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DVO Schoonhoven

Gezamenlijk werken aan een duurzame afvalinzameling
Op maandag 9 september zetten wethouder Peter Matheij van de gemeente Schoonhoven en algemeen directeur Leendert van Bloois van Cyclus
hun handtekening onder een nieuw
afvalcontract. Cyclus verzorgt ook de
komende vijf jaar de afvalinzameling
in de gemeente. Uiteraard liep het
thema ‘zilver’ als rode draad door
de feestelijke ondertekening van het
contract met de Zilverstad.

Vakbekwame partner

Het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst was voor de gemeente
Schoonhoven geen vanzelfsprekendheid.
Wethouder Matheij vertelt: “De
samenwerking tussen Schoonhoven en
Cyclus stamt alweer van een flink aantal
jaar geleden. Sindsdien heeft de tijd
niet stil gestaan: het inkoopbeleid is
complexer geworden en samenwerkingsmodellen zijn veranderd. Tegen
het licht van die ontwikkelingen
hebben we de dienstverlening
van Cyclus uitvoerig geëvalueerd. Het resultaat was
positief: Cyclus was én is een
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Matheij en Van Bloois zetten hun handtekening onder de nieuwe overeenkomst.

vakbekwame en betrouwbare partner
als het gaat om een kostenefficiënte
inzameling in combinatie met goede
service voor inwoners en een duurzame
aanpak. Bovendien innoveert het bedrijf
zijn aanpak voortdurend, bijvoorbeeld
door te investeren in moderne inzamelmethodieken. En binnen de regio is door
gemeenten met de oprichting van Cyclus
een samenwerking aangegaan, waar de
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e komende vijf jaar zamelt Cyclus
wederom het huishoudelijk afval in
de gemeente Schoonhoven in. Het
gaat daarbij om het legen van minicontainers en verzamelcontainers voor rest- en
GFT-afval en het inzamelen van plasticafval, grof huishoudelijk afval en glas.
Naast de inzamelactiviteiten verzorgt
Cyclus het beheer en onderhoud van alle
containers. Tot slot communiceert Cyclus
naar de inwoners over de inzamelpraktijk.

kritische massa mogelijkheden geeft
tot gezamenlijke ontwikkelingen. Dat
alles maakt dat ik met vertrouwen mijn
handtekening onder een nieuw contract
heb gezet.”

Duurzame inzameling

Belangrijke spil in het afvalbeleid
van Schoonhoven is het begrip
duurzaamheid. Matheij: “Daaraan
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willen we in de nabije toekomst samen
met Cyclus verder invulling geven. Zo is
er een voorstel in ontwikkeling voor de
invoering van ondergrondse containers,
óók in de binnenstad. Daarmee bieden
we burgers een optimaal serviceniveau, realiseren we een opgeruimd
straatbeeld én beperken we het aantal

verkeersbewegingen. Parallel daaraan
onderzoeken we de mogelijkheden
om de overstap naar diftar te maken.
Dat instrument stimuleert burgers
immers om kritisch naar hun eigen
afvalproductie te kijken en draagt
op die manier bij aan een optimaal
scheidingsresultaat.”

Maatschappelijke taak

Ook Cyclusdirecteur Van Bloois
is enthousiast over de nieuwe
overeenkomst. “De afvalinzameling
is een belangrijke maatschappelijke
taak, het doet me veel genoegen dat
Schoonhoven ons die toevertrouwt.
Uiteraard adviseren we de gemeente
graag bij de verdere ontwikkeling
en realisatie van haar duurzame
afvalbeleid. Als het gaat om instrumenten als diftar en ondergrondse
containers beschikt Cyclus
over uitgebreide
kennis en expertise
enerzijds en de
benodigde praktijkin petto. Als dank voor het in haar
ervaring anderzijds.
gestelde vertrouwen, overhandigde zij de
Ik ben er dan ook
gemeente een cheque voor het opfleuren
van overtuigd dat
van een locatie in de openbare ruimte
we gezamenlijk tot
met een zilverlinde. Tot slot deelden
mooie resultaten
ook de inwoners van Schoonhoven in
kunnen komen.” <<
de feestvreugde: wethouder Matheij en
directeur Van Bloois trakteerden hen op
speciaal Schoonhovens zilverijs.

