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ISO 9001 gecertificeerd

Tijdens de certificeringsaudit op 13, 
16 en 17 december werd in kaart 
gebracht dat Cyclus in staat is het 

beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte uit te voeren volgens de van toe-
passing zijnde wet- en regelgeving, vol-
gens het eigen kwaliteitsmanagement-
systeem van de organisatie én conform 
de wensen van haar opdrachtgevers. Van 
Bloois verwoordt het als volgt: “Onze 
opdrachtgevers hebben door het objec-
tieve oordeel van onze certificatie-instel-
ling Lloyd’s Register Quality Assurance 
de zekerheid dat zij het integraal beheer 
van de openbare ruimte zorgeloos bij 
Cyclus kunnen onderbrengen.”

Blijven verbeteren
De keuze voor certificering was een 
logische. Cyclus investeert door-
lopend in kwaliteit en betrouwbaarheid 
van haar dienstverlening en wil 
haar prestaties continu verbeteren. 
Systematische aandacht voor kwaliteit 
is daar een onderdeel van. “We 
hebben dat geborgd in ons integrale 
managementsysteem”, zegt Van 
Bloois. “Eerder spraken we uit 
ons managementsysteem te 
willen laten certificeren conform 

ISO 9001:2008. We hadden en hebben 
het volste vertrouwen in dit traject. Ten 
eerste omdat er al een stevig fundament 
voor ons managementsysteem was 
geïmplementeerd, namelijk ons aanstu-
ringsmodel. Ten tweede omdat onze 
vakmensen in staat zijn samen te werken 
in processen om onze kwaliteitsdoelstel-

lingen te realiseren. En tot slot omdat we 
weten wat beter moet en beter kan. ISO 
9001 is bovendien een mooie basis voor 
toekomstige uitbreiding naar certificatie 
conform andere relevante normen, 
zoals ISO 14001 voor milieuzorg en de 
MVO-prestatieladder voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen.” <<

Op 18 december kreeg Cyclus het 
ISO 9001:2008 certificaat uitgereikt. 
Algemeen directeur Leendert van 
Bloois: “We zijn trots op het feit dat 
ons managementsysteem voldoet 
aan de internationale eisen.” De cer-
tificering geldt voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte 
in de regio’s Midden-Holland en 
Rijnstreek en omgeving.
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De nieuwe huisvesting is noodzakelijk omdat Cyclus op de 
Goudkade uit haar jasje is gegroeid. De huidige huisvesting, die 
destijds als noodlocatie in gebruik werd genomen, is niet langer 
toereikend voor een efficiënte bedrijfsvoering. Nu de definitieve 
gunning heeft plaatsgevonden, ziet het ernaar uit dat de eerste 
paal halverwege 2014 de grond in gaat en dat de medewerkers van 
Cyclus rond de zomerperiode van 2015 verhuizen naar de nieuwe 
locatie op de grens van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. <<

Van Commissie Governance...
In 2012 richtte de Raad van 
Commissarissen (RVC) van Cyclus 
op verzoek van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) de Commissie Governance op, 
met daarin vertegenwoordigers van 
de aandeelhouders en de RvC zelf. De 
opdracht voor deze commissie was het 
uitwerken van de gewenste governance 
en verdere inrichting voor Cyclus. De 
commissie peilde de meningen onder 
de betrokkenen, stelde conclusies en 

aanbevelingen op en rapporteerde dit 
terug aan de RvC. De RvC gaf vervolgens 
opdracht aan onderzoeksbureau IPR 
Normag om met deze conclusies en 
aanbevelingen als vertrekpunt onderzoek 
te doen.

