleinere maatregelen opgeleverd”, zegt Schrauwen, die twee voorbeelden geeft. “In een aantal plantsoenen werken we met zomer- en winterbeplanting.
Je kan óók werken met vaste beplanting.

Keuzes maken

Van Gool over de zogenaamde menukaart. “Wij
kregen uiteenlopende
opties aangeboden, van
grijs tot groen en van riool
tot straatmeubilair. Die
keuzemogelijkheid was
belangrijk. Op hoofdlijnen
konden we uit drie pijlers
kiezen. De eerste was
besparen op ‘schoon’.
Daarvan is het effect na
invoering direct zichtbaar
en de gemeente wil geen
concessies doen op dit
vlak. De andere pijlers
waren groen en wegen. Voor groen staan
er de komende tijd geen grote investeringen gepland. Als je daar dus ook nog op
bezuinigt, is het effect dubbel zo groot.
Voor wegen staan nog wel investeringen
op stapel, dus daar kan je eventueel nog
bijsturen.” De mogelijkheden
zijn breed besproken, met wijkverenigingen, op bestuurlijk
niveau en in de raad. Dit heeft
halverwege 2011 geleid tot een
maatregelenpakket van
€ 750.000.”

Werk aanpassen

Ron van Gool, gemeente Gouda

En bij een analyse van de passantencijfers
in de Goudse wateren blijkt een wijziging
van de openingstijden van bruggen en
sluizen mogelijk.” Het pakket dat Cyclus
aanbood was een menukaart: het totaal
aan maatregelen kon een grotere besparing opleveren dan gevraagd, namelijk
€ 1.800.000.

In opdracht van de gemeente
brengt Cyclus de elementenverharding terug van beeldkwaliteit B naar C. Dit levert een
besparing op van ruim
€ 550.000 en is daarmee
de grootste maatregel. Van
Gool noemt er nog een paar:
“De meeste wisselperken krijgen vaste
beplanting. De openingstijden van de
bruggen worden aangepast. En de boomspiegels worden voorzien van gras, zodat
de onderhoudskosten dalen.” Schrauwen:
“De komende maanden worden de medewerkers van het team Service getraind om
de elementenverharding conform beeld-

kwaliteit C te doen én om te werken volgens de CROW-systematiek en niet meer
via de CIBOR-systematiek.” Van Gool legt
uit: “Gouda wilde de overstap naar de
landelijke CROW-systematiek al langer
maken om beter te kunnen benchmarken.
Daar was dit het juiste moment voor. Dat

Kees Schrauwen, Cyclus

is voor Cyclus wel een uitdaging. Het
doorrekenen van een verlaging in beeldkwaliteit is één, maar in de berekeningen
moest ook nog eens rekening gehouden
worden met een andere systematiek.”

Samen werken

Het formele traject rondom de dienstverleningsovereenkomst is nog niet afgerond
en bij Cyclus zijn verschillende vakteams
druk met het vertalen van de beleidswijzigingen in de praktijk. Een ander
belangrijk aandachtsgebied is het maken
van goede monitoringsafspraken. Toch
wordt al teruggekeken op een goede,
leerzame exercitie. Schrauwen noemt
het “een schoolvoorbeeld van professioneel samenwerken, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en de inwoners
centraal stellen”. Van Gool sluit af: “We
hebben onze rollen van opdrachtgever en
opdrachtnemer goed gepakt en de overstap naar de CROW-systematiek laat zien
dat er vertrouwen is. Maar de belangrijkste tip: start op tijd en ga als regisseur
snel in gesprek met de uitvoerende partij.
Dat is de sleutel tot succes.” <<

VAKblad | december 2011

5

Raadsconferentie 2011

Inzichten over Diftar en papier
‘De vervuiler betaalt’ is een goed
uitgangspunt, vindt het overgrote
deel van de gasten die aanwezig
waren op de raadsconferentie.
Cyclus organiseerde deze conferentie op 14 november jl. in de
Goudse Schouwburg om regionaal
stil te staan bij slimme afvaloplossingen. Raadsleden, wethouders
en beleidsmedewerkers werden
bijgepraat over gedifferentieerde
tarieven en papierinzameling en
gingen met elkaar in gesprek over
deze instrumenten.

C

yclus had Diftar en de minicontainer voor papier op de agenda
gezet, omdat deze instrumenten
veel in hun mars hebben wat betreft de
pijlers kosten, milieu en service.