Ondertekening met een zilveren randje
Bij de ondertekening van het nieuwe
contract met de Zilverstad mocht het
thema ‘zilver’ natuurlijk niet ontbreken.
Decor voor de feestelijkheden was het
Nederlands Zilvermuseum, waar de
aanwezigen een uitgebreide rondleiding
kregen. Na het ondertekenen van de
dienstverleningsovereenkomst had
Cyclus een verrassing voor de gemeente

Afvalverwerking

Nieuwe overeenkomst verpakkingsglas
Jaarlijks zamelt Cyclus voor haar opdrachtgevers zo’n 4.735 ton verpakkingsglas gescheiden in. Voor de verwerking van dit glas sloot zij recent
een nieuwe overeenkomst met afvalverwerker Sita. Het nieuwe contract
maakt de waarde van afval als grondstof in één oogopslag inzichtelijk.
In de nieuwe situatie brengt de aangeboden hoeveelheid glas maar liefst
vijf keer méér op dan in het oude contract.

G

emeenten hebben een wettelijke
zorgplicht als het gaat om de
gescheiden inzameling van verpakkingsglas. Cyclus verzorgt voor tien
gemeenten de inzameling en verwerking
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van dit glas. Het ingezamelde witte,
bruine en groene glas gaat naar de vestiging van Sita in Alphen aan den Rijn.
Vervolgens zorgt Sita voor transport naar
haar verwerkingsfabriek in België.

De kringloop van glas is in principe
oneindig: schoon glas kan zonder
kwaliteitsverlies worden hergebruikt.
Bovendien kost de recycling van glas
minder energie dan de productie van
nieuw glas. De gescheiden inzameling
van glas staat in Nederland op een hoog
niveau. Ongeveer negentig procent van
het glazen verpakkingsafval wordt weer
teruggeleverd aan de glasproducenten,
dat komt neer op zo’n 350.000 ton per
jaar. <<

inhoud

Ondergrondse containers Zuidplas

“De constructieve samenwerking
is een belangrijke succesfactor”
In 2013 gaan vrijwel alle inwoners van de gemeente Zuidplas voor de
inzameling van restafval gebruikmaken van ondergrondse containers. De
gemeente gaf Cyclus opdracht deze containers op een groot aantal locaties
in de openbare ruimte te plaatsen. Een omvangrijk en complex project,
dat inmiddels grotendeels is gerealiseerd. Projectleider Ricardo Beset en
directievoerder Pieter van Bennekom vertellen wat daarbij kwam kijken.

I

n totaal plaatst Cyclus dit jaar
verspreid over de gemeente
Zuidplas 308 ondergrondse
afvalcontainers. Beset vertelt:
“Een complexe opdracht, want bij
de plaatsing van de containers
moet je met een groot aantal
factoren rekening houden. Denk
bijvoorbeeld aan de loopafstand
voor bewoners, zichtlijnen vanuit
woningen en de locatie van openbaar groen en parkeervoorzieningen. Bovendien zit de bodem
vol met kabels en leidingen, ook
dat is een niet te onderschatten
aandachtspunt. In een uitgebreid
vooronderzoek heeft de gemeente
al deze factoren in kaart gebracht
en op grond daarvan de gewenste
locaties voor de containers
bepaald. Vervolgens is Cyclus met
de realisatie gestart.”