...via een onafhankelijk  
onderzoek...
Tijdens het onderzoek bracht IPR Normag 
onder andere in kaart hoe het huidige 
businessmodel van Cyclus werkt, welke 
juridische en wettelijke kaders richting-
gevend zijn voor de toekomst en hoe 
andere partijen in de sector zich organi-
seren. Dit leidde tot twee modellen: het 
aannemermodel waarbij de opdracht 
wordt verstrekt aan een marktpartij én 
het opdrachtgestuurd samenwerken. 
Aan laatstgenoemd model geven de 
onderzoekers de voorkeur. 
Op 31 oktober jl. presenteerde IPR 
Normag haar bevindingen aan de 
leden van de AVA. De RvC vindt het 
echter belangrijk een bredere groep 

stakeholders bij de discussie te 
betrekken. Daarom waren voor het 
mini-symposium in december naast de 
AVA-leden ook de andere bestuurders 
van de gemeenten en de beleidsme-
dewerkers uitgenodigd. Zij kregen de 
uitkomsten van het onderzoek gepresen-
teerd en wisselden hun standpunten uit.

...naar een robuust besluit
Mede op basis van de uitkomsten en 
ervaringen van het mini-symposium 
werkt de RvC het (intentie)besluit voor 
de keuze van het gewenste business-
partnership model verder uit. Als alles 
volgens planning verloopt, neemt de AVA 
op 23 januari een intentiebesluit en zal 
de eerste helft van 2014 gebruikt worden 
om de definitieve besluitvorming voor te 
bereiden. De definitieve besluitvorming 
staat gepland voor september 2014, 
waarna Cyclus start met het invoeren en 
doorvertalen van het gekozen business-
model. <<

Op 27 januari sluit Cyclus het contract met Ballast 
Nedam voor de realisatie van de nieuwbouw van 
Cyclus op bedrijventerrein Gouwe Park. De artist 
impression geeft een beeld van de plannen die 
Ballast Nedam in petto heeft. Het ontwerp wordt 
uiteraard na de contractondertekening verder 
uitgewerkt en definitief gemaakt.

Op maandag 9 december kwamen 
wethouders en beleidsmedewerkers 
van de Cyclus-gemeenten bijeen tij-
dens het mini-symposium ‘Strategie 
en Governance Cyclus’. Dit sympo-
sium maakt onderdeel uit van een 
traject om te komen tot het beste 
businessmodel voor Cyclus. Het tra-
ject in vogelvlucht.

Ballast Nedam bouwt nieuwe huisvesting

Welk model past ons het beste
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Welk model past ons het beste

De overeenkomst gaat niet alleen 
over het inzamelen van de ver-
schillende fracties. Cyclus reinigt 

en onderhoudt ook de onder- en boven-
grondse restafval- en glascontainers, 
inwoners kunnen gebruikmaken van het 
afvalbrengstation in Gouda en Cyclus 
verzorgt een deel van de bewonercom-
municatie. Wethouder Van Dorp legt 
uit waarom hij de samenwerking met 
Cyclus graag voortzet. “De afvalinzame-
ling gebeurt al jaren naar tevredenheid. 
Gezien dit feit en gezien het aanbod van 
Cyclus, is het een logische keuze om te 
blijven samenwerken met elkaar.” 

P-A-R-T-N-E-R-S
Tijdens zijn speech gaf Van Dorp aan dat 
het door de overeenkomst met Cyclus 
mogelijk is de afvalstoffenheffing laag 
te houden zonder concessies te doen 
aan de ambitieuze milieudoelstelling van 
60% afvalscheiding, die de gemeente 
zichzelf stelt. Van Dorp hing zijn speech 
op aan de acht woorden: plan, afval-
scheidingspercentage, recycle, tarieven, 
Nederlandse overheid, eindresultaat, 

regionale samenwerking en service. De 
beginletters van deze woorden vormen 
het woord PARTNERS. Daarover zei hij: 
“Ik ben blij met het eindresultaat en met 
het feit dat Cyclus en de gemeente als 
gelijkwaardige partners blijven samen-
werken. Overigens ligt daar volgens 
mij ook de sleutel tot succes voor de 
gemeenten in de regio.”