Op naar Waalwijk

Wethouder Van Groos nam de aanwezigen mee naar Waalwijk, waar al meer
dan tien jaar gedifferentieerde tarieven
gelden. Inwoners betalen een bedrag
per kilo rest- en GFT-afval dat ze aanbieden (gewicht) en een bedrag per
lediging (frequentie). Van Groos kreeg
veel bijval uit de zaal, maar begreep
ook de zorgen die werden geuit. Is
die registratie wel waterdicht? Stellen
inwoners daar geen kritische vragen
over? Gaan inwoners hun afval dan niet
dumpen of bij buren in de container
stoppen? Worden rest- en GFT-afval
dan niet bij elkaar gegooid? Die zorgen
waren er ook zeker bij Waalwijk bij de
invoering van Diftar, maar Van Groos

kan concluderen dat het systeem goed
werkt, dat inwoners tevreden zijn, dat
er goede scheidingsresultaten worden
behaald en dat de inzamel- en afvalkosten zijn gedaald.

Buurten in Vlist

Wethouder Van Dorp van Vlist zorgde
voor een ‘energizer’ na het buffet. Hij
liet de aanwezigen zien hoe in Vlist
papier wordt ingezameld: huishoudens
hebben sinds kort een minicontainer
voor papier en twee kerken en één
voetbalvereniging legen de containers
eens per maand samen met Cyclus. De
inwoners zijn tevreden: ze ervaren de
dienstverlening als beter en
97% van alle huishoudens
doet mee. Voor het milieu is
het goed: er is sprake van
minder restafval, minder
zwerfvuil en meer papier. Ook
de verenigingen zijn positief: het inzamelen is minder
arbeidsintensief en door de
grotere hoeveelheid papier
zijn de opbrengsten hoger.
Van Dorp geeft zijn buurgemeenten een aantal tips:
start met een pilot, betrek de
verenigingen vroegtijdig, sluit
inzamelovereenkomsten met
ze af en communiceer veelvuldig met inwoners over de
verandering.

Langs bij Rivierenland

Operationeel directeur Walter
van Kessel van Cyclus wierp
met alle aanwezigen een
blik op de papieraanpak in

Rivierenland. Daar zamelen 75 verenigingen het oud papier samen met de
AVRI gemeenteoverstijgend in met zo’n
70.000 minicontainers voor papier. Het
afvalscheidingspercentage is hierdoor
gestegen van 64% naar 82% en de aanpak is ook financieel een succes. Door
een daling van de hoeveelheid restafval
bespaart de regio jaarlijks
€ 330.000 op de verwerkingskosten. De
stijging van de hoeveelheid oud papier
zorgt jaarlijks voor een extra opbrengst
van € 200.000. Dit betekent dat de
investering voor de invoering van het
systeem binnen drie jaar is terugverdiend. Een aanpak voor onze regio? <<

R a p p o r t
Na afloop van de raadsconferentie heeft Cyclus alle genodigden
gevraagd de bijeenkomst te evalueren. We zijn blij met ons rapport!
Thema
Datum
Locatie
Bereikbaarheid
Uitnodiging
Ontvangst
Voertuigdemonstratie
Diftar-presentatie
Buffet
Papier-presentatie
Debat
Nut

8
8
9
9
9
9
7
8
9
9
7
8
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Vo

Chauffeur Fred Snijder geeft in zijn zijlader uitleg
aan wethouder Guus Elkhuizen.
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Is het een goed idee om inwoners alle waardevolle
afvalstromen gratis te laten aanbieden?

Wat de regio wil
Na afloop van de presentaties volgde op de raadsconferentie een debat en vulden de aanwezigen
een stemformulier in. Zoals beloofd de uitkomsten van de stemming op een rij, aangevuld met
enkele quotes uit het debat en nabranders op de
stemformulieren.
Is het principe ‘de vervuiler betaalt’ een goed
uitgangspunt?

>> “Gespiegeld inzamelen is een goed idee:
waardevolle afvalstromen aan huis
ophalen en restafval
laten brengen naar
ondergrondse containers in de buurt.”

Nee 11%

Ja 89%

Is het een goed idee om minder service te verlenen
aan inwoners voor restafval?
Geen mening 1%

>> “Wie is de vervuiler: de consument
of de producent?”
>> “Denk ook aan de
mogelijkheden van
nascheiding.”