Maatwerk

Bodem

Van Bennekom gaat verder: “Als
het gaat om de bodem, is het
gemeentelijk vooronderzoek uitgevoerd op basis van zogenaamde
klic-gegevens. De praktijk leert
echter dat de werkelijke situatie
soms afwijkt van deze gegevens.
Voordat we een container plaatsen, graven we daarom altijd een
proefsleuf. Op grond daarvan
bepalen we de exacte positie van de
container, daarbij hebben we drie meter
speelruimte ten opzichte van de oorspronkelijk aangewezen plek. Mocht het
binnen die drie meter niet lukken een
container te plaatsen, dan is het aan
de gemeente een nieuwe locatie aan te
wijzen. Gelukkig gebeurt dat slechts
bij uitzondering, het merendeel van de
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opdracht is dat een heel mooi resultaat.
Een belangrijke succesfactor daarbij is
de constructieve samenwerking met de
diverse betrokken partijen. Zo zijn de
communicatielijnen met de gemeente
heel kort, waardoor we bij onvoorziene
omstandigheden snel en efficiënt kunnen schakelen. Daarnaast
verloopt ook de afstemDirectievoerder
ming met leveranciers,
Pieter van
onderaannemers en het
Bennekom
(achter) en
transportbedrijf uitermate
projectleider
soepel. Volgens planning
Ricardo Beset
moeten alle containers
eind november geplaatst
zijn. Op basis van de
ervaringen tot nu toe, heb
ik heb er alle vertrouwen
in dat we die ambitieuze
deadline gaan halen.”

containers kunnen we zonder problemen
plaatsen.”

Voorspoedig

Over het verloop van het project is
Van Bennekom positief. “De afgelopen
periode hebben we gemiddeld zo’n
achttien tot twintig containers per week
geplaatst. Gezien de complexiteit van de

In Zuidplas nemen Cyclus
en de gemeente beide
belangrijke deelaspecten
van de projectuitvoering
voor hun rekening. Beset
benadrukt echter dat voor
Cyclus ook andere samenwerkingsvormen mogelijk
zijn. “Als het gaat om
ondergrondse containers,
kan Cyclus een gemeente
van A tot Z ontzorgen. Dat
begint met een gedegen
advies, inclusief een
uitgebreid locatieonderzoek. Op grond daarvan
maken we een praktisch
implementatieplan, dat
als basis dient voor de
realisatiefase. In de
gebruiksfase draagt Cyclus graag zorg
voor beheer, onderhoud, reiniging én het
periodiek legen van de containers. Tot
slot hebben we veel ervaring met bewonercommunicatie, zowel voorafgaand,
tijdens als na het implementatietraject.
Kortom, we bieden altijd maatwerk en
stemmen onze aanpak nauwkeurig af op
de wensen van de opdrachtgever.” <<
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NVRD Themadag

Gelezen op
Twitter
Het laatste nieuws van en over
Cyclus leest u op Twitter. De
afgelopen periode passeerden
diverse leuke wetenswaardigheden
de revue. Een greep uit de Tweets:
PieterBasNL@PieterBasNL
Leuk interview op blog #PieterBas
@EcoloogCyclus over z’n werk:
‘alle natuur in de stad is bijzonder’
http://bit.ly/1ftIf12
Margaret Vos @MissFox79
Vanochtend feest @Cyclus_NV.
Drie beladers halen groot rijbewijs
en kunnen als chauffeur aan de
slag. Gefeliciteerd!
pic.twitter.com/reuFmFzJhN
St. Fairtrade Gouda@
FairtradeGouda
@Cyclus_NV Welkom als deelnemer
van Fairtrade Gouda. U staat nu ook
op onze website -->
www.fairtradegemeentegouda.nl
Customeyes@_Customeyes_
“We zijn meer op 1 lijn gekomen
over hoe we om willen gaan met
de klant.” Cyclus @Cyclus_NV
over hun klantenonderzoek http://
ow.ly/nPWwI
Wilt u ook op de hoogte blijven van
het laatste nieuws van Cyclus? Volg
ons dan op Twitter via @Cyclus_NV.
Nog geen twitteraccount? Surf naar
www.twitter.com.