Rendement
Cyclus is uiteraard verheugd dat ze haar 
activiteiten in Vlist kan voortzetten. “We 
helpen de gemeente graag bij het reali-
seren van 60% afvalscheiding. Door ons 
werk slim te organiseren, doen we dat 
niet alleen kostenbewust maar boven-
dien met aandacht voor de gezondheid 
van onze medewerkers. Neem de inzet 
van de zijlader in Vlist. Ten opzichte van 
de traditionele achterlader verbeteren 
daardoor zowel de efficiency van de inza-
meling als de arbeidsomstandigheden 
van onze werknemers. Dubbel rendement 
dus”, zegt Van Bloois. Die ook de regio-
nale samenwerking aanstipte. “Hoe meer 
we de krachten bundelen, hoe robuuster 

we het werk kunnen organiseren en hoe 
meer financieel en maatschappelijk ren-
dement we kunnen realiseren.”

Traktatie voor inwoners
Na de ondertekening had Cyclus nog 
een verrassing voor de gemeente in 
petto. Als dank voor het vertrouwen dat 
de gemeente in Cyclus stelt, fleuren de 
groenspecialisten van Cyclus binnenkort 
een plek in de gemeente op met frisse 
voorjaarsbloeiers. Overigens deelde ook 
het winkelend publiek in de feestvreug-
de: na afloop trakteerden Van Dorp en 
Van Bloois hen op heerlijke oliebollen en 
appelbeignets van de plaatselijke bak-
ker. “Om de samenwerking tussen Vlist 
en Cyclus te vieren”, aldus de heren bij 
het uitdelen van de traktatie. <<

DVO Vlist

Lage afvalstoffenheffing  
door verlenging contract

De komende drie jaar zamelt Cyclus wederom het 
huishoudelijk afval in Vlist in. Dit bekrachtigden wethouder 
Ton van Dorp van de gemeente Vlist en algemeen directeur 
Leendert van Bloois van Cyclus op 20 december door een 
nieuwe dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen. Ook 
vierden ze dit feestelijke moment met de inwoners van Vlist.

> De gemeente wijst plek aan in de openbare ruimte

> De specialist Cultuurtechniek van Cyclus maakt

 beplantingsvoorstel

> De hoveniers van Cyclus voeren het plan uit

> Deze cheque is in te wisselen door de afdeling

 Communicatie van de gemeente Vlist bij 

 de afdeling Communicatie van Cyclus

Opfleurmoment met nieuwe

beplanting

Cyclus schenkt de gemeente Vlist:

Cyclus schenkt de gemeente Vlist:
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Plastic afval

Verzamelcontainers bij supermarkten
In januari worden in Gouda, Nieuwkoop, Schoonhoven en Waddinxveen 
in totaal 31 verzamelcontainers voor plastic afval geplaatst. Bij elke 
supermarkt in de gemeente één. Daar kunnen inwoners hun plastic 
afval naartoe brengen. Deze brengvoorziening is een uitbreiding van de 
huis-aan-huis inzameling.

Het verpakkende bedrijfsleven 
plaatst bij alle supermarkten in 
Nederland één inzamelbak voor 

plastic afval. Gemeenten bepalen zelf 
of ze hier gebruik van maken. Deze 
afspraak komt uit de Raamovereenkomst 
Verpakkingen en zwerfafval 2013-2022. 
Hiermee wordt voorgesorteerd op de 
afschaffing van het statiegeldsysteem 
per 1 januari 2015. In de Cyclus-regio 
maken vier gemeenten gebruik van dit 
aanbod. Daarbij zijn de kosten van de 

container voor rekening van het verpak-
kende bedrijfsleven; gemeenten zijn 
zelf verantwoordelijk voor het plaatsen, 
legen en onderhouden van de container.

Brengen versus halen
Cyclus heeft met de vier gemeenten 
afgesproken de containers twee keer per 
week te legen. Omdat nog onduidelijk is 
hoeveel plastic afval er in de vijf kuubs 
verzamelcontainers wordt aangeboden, 
zal goed in de gaten worden gehouden 

of dit afdoende is. Als dit niet het geval 
blijkt, zijn het bijplaatsen van een extra 
container of een hogere ledigingsfre-
quentie mogelijke opties. Ook zal goed 
in de gaten worden gehouden of en zo 
ja welk effect de brengvoorziening heeft 
op de huis-aan-huis inzameling. Het 
is overigens niet de bedoeling dat de 
brengvoorziening de plaats inneemt van 
de huis-aan-huis inzameling, want die 
blijkt uit de landelijke cijfers met stip het 
meest effectief.