Nee 3%

Geen mening 2%

Ja 95%

Geen mening 2%

Ja 40%
Nee 58%

>> “Er is een eindigheid
in de mate waarin
mensen zich financieel
laten sturen.”

Ja 28%
Nee 71%

>> “Een brengsysteem
betekent niet per
definitie minder
service, want je kan je afval 24/7 kwijt.”

Is Diftar het enige middel om minder dan 150 kilo
restafval per inwoner te realiseren?
>> “Je zou Diftar met een
aantal gemeenten
in de regio moeten
opstarten.”

>> “Het is de taak van de
gemeente om te zorgen
voor goede faciliteiten,
ook voor restafval.”

Zijn er argumenten om de minicontainer voor papier
NIET in te voeren?
>> “Wij zijn enthousiast,
maar krijgen wij onze
inwoners mee?”
>> a“In stedelijk gebied
en bij hoogbouw
wordt het lastig.”

Geen mening 2%
Ja 25%
Nee 73%

Waar moet het geld dat verdiend wordt met
papierinzameling naartoe?
Gemeente
en inwoners 3%

Gemeente en
verenigingen 3%

Geen mening 8%
Verenigingen
37%

Verenigingen
en gemeente 2%
Verenigingen
en inwoners 14%

Alle drie 13%

Gemeente 6%
Inwoners 14%

p en verrassende
Drankje na afloo
tvankringloop.nl
van www.dekuns

geschenken

>> “De papierinzameling moet exclusief zijn voor de
verenigingen.”
>> “Als het naar de gemeente of verenigingen gaat, gaat het
indirect ook naar inwoners.”
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Plastic afval

Samen sparren over voorlichting
Op 24 november was de vergaderzaal van Cyclus het toneel van een
vruchtbare brainstormsessie. Communicatie- en beleidsadviseurs
uit de hele regio blikten terug en droegen verfrissende ideeën aan
voor de regionale voorlichtingscampagne ‘Plastic afval kan je beter
scheiden’ in 2012. Een impressie.

Colofon
Cyclus is een Naamloze
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>> De thermometer scoort goed, maar
kan nog prikkelender door de inzamelcijfers af te zetten tegen die van
vergelijkbare gemeenten.
>> De aanmeldingen voor de e-mailalert
vallen tegen. Dat komt mogelijk doordat veel gemeenten de inzamelfrequentie verhoogden en er daarom
minder behoefte is aan een reminder.
>> De korte berichten op de gemeentepagina krijgen zeker een vervolg.
Cartoons en teasers doen het goed:
die trekken de aandacht. Een inwoner kan bijvoorbeeld vertellen hoe en
waarom hij plastic apart houdt.
>> We moeten blijven herhalen waarom
plastic afval apart houden zo belangrijk is. Bovendien willen inwoners
bewijs zien. Daarom moeten we laten
zien hoe plastic verwerkt en hergebruikt wordt.
>> Een deel van het communicatiebudget uit het Afvalfonds gaan we
reserveren voor de tweede helft van
2012. Dan is wellicht meer bekend
over de opvolging van het verpakkingenvraagstuk en kunnen we daarover
communiceren.
>> Met voorlichten op straat bereik je
mensen die nog geen plastic apart

houden. Dat kan tijdens een marktdag, maar beter is nog present te zijn
op de jaarlijkse braderie.
>> In plaats van stickers plakken op
verkeerd aangeboden plastic zakken,
kunnen ook ludieke stickers geplakt
worden op grijze minicontainers waar
plastic in zit. Dan blijft het plastic
niet op straat staan én wordt het signaal ‘thuisbezorgd’.
>> Leuke gadgetsuggesties: voetbalshirt
van het Nederlands elftal, kerstballen
of andere leuke producten van gerecycled plastic.
>> De gemeente kan twitteren over
plastic, maar nog beter is het als een
populair boegbeeld uit de gemeente
dat doet.
>> Jong geleerd is oud gedaan en wat
is er nu leuker dan een vuilnisman
die in de klas lesgeeft over plastic
scheiden?
Alle ideeën worden getoetst aan het
beschikbare budget uit het Afvalfonds
en verwerkt in een communicatieplan
met een goede boodschappen- en
middelenmix. Goede ideeën blijven
natuurlijk welkom op communicatie@
cyclusnv.nl. <<
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