Kerntaken gemeenten:
meer doen of minder?
Op 11 september jl. vond in De Reehorst in Ede een NVRD themadag plaats over afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte.
Centraal stond de vraag hoe gemeenten hun maatschappelijke
taak op dit gebied de komende jaren optimaal kunnen invullen en
organiseren. Wethouder Jan Christiaan Goudbeek van BodegravenReeuwijk en manager Relatiebeheer Albert Werner van Cyclus
leverden in de vorm van een duopresentatie een bijdrage aan de
bijeenkomst.

T

ijdens de themadag gingen
Werner en Goudbeek in op
recente veranderingen in
de samenwerkingsrelatie tussen
gemeente en afvalinzamelaar en
de lessen die daaruit volgen. In
2000 ontstond Cyclus uit een fusie
tussen de gemeentelijke reinigingsdiensten van diverse gemeenten,
waaronder de toenmalige gemeente
Bodegraven. Deze eerste periode
werd gekenmerkt door een proces
van ontvlechting, waarin Cyclus
zich ontwikkelde tot een zelfstandig opererende organisatie.

Nieuwe eisen

Tijden veranderen echter en
ontwikkelingen volgen elkaar snel
op. Volgens Werner en Goudbeek
stelt dat nieuwe eisen aan de wijze
van samenwerken tussen klant
en opdrachtnemer. De huidige
marktsituatie vraagt om intensieve
samenwerking op operationeel,
tactisch én strategisch niveau.
Van de opdrachtnemer vereist
dit niet alleen maatschappelijk
verantwoorde tarieven, maar ook
lerend vermogen, transparantie
en een innovatieve aanpak. Aan

gemeentezijde zijn duidelijke
prestatie-indicatoren, objectieve
toetsing van behaalde resultaten
en deskundig contractmanagement
onmisbaar voor het optimaal
invullen van haar opdrachtgeverrol.
Ofwel, duidelijke kaders bieden
mét behoud van ruimte voor
ondernemerschap.

Kijkje in de keuken

Het betoog van Werner en
Goudbeek gaf het publiek een
interessant kijkje in de keuken
als het gaat om de samenwerking
tussen gemeente en overheidsNV. Na afloop spraken veel
aanwezigen hun waardering
uit voor de openheid waarmee
beide organisaties hun verhaal
deden. Goudbeek en Werner
kregen bovendien van diverse
kanten het verzoek ook binnen
andere geledingen hun verhaal
te komen doen. Dat bewijst de
actualiteit en herkenbaarheid van
het besprokene en onderstreept
eens te meer het belang van een
open dialoog over de invulling van
professioneel opdrachtgever- én
opdrachtnemerschap. <<

De themadag in vogelvlucht
Tijdens de themadag lieten de meer dan 170 aanwezigen zich aan de
hand van praktijkvoorbeelden en actuele ontwikkelingen inspireren om
op een nieuwe wijze invulling te geven aan hun kerntaken op het gebied
van afvalinzameling en BOR. Thema’s die aan bod kwamen waren onder
meer het beleidskader, ontwikkelingen in afval- en grondstoffenbeheer,
organisatorische ontwikkelingen in de branche en ontwikkelingen in het
integraal beheer van de openbare ruimte. Alle presentaties zijn te downloaden op www.nvrd.nl/publicaties.
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Diftar Bergambacht

“De hoeveelheid restafval is spectaculair gedaald”
Een sterk verbeterd scheidingsresultaat, een goed functionerende inzamelstructuur én een tevreden burger. Dat zijn kort samengevat de eerste resultaten van het diftarsysteem voor de afvalinzameling waarmee de gemeente
Bergambacht begin 2013 startte. Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
en Milieu Jan van der Heide van Bergambacht en accountmanager George
van der Hansz van Cyclus lichten de resultaten toe.