Gemak voor inwoners
Voor inwoners is de container bij de 
supermarkt een uitbreiding van de 
service. Zij kunnen naast het aanbieden 
van het plastic afval tijdens de huis-aan-
huis inzameling eens per twee weken 
(in Nieuwkoop eens per vier weken) 
hun plastic nu ook tussentijds kwijt. 
Dat is vooral een meerwaarde voor 
inwoners in stedelijk gebied die weinig 
opslagmogelijkheden hebben voor het 
afval. Cyclus reikt de vier gemeenten een 
artikel met afbeeldingen aan, waarmee 
zij hun inwoners kunnen informeren over 
de nieuwe containers. Met een ludiek 
persmoment - waarbij de wethouder de 
container ‘uitpakt’ en oranje bloemen 
uitdeelt aan het winkelend publiek - 
worden de containers in elke gemeente 
officieel in gebruik genomen.  <<

Vakblad blijven ontvangen? 
Meld u aan!

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.nl/vakblad.

Gemeenten konden kiezen 
uit verschillende soorten 

containers die allemaal 
zijn voorzien van de 

bekende oranje plastic-
hero accenten.
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Alle containers een chip
In 2013 en 2014 krijgt het overgrote deel van de huishoudens in 
Waddinxveen nieuwe minicontainers voor GFT- en restafval, met 
chip. Wethouder De Jong: “Dat is nodig, omdat er nu op basis 
van ervaringen elders voor minstens tien procent van het contai-
nerbestand geen afvalstoffenheffing wordt betaald. Dat is niet 
eerlijk, daar wil ik vanaf.” Het container managementsysteem 
gaat in het eerste kwartaal van 2014 in werking. “Vanaf dan 
betaalt iedereen eerlijk voor de containers die hij of zij in gebruik 
heeft.”

De omwisselactie is in volle gang, gaat redelijk soepel, maar leidt 
wel tot vragen en enkele felle reacties van inwoners. Mensen 
zeggen op Twitter dat je moet betalen per kilo afval én dat het 
systeem de privacy schendt. “Dat klopt niet en dat weerleggen 
we. Inwoners geven ook aan het zonde te vinden dat de oude 
containers niet gechipt worden. We leggen uit waarom dit geen 
goede optie is. Overigens hadden we een deel van de oude 
containers kunnen gebruiken voor een papierproef. Ik vind dat 
we dat aspect beter hadden kunnen inregelen qua logistiek en 
qua communicatie.” 

Volgend jaar wil De Jong een nieuw afvalbeleidsplan voor 
Waddinxveen, mede om aan de wettelijke eisen te kunnen 
voldoen. “Samen met gemeenteraadsleden en inwoners wil ik de 
milieudoelstellingen vaststellen. Als daarover een gezamenlijk 
standpunt is, laat ik het inzetten van de juiste middelen graag 
over aan de specialisten van de gemeente en Cyclus. Ook kijk 
ik dan graag in de keuken van gemeenten die vergelijkbare 
projecten hebben uitgevoerd. Het gaat namelijk om logistiek 
ingewikkelde projecten, waar je als gemeente niet in gespeci-
aliseerd bent en waarover andere gemeenten uit de regio of 
daarbuiten je vooraf handige do’s en dont’s kunnen meegeven 
uit de praktijk.” 

Diftar als grondslag
Na de fusie stond de gemeente Zuidplas voor de uitdaging het 
inzamelsysteem te harmoniseren. Eén dorp had namelijk Diftar, 
de drie andere dorpen niet. Wethouder Hazelebach: “Vanuit de 
filosofie ‘de vervuiler betaalt en de afvalscheider wordt beloond’ 
zijn diverse projecten gestart. Van het invoeren van container-
management met chips in de minicontainers tot het plaatsen van 
ondergrondse containers. En van het wijzigingen van de aanbied-
regels op de afvalbrengstations tot het invoeren van een nieuwe, 
duurzame Diftar-variant met bijbehorend betaalsysteem.”

Natuurlijk verliepen al deze projecten niet zonder slag of stoot. 
Hazelebach geeft twee voorbeelden. “We waren voornemens 
de oude containers te bechippen. In de praktijk bleek dit niet 
te werken en moesten de containers alsnog vernieuwd worden. 
En terwijl de afvalstoffenheffing voor drie dorpen omlaag ging, 
moesten inwoners uit het voormalige Diftar-dorp juist meer gaan 
betalen. Dit roept ontegenzeggelijk veel vragen en reacties op 
bij inwoners. Daarom hebben we flink ingezet op bewonercom-
municatie.”

De afvalprojecten zijn nog niet klaar in Zuidplas. Momenteel 
worden de laatste ondergrondse containers voor restafval 
geplaatst. “Ook nu is communicatie met inwoners cruciaal. Ik 
merk dat het absoluut loont bij dit soort trajecten te investeren 
in een communicatieteam dat zich volledig richt op het contact 
met inwoners in de volle breedte. Van de informatiekranten 

die huis-aan-huis worden verspreid tot en met het persoonlijk 
beantwoorden van vragen. Want je kunt dit soort projecten nóg 
zo gedetailleerd voorbereiden op papier, in de uitvoeringsfase 
krijg je hoe dan ook te maken met verrassingen. Dan is communi-
catie cruciaal”, zegt Hazelebach. Ook hij maakt tot slot een 
doorkijk naar de regio. “Als Cyclus haar rol van beleidsadviseur 
prominenter pakt en de gemeenten intensiever kennis delen op 
dit terrein, kunnen we dit soort projecten naar een hoger niveau 
tillen in de regio.” <<

Twee casussen

Grote wijzigingen, hoe doe je dat? 
Na de fusie in 2010 heeft de gemeente Zuidplas in 
het kader van de harmonisering grote veranderingen 
doorgevoerd in de uitvoering van het afvalbeleid. De 
gemeente Waddinxveen zit middenin een noemens-
waardige wijzigingsoperatie. Pittige én leerzame tra-
jecten. Wethouders Kees de Jong van Waddinxveen en 
Arjen Hazelebach van Zuidplas nemen ons mee.

Wethouder De Jong  
van Waddinxveen 

Wethouder Hazelebach 
van Zuidplas
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Een hoger afvalscheidingspercen-
tage. Gelijkblijvende kosten. Betere 
service voor inwoners. Dat is in het 

kort het resultaat wat de gemeente wil 
bereiken. Elders in het land lukt dat met 
‘omgekeerd’ inzamelen, vandaar de proef 
in de Heesterbuurt. De eerste inzamelre-
sultaten zijn bekend.

Restafval
Het eerste opvallende feit is de 
hoeveelheid restafval (per kilogram 
per inwoner per jaar). Die bedroeg bij 
de start van de proef 153 kilogram en 
is na drie maanden al gedaald naar 146 
kilogram. In vergelijking met de 221 
kilogram restafval voor de hele gemeente 

Gouda liet de Heesterbuurt al het goede 
voorbeeld zien en doen de bewoners het 
nu nóg beter.

Plastic afval
Nieuw in de Heesterbuurt zijn de 
minicontainer voor plastic afval, die 
tijdens de proef eens in de drie weken 
wordt geleegd en de verzamelcontainers 
voor plastic bij de hoogbouw. De 

inzamelcijfers laten zien dat deze 
inzamelmiddelen lonen. De eerste 
tussenstand laat zien dat de aanpak een 
positieve impact heeft op de milieupijler 
van de afvaldriehoek. Het plastic afval 
wordt beter gescheiden. Bij het GFT-afval 
en papier is deze trend overigens nog 
niet zichtbaar. In het voorjaar is er meer 
bekend over de pijlers kosten en service. 
Dan zijn namelijk eventuele trends 
zichtbaar in de inzamelkosten en wordt 
bewoners middels een enquête gevraagd 
naar hun ervaringen tijdens de proef. 
Binnenkort dus een nieuwe tussenstand.
Lees voor meer achtergrondinformatie 
over deze proef het artikel ‘Inzameling in 
Gouda’ dat in het Vakblad van juli 2013 
verscheen. <<