H

et principe ‘de vervuiler betaalt’
loopt als een rode draad door het
afvalbeleid van Bergambacht. Van
der Heide vertelt: “Vanuit die gedachte
zijn we op 1 januari van dit jaar met diftar
gestart. Daarbij heeft de gemeenteraad
gekozen voor een volume-frequentiesysteem, waarbij de kosten voor bewoners afhangen van de hoeveelheid afval
en het aantal keren dat zij een minicontainer aanbieden. Als je kijkt naar de scheidingsresultaten zijn de eerste ervaringen
zéér positief: de hoeveelheid restafval is in de
eerste helft van 2013 met
maar liefst 36% afgenomen ten opzichte van
dezelfde periode in 2012.
Dat is zonder meer spectaculair te noemen.”

zien dat het nieuwe systeem al goed is
ingeburgerd bij bewoners.”

Implementatie

Het succes van diftar is volgens beide
heren mede te danken aan de goed
doordachte inzamelstructuur. Van
der Heide: “De implementatie van
zo’n nieuwe inzamelsystematiek is op
zichzelf al spannend en daar bovenop
kwam een zeer korte voorbereidingsperiode. Uiteindelijk is het in nauwe

soepel.” Van der Heide: “Belangrijk bij de
invoering was ook de betrokkenheid van
en draagvlak vanuit de gemeenteraad en
het college van B&W. Een enthousiaste
wethouder is in zo’n traject echt nodig.”

Enthousiast

Uiteraard zijn er tijdens en na de
implementatie ook verbeterpunten
aan het licht gekomen. Van der Heide:
“Onderdelen als grof huishoudelijk afval
en het afvalbrengstation moeten verder
worden geoptimaliseerd. Daarnaast
mochten bewoners zelf het gewenste
formaat minicontainer (restafval)
bepalen. Die keuzevrijheid vormde een
complicerende factor bij de invoering van
het systeem en had achteraf gezien een
beperkte toegevoegde waarde.” Ondanks
deze verbeterpunten zijn Van der Heide

Bewoners

Uit een bewonersenquête voorafgaand
aan de invoering
van diftar bleek dat
bewoners het principe
‘de vervuiler betaalt’
onderschrijven. Een half
jaar na de implementatie is daarin geen
verandering opgetreden.
Van der Heide: “Bewoners die hun afval goed
scheiden, profiteren
dan ook van aanzienlijk financieel
voordeel. Voor een vierpersoons
huishouden kan dat oplopen tot zo’n
veertig euro per jaar.” Van der Hansz vult
aan: “Recent ontvingen bewoners een
tussentijds overzicht met de hoeveelheid
aangeboden afval, zodat ze zijn
voorbereid op de eindafrekening die rond
de jaarwisseling volgt. Op een totaal van
4.100 huishoudens kregen we slechts 26
telefoontjes met vragen binnen. Dat laat
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Beleidsmedewerker Jan van der Heide (links) en
accountmanager George van der Hansz

samenwerking met Cyclus gelukt in korte
tijd een gedegen structuur neer te zetten.
Daar kijk ik heel tevreden op terug.” Van
der Hansz vult aan: “Er moest een aantal
lastige keuzes worden gemaakt. Met
welk formaat containers ga je werken,
hoe vaak zamel je in en hoe informeer
je inwoners adequaat? Achteraf blijkt
dat we over het algemeen de juiste
beslissingen hebben genomen, want tot
op heden verloopt de inzameling heel

en Van der Hansz enthousiast over diftar.
“Op grond van onze ervaringen kunnen
we andere gemeenten zeker aanraden
gedifferentieerde tarieven toe te passen.
Hoewel het exacte resultaat natuurlijk
per gemeente varieert, staat het systeem
in het algemeen garant voor lagere en
eerlijke tarieven, goede scheidingsresultaten en optimale service aan de burger.
Daarvan hebben alle betrokken partijen
profijt!” <<

inhoud

Bewonercommunicatie

Keurmerk ‘drempelvrij.nl’
voor digitale afvalkalender
Met ingang van 9 september 2013
voldoet de digitale afvalkalender van
Cyclus aan de ‘webrichtlijnen’ van
de Nederlandse overheid. Voortaan
draagt de webtoepassing het bijbehorende keurmerk ‘drempelvrij.nl’.
Hoofd Communicatie Nicole Kouwenhoven is enthousiast over de certificering en legt uit wat de meerwaarde
ervan is.

K

ouwenhoven begint: “De webrichtlijnen zijn ontwikkeld met als doel
de kwaliteit en toegankelijkheid
van overheidswebsites te verbeteren.
De digitale afvalkalender van Cyclus is
gecertificeerd op niveau 2 van deze richtlijnen. Dat niveau staat garant voor een
website met een zeer goede toegankelijkheid.” Hoewel de webrichtlijnen voor
Cyclus niet wettelijk verplicht zijn, achtte

Kouwenhoven het toch noodzakelijk de
afvalkalender te laten inspecteren. “We
beheren en ontwikkelen dit instrument
in opdracht van onze klantgemeenten,
dus vinden we het belangrijk de overheidsrichtlijnen te volgen. Bovendien is
het keurmerk een objectieve maat voor
de toegankelijkheid van de afvalkalender. Dat is op zichzelf natuurlijk al een
belangrijke meerwaarde.”

Mensen én zoekmachines

Concreet waarborgt het keurmerk dat
de afvalkalender op moderne wijze is
gebouwd, toegankelijk is voor mensen
én zoekmachines en een hoge gebruiksvriendelijkheid kent. Kouwenhoven legt
uit: “Cyclus vindt het belangrijk dat álle
inwoners van klantgemeenten waar zij
de inzameling verzorgt de afvalkalender
kunnen raadplegen. Mensen met
een visuele handicap, dyslexie of

kleurenblindheid mogen daarop geen
uitzondering vormen. En ook senioren
en mensen die de Nederlandse taal
minder goed beheersen moeten met
het instrument overweg kunnen.”
Naast toegankelijkheid voor mensen,
is de site beoordeeld op vindbaarheid
voor zoekmachines. Kouwenhoven:
“Zoekmachines zijn in feite ‘blind’ voor
niet-tekstuele content op een site.
Een toegankelijke site voorziet dus in
tekstuele alternatieven voor dergelijke
content. Zo waarborgen we dat inwoners
de afvalkalender ook met behulp van een
zoekmachine kunnen vinden.”

Verschillende browsers

Tot slot is de kwaliteit van de webtoepassing een belangrijk aandachtspunt
bij de inspectie. Kouwenhoven: “Een
toegankelijke website werkt in alle
browsers en op alle apparaten. Van
Internet Explorer tot Google Chrome
en van de modernste smartphone tot
de oude pc op zolder. Bovendien is de
toepassing te combineren met software
die tekst van het scherm opleest
of vertaalt naar braille.” Daarnaast
garandeert het keurmerk dat de website
gedegen is gebouwd. “Er is gebruik
gemaakt van moderne technieken en de
site bevat geen overbodige of verouderde
code. Dat vergroot de laadsnelheid en
biedt een goede basis voor toekomstige
doorontwikkeling. Al met al laat het
keurmerk drempelvrij.nl dus zien dat de
digitale afvalkalender een kwalitatief
hoogwaardig instrument voor de informatievoorziening richting inwoners is.”
Meer informatie over de webrichtlijnen is
te vinden op www.drempelvrij.nl. <<
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Beheer openbare ruimte

Efficiencyslag dankzij nieuwe software
Anno 2013 is het werken op beeldkwaliteit niet meer weg te denken uit het
beheer van de openbare ruimte. Om de gewenste beeldkwaliteit op efficiënte
wijze te realiseren, is voortdurende monitoring noodzakelijk. Eerder dit jaar nam
Cyclus daarvoor het softwarepakket ‘Qlikview’ in gebruik. Tactisch werkvoorbereider Jaap de Boer en toezichthouder beeld Reinier Feenstra zijn enthousiast
over de ongekende mogelijkheden van dit systeem.