Wat betekent de tweede ster?
“De tweede ster laat zien dat we nu al 
ruim twee jaar actief samenwerken om 
het winkelcentrum schoon, netjes en 
veilig te houden. Daar ben ik trots op. 
Met we bedoel ik overigens niet alleen de 
winkeliers, maar ook onze partners. Denk 
aan politie, brandweer, stadstoezicht en 
Cyclus. Zes keer per jaar komen we met 
alle disciplines bij elkaar en bespreken 
we verbeterpunten. Ook voeren we 
jaarlijks een schouw uit.”

En is het schoner, netter en veiliger?
“Jazeker. Twee jaar geleden voelde zo’n 
30% van het winkelend publiek zich 
onveilig, bleek uit een enquête. Dat 
waren we beu. We stelden een actielijst 
op en gingen aan de slag. De eerste 
actie was het ophangen van camera’s. 
Uit een onlangs uitgevoerde enquête 
blijkt dat nu nog slechts 4% zich onveilig 
voelt. Maar ik heb meer voorbeelden. 
Het winkelcentrum heeft inmiddels meer 
prullenbakken, het straatwerk bij de 
entree is hersteld, er is een AED en een 
nieuwe brandmeldcentrale en de kolken 
in de expeditiestraten zijn gereinigd.”

Op naar een derde ster?
“Daar gaan we voor. Door de korte lijntjes 
tussen de partners denken we met elkaar 
mee, komen er goede suggesties op tafel 
en worden zaken snel opgepakt. Op weg 
naar de derde ster hoop ik nog meer 
winkeliers te kunnen betrekken bij dit 
initiatief. Ook zou het mooi zijn als we een 
keer grote schoonmaak kunnen houden. 
De verkeersborden kunnen wel een sopje 
gebruiken en dat kauwgom moet van 
straat. Zo maken we het hier steeds een 
stukje schoner, netter en veiliger.” <<

De Heesterbuurt in Gouda gaat scheiden
In de Heesterbuurt in Gouda startte in september 2013 de proef ‘omge-
keerd’ inzamelen. Nieuw is dat inwoners van de laagbouw hun restafval 
nu naar een ondergrondse container in de buurt brengen en de grijze mini-
container gebruiken voor plastic afval. Ze maakten al gebruik van minicon-
tainers voor GFT-afval en papier. Benieuwd hoe het gaat. Dus tijd voor een 
tussenstand.

Cyclus feliciteert het Goudse winkel-
centrum Goverwelle met het behalen 
van de tweede ster van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO). Dit keur-
merk, dat 13 januari werd uitgereikt, 
laat zien dat de ondernemersvereni-
ging samen met haar stakeholders 
intensief samenwerkt aan veiligheid. 
We gingen op bezoek bij de trotse 
voorzitter van de ondernemersvereni-
ging, Willem van Leeuwen. 

Tweede KVO-ster voor winkelcentrum Goverwelle

Gouda (2012) Heesterbuurt 
(voor de proef)

Heesterbuurt 
(na drie maan-
den proef)

Heesterbuurt 
laagbouw (na 
drie maanden 
proef)

Heesterbuurt 
hoogbouw (na 
drie maanden 
proef)

11,6 12,5 29,5 39,2 12,0

Plastic afval (in kilogram per huishouden per jaar)