O

“

m de beeldkwaliteit in de
openbare ruimte te monitoren voert Cyclus elke
twee weken steekproefsgewijs
een zogenaamde schouw uit”, legt
Feenstra uit. “Daarvoor selecteert
de software at random vijftig
locaties binnen ons werkgebied,
zelf hebben we geen invloed op
die keuze. In schouwvakken van
honderd bij honderd meter beoordelen we de beeldkwaliteit aan de
hand van de daar geldende beeldmeetlatten. Alle gegevens voeren
we ter plekke in op een handheld
computer, die in verbinding staat
met de server bij Cyclus. Zo is de
actuele beeldkwaliteit altijd voor
alle betrokkenen inzichtelijk.”

Legio mogelijkheden

De Boer gaat verder: “Tot voor
kort analyseerden we deze
schouwresultaten handmatig met
spreadsheetprogramma’s zoals
Excel. Gezien de grote diversiteit
aan beeldmeetlatten was dat een
enorme klus. De nieuwe software
brengt daarin verandering:
met één druk op de knop kun
Tactisch werkvoorbereider Jaap de Boer (links)
je iedere analyse maken die je
en toezichthouder beeld Reinier Feenstra
maar wilt. Denk bijvoorbeeld aan
de gemiddelde beeldkwaliteit
in een bepaalde wijk gedurende het
Daarom heeft Qlikview toegang tot
afgelopen jaar. Of aan een analyse van
uitgebreide meteorologische informatie.
de beeldmeetlat ‘zwerfvuil’ in gemeente
Als je weet bij welke weersomstandigX gedurende de zomermaanden. Zo zijn
heden de beeldkwaliteit structureel
er legio mogelijkheden, die ons in staat
afwijkt, kun je daarop anticiperen door
stellen het werk nóg doelmatiger te
bijvoorbeeld extra personeel of materieel
plannen.”
in te zetten.” Feenstra benadrukt
dat Cyclus dergelijke informatie niet
uitsluitend voor eigen gebruik inzet.
Trends
“Ook onze onderaannemers informeren
Volgens Feenstra biedt de software
we over de resultaten, zodat ook zij hun
bovendien handvatten om trends te
inzet kunnen optimaliseren.”
signaleren of de oorzaken van een
afwijkende beeldkwaliteit te achterhalen.
“Het groenbeheer bijvoorbeeld, is bij
Oplettendheid geboden
uitstek gevoelig voor seizoensinvloeden.
Hoewel hij overtuigd is van de voordelen,
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blijft oplettendheid volgens
De Boer geboden. “De
veelheid aan informatie
maakt het verleidelijk snel
conclusies te trekken, maar
daarmee kun je eenvoudig
de mist in gaan. Zo moet
je bijvoorbeeld altijd
controleren op hoeveel
metingen een bepaald
overzicht is gebaseerd. Als
op een bepaalde locatie bij
toeval nog maar beperkt
is geschouwd, ontstaat
gemakkelijk een vertekend
beeld. Op vergelijkbare
wijze kunnen ook extreme
weersomstandigheden
tot afwijkende resultaten
leiden. Het is daarom van
groot belang altijd kritisch
te blijven en pas ná gedegen
onderzoek conclusies aan
een dataset te verbinden.”

Klantvoordeel

Tot slot rest de vraag wat de
opdrachtgever merkt van het
nieuwe systeem. Feenstra:
“Hiermee vergroten we de
grip op de uitvoering nog
verder, hetgeen resulteert
in meer efficiency. Daar
profiteren opdrachtgevers uiteraard
direct van. Daarnaast zie ik mogelijkheden om het instrument in te zetten
ter ondersteuning van beleidsvorming.
Met Qlikview zijn de effecten van een
bepaalde beleidskeuze immers snel
inzichtelijk te maken. Zeker in tijden van
economische druk kan dat een voordeel
zijn. Voor nieuwe klanten maakt het
instrument bovendien inzichtelijk hoe
we onze eigen kwaliteit én die van onze
onderaannemers bewaken. Dat is redelijk
uniek in Nederland en een belangrijke
meerwaarde van Cyclus.” <<

inhoud

Cyclus erkend als fairtrade bedrijf
Op 11 september nam algemeen directeur Leendert van Bloois van Cyclus de
fairtrade raamsticker van Stichting Fairtrade Gemeente Gouda in ontvangst.
Met de sticker erkent de stichting Cyclus officieel als fairtrade bedrijf. Cyclus
schenkt Max Havelaar thee en UTZ gecertificeerde koffie. Daarnaast biedt zij
in het bedrijfsrestaurant onder meer fairtrade broodbeleg en bananen aan.