Voorzitter van de ondernemersvereniging Willem 
van Leeuwen bij de entree van het winkelcentrum 
dat momenteel een make-over krijgt
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In het Meerjarenbeleidplan Huishoude-
lijk afval hebben de gemeenten uit de 
regio afgesproken bewonercommu-

nicatie in te zetten als instrument voor 
een beter afvalscheidingspercentage. 
Cyclus heeft dit in opdracht van het 
Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid 
(ARA) geconcretiseerd in de voorlich-
tingscampagne ‘I love afval scheiden’. 
Inwoners van de deelnemende gemeen-
ten Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, 
Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Schoon-
hoven, Waddinxveen en Zuidplas zullen 
in 2014 op verschillende manieren met 
deze boodschap in aanraking komen. 
Kouwenhoven: “Door de gezamenlijke 
aanpak zijn de ontwikkel- en uitvoerings-
kosten laag, wordt er een eenduidige 
boodschap verspreid in de regio en werkt 
de kracht van de herhaling optimaal.”

Feiten en cijfers
De nieuwe campagne borduurt voort 
op het succes van de eerder gevoerde 
plasticcampagne. Bewoners willen vooral 
weten waar, wanneer en hoe ze hun afval 
kwijt kunnen. Daarom vormt korte bericht-
geving hierover een belangrijk onderdeel. 
“Daarnaast willen we routinematig gedrag 
veranderen met verrassende communi-
catie zoals sprekende cijfers, opvallende 

visuals en acties die aandacht trekken. 
Denk aan de hoeveelheid voedsel dat 
dagelijks wordt weggegooid, een campag-
neteam dat inwoners aanspreekt in de 
winkelstraat en een bezoek van Maarten 
Milieu in de klas.”

Multifunctioneel beeldmerk
Met ‘I love afval scheiden’ kiest Cyclus 
voor een concept dat aansprekend is 
voor jong en oud en een positieve 
boodschap uitstraalt. Bovendien is het 
geschikt voor afval in het algemeen 
en voor specifieke afvalthema’s. Een 
derde belangrijke voorwaarde is de 
mogelijkheid om het concept heel 
gemakkelijk gemeentespecifiek te 
maken en in te passen in de gemeente-
lijke communicatie. Kouwenhoven over 
de uitvoering van de campagne: “Cyclus 
neemt het voortouw in de campagne 
en ontzorgt de gemeenten zoveel als 
mogelijk. Wij hebben de landelijke trends 
in beeld, beschikken over afvalcijfers uit 
de regio en over praktijkkennis. Die input 
verwerken we in de campagne.”

Flexibele kapstok
Elk kwartaal staat er één afvalthema 
centraal. Het campagneteam komt 
dan in actie in elke gemeente en over 

dat onderwerp wordt massamediaal 
gecommuniceerd via een keur aan 
communicatiemiddelen. “Deze worden 
flexibel ingericht en ingezet, zodat ook 
aangehaakt kan worden op de actualiteit 
en op landelijke, regionale en lokale 
initiatieven. Denk aan de campagnes van 
Nedvang en Wecycle, de week van de 
afvalvermindering, Koningsdag, de dag 
van de vrijwilliger en duurzaamheids-
markten.”

De regio zet ‘I love afval scheiden’ in als 
sturingsinstrument. Inwoners kunnen 
rekenen op duidelijke informatie over 
afval in hun gemeente. Dit motiveert 
en stimuleert ze afval volgens de 
aanbiedregels te scheiden en afval te 
voorkomen. Dit leidt vervolgens tot 
efficiënte inzameling en verwerking én 
tot een hoger scheidingspercentage van 
huishoudelijk afval in de gemeente. <<

Bewonercommunicatie

I love afval scheiden
Inwoners uit de regio kunnen er niet meer omheen. Onder het motto ‘I love 
afval scheiden’ voeren zeven gemeenten samen met Cyclus namelijk sinds 
begin dit jaar een afvalcampagne. Projectleider Nicole Kouwenhoven: “Het 
doel is meerledig: bewonercommunicatie draagt bij aan afvalpreventie, 
betere afvalscheiding en kostenbesparing.”

Een herkenbaar, aansprekend, positief concept Oók geschikt voor één specifieke afvalsoort Makkelijk gemeentespecifiek te maken
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Volg de campagne via  
@Iloveafvalschei
en www.facebook.com/
Iloveafvalscheiden

https://twitter.com/@iloveafvalschei
http://www.facebook.com/Iloveafvalscheiden
http://www.facebook.com/Iloveafvalscheiden
https://twitter.com/@iloveafvalschei
http://www.facebook.com/Iloveafvalscheiden


Colofon

 Volg Cyclus op
  www.twitter.com/Cyclus_NV

Cyclus is een Naamloze Vennoot-
schap. De volgende gemeenten zijn 
aandeelhouder: Alphen aan den 
Rijn, Berg ambacht, Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Kaag en 
Braassem, Nederlek, Nieuwkoop, 
Ouderkerk, 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.
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Artikelen uit Vakblad kunnen 
door de deelnemende gemeenten 
zonder toestemming van de 
uitgever worden overgenomen. 
Het over nemen of reproduceren 
van artikelen door anderen is 
uitsluitend mogelijk na schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Thuis in de openbare ruimte

Thuis in de openbare ruimte

Er zit nog veel bruikbaar afval in 
het restafval, zoals GFT, papier en 
plastic. Dat liet Cyclus zien op de 

duurzaamheidsmarkten op 12 oktober in 
de Sint Janskerk in Gouda en op 2 novem-
ber in het gemeentehuis in Nieuwveen. 
Maarten Milieu en zijn collega’s gingen 
met inwoners in gesprek over het afval-
scheidingspercentage en vroegen hoe we 
het afval beter kunnen scheiden.

Tips van inwoners
Dat leverde veel nuttige tips op voor 
de gemeenten en Cyclus. Van het vaker 
ophalen van plastic afval en het gebruik 
van mini- en verzamelcontainers voor 
plastic tot ruimere openingstijden op de 
afvalbrengstations en betere voorlichting. 
Maar ook het opzetten van aparte 
inzamelsystemen voor blik en luiers en 
de hoogte van de afvalstoffenheffing te 
laten afhangen van het aantal keren dat 
inwoners restafval aanbieden. Leuk waren 
ook de tips van inwoners voor inwoners. 
Zoals het neerzetten van een klein bakje 
in de keuken voor het apart houden 
van groente- en fruitafval, niet steeds 
plastic tasjes aannemen in winkels, oude 
materialen gebruiken voor knutselacti-
viteiten en los fruit kopen in plaats van 
voorverpakt.

‘Prijzengeld’
Bezoekers van de Cyclus-kraam ontvingen 
een kleine attentie, als dank voor het 
afval scheiden en als aanmoediging 
om dat in de toekomst nóg beter te 
gaan doen. De leukste tip werd beloond 
met een bijdrage van €100 voor de 
afvalstoffenheffing. In Nieuwkoop viel 
mevrouw De Rooij in de prijzen. Zij stopt 
de kleine plastic zakjes van bijvoorbeeld 
vleeswaren en brood in de plastic flessen 
van melk en wasmiddelen. Zo is de plastic 
zak niet zo snel vol en heb je minder 
last van geurtjes. In Gouda ging de prijs 
naar meneer Hasselaar. Hij vraagt bij de 
bakker om plastic broodzakken, die hij 
steeds opnieuw gebruikt. En hij gebruikt 
diepvrieszakjes heel vaak. Laatst was hij 
het gesprek van de dag op z’n werk, toen 
er op zijn diepvrieszakje het jaartal 1999 
pronkte. Dat is nog eens duurzaam!

Cyclus neemt de tips mee in adviesge-
sprekken met gemeenten en verwerkt 
ze in de campagne I love afval scheiden. 
Organiseert u binnenkort een duurzaam-
heidsmarkt? Cyclus is graag van de partij. 
<<

Duurzaamheidsmarkten

Afvalscheidingspercentage  
spreekt tot verbeelding

Hoe kunnen we nog meer afval 
scheiden en hergebruiken? Die vraag 
stond centraal bij de Cyclus-kraam 
op de duurzaamheidsmarkten in 
Gouda en Nieuwkoop. Het leverde 
goede gesprekken op én veel tips om 
het afval beter te scheiden.
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