I

n zijn reactie gaf directeur Van Bloois
aan verheugd te zijn met de erkenning.
“Cyclus heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel.
Het sluit naadloos aan bij de kernactiviteiten van ons bedrijf en we streven
dan ook voortdurend naar een optimale
combinatie van financieel, maatschappelijk én milieurendement. Het gebruik van
fairfrade producten maakt daar zonder
meer onderdeel van uit; ik ben dan ook
verheugd met de erkenning van Stichting
Fairtrade Gemeente Gouda.”
Met de erkenning schaart Cyclus zich
onder de ruim tachtig bedrijven, winkels,
supermarkten en horecazaken die Gouda
tot Fairtrade Gemeente maken. In totaal

dragen in Nederland 34 plaatsen deze
titel. Meer informatie is te vinden op
www.stichtingfairtradegouda.nl. <<

Gerard Schotanus van Stichting Fairtrade Gemeente
Gouda (links) overhandigt de raamsticker aan
Cyclusdirecteur Van Bloois. (Foto: Peter Schreuder)

Cyclus sponsort Goudse Nationale Singelloop
Evenals voorgaande jaren sponsorde
Cyclus de Goudse Nationale Singelloop,
die op 13 september plaatsvond in het
centrum van Gouda. Cyclus leverde onder
meer evenementenbakken, dranghekken
en pionnen, bood ondersteuning bij het
op- en afbouwen van het parcours en
voerde het ingezamelde afval af. Uiteraard
stond ook een uitgebreide Cyclusdelegatie
aan de start van het evenement. En met
succes: alle deelnemers wisten de race op
overtuigende wijze te volbrengen. <<

Vakblad blijven ontvangen? Meld u aan!

Colofon
Volg Cyclus op
www.twitter.com/Cyclus_NV
Cyclus is een Naamloze Vennootschap. De volgende gemeenten zijn
aandeelhouder: Alphen aan den
Rijn, Bergambacht, BodegravenReeuwijk, Boskoop, Gouda,
Kaag en Braassem, Nederlek,
Nieuwkoop, Ouderkerk, Rijnwoude,
Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen,
Zuidplas.
Adres
Postbus 228
2800 AE Gouda
Goudkade 23
Telefoon 0182 - 547500
Fax 0182 - 547557
E-mail info@cyclusnv.nl
Internet www.cyclusnv.nl
Vakblad is een uitgave van Cyclus
en verschijnt viermaal per jaar.
Vakblad wordt verspreid onder
relaties van Cyclus.
Redactie
Afdeling Communicatie Cyclus
Fotografie
Cyclus
Coördinatie en realisatie
CommSa
Oplage
200 exemplaren
Artikelen uit Vakblad kunnen
door de deelnemende gemeenten
zonder toestemming van de
uitgever worden overgenomen.
Het overnemen of reproduceren
van artikelen door anderen is
uitsluitend mogelijk na schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Zoals reeds eerder vermeld, verspreidt Cyclus Vakblad niet langer in hoge
oplage in hardcopy. Alleen leden van de AVA, ARA-A, ARA-B en leden van
het college van burgemeester en wethouders van gemeenten ontvangen een
papieren uitgave. Alle andere stakeholders en geïnteresseerden ontvangen
Vakblad digitaal in hun mailbox. Daarvoor is het nodig dat u zich eenmalig
online aanmeldt. Dat kan via www.cyclusnv/vakblad. <<
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