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Kringloopwinkels  
onmisbaar 
in afvalvrije regio



Voorkomen dat afval afval wordt. Dat 
klinkt alsof de zin niet helemaal klopt. 
Toch is het precies datgene wat kring-
loopwinkels doen. Goederen krijgen er 
een tweede leven en worden zo gered 
van de verbrandingsoven.

Keten in beeld: kringloopgoederen

    Tweede leven voor 
producten stelt afvalfase uit

Bij elektronica wordt altijd gecheckt of het appa-

raat nog werkt en indien nodig gerepareerd. 

Een wagen van het kringloopcentrum 

haalt spullen aan huis op en levert deze af 

bij de kringloopwinkel. 

Zodra de goederen binnen zijn, kijken 

speciaal getrainde medewerkers welke 

spullen nog verkoopbaar zijn.

Gekocht, gebruikt en afgedankt. Maar een 

product dat voor de een waardeloos is 

geworden, is voor een ander misschien 

wel een ware schat. Ziehier het grondbeginsel van 

de kringloopwinkel. Het is een principe waarmee 

sinds de jaren tachtig al vele nog goed bruikbare 

producten gered zijn van de verbrandingsoven. 

De kringloop is daarmee de hoogste trede in de 

afvalketen. Kringloopbedrijven spelen dan ook een 

belangrijke rol in het verminderen van de afval-

berg en dragen bij aan het streven naar een afval-

vrije regio. Reden voor Circulus en Berkel Milieu om 

nauw met hen samen te werken.

Inzameling
De milieustraat van Circulus in Apeldoorn begint 

met een innamepunt voor de kringloopwinkel. 

Iedereen die de gratis stromen grofvuil komt  aan-

bieden en niet langs de weegbrug hoeft, moet dus 

eerst langs de kringloop. Zo worden mensen min of 

meer gedwongen om nog eens goed te kijken of 

hetgeen zij aanbieden misschien bruikbaar is voor 

anderen. De aanpak werkt. De stop bij de kring-

loop wordt regelmatig gemaakt. Circulus en Berkel 

Milieu hebben plannen om in Zutphen en Deven-

ter hetzelfde concept te hanteren. In Deventer zijn 

deze plannen al in een vergevorderd stadium. Daar 

zal de situatie in 2014 zijn aangepast.

Een andere manier om goederen in de kringloop-

winkel te krijgen in plaats van bij het restafval, 

is de grofvuiltelefoon. Mensen die het nummer 

bellen om hun grofvuil aan te bieden, krijgen 

standaard de vraag of er goederen bij zitten die 

geschikt zijn voor de kringloopwinkel. Is het ant-

woord bevestigend, dan gaat de wagen van de 

kringloopwinkel bij het betreffende adres langs om 

de spullen op te halen.

Sorteren
Kringloopcentrum Stilema in Vaassen is een van de 

kringloopbedrijven waar Circulus en Berkel Milieu 

mee samenwerken. In 2012 zamelde het centrum 

bijna 177.000 kilo huisraad en ruim 9.500 kilo kle-

ding in. “We krijgen hier van alles binnen”, vertelt 

directeur Jan Westdijk. “Van meubels, serviezen 

en antieke disteltrekkers tot computerapparatuur 

en plasma-tv’s.” Zodra de goederen binnen zijn, 

kijken speciaal daarin getrainde medewerkers 

eerst welke spullen nog verkoopbaar zijn en bepa-

len ze de waarde. Vervolgens worden de produc-

ten schoongemaakt en gaan ze de winkel in. Bij 

elektronica wordt altijd gecheckt of het apparaat 

nog werkt en indien nodig gerepareerd. “Omdat 

wij hier zo veel apparatuur binnenkrijgen, weten 

wij ondertussen precies waar de kinderziektes 

van sommige spullen zitten. Vaak gaat een tv hier 

beter weg dan toen ze nieuw de winkel uitkwam.” 

Een belangrijk deel van de omzet wordt bij Stilema 

gevormd door kleding. Westdijk: “De kleren die 

nog enigszins voldoen aan het modebeeld gaan de 

winkel in. De rest is bestemd voor export.”

Creatieve oplossingen
Het komt voor dat goederen niet verkoopbaar zijn. 

Westdijk lacht. “Dan denken we echt: wat moeten 

we ermee? Toch proberen we altijd creatieve 

oplossingen te bedenken. Zo maken we in onze 

werkplaats van kantoortafels ‘room-dividers’, met 

aan de ene kant een werk- en aan de andere kant 

een eetgedeelte. Ideaal voor studenten. En laatst 

kregen we een partij broekhangers binnen, met 

van die knijpertjes aan de zijkanten. Onverkoop-

baar. Daarop hebben we ze aan beide zijden inge-

kort en in de winkel gezet als laarzenophangers. 

Toen vlogen ze de deur uit!”
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Goederen die echt onverkoopbaar zijn, worden 

ontmanteld en zo veel mogelijk bij de juiste rest-

stroom aangeboden. “We hebben ook een contract 

met Wecycle”, zegt Westdijk. “Bij hen kunnen we 

kapotte elektronische apparatuur inleveren.”

Verkoop
Kringloopcentrum Stilema wordt goed bezocht. 

Jaarlijks lopen zo’n 40.000 mensen de winkel in, 

op zoek naar een gunstig geprijsde, nog goed wer-

kende wasmachine of iets leuks voor de woonka-

mer. Stilema zorgt ervoor dat de winkel er tiptop 

uitziet, om de verkoop te bevorderen. Maar ook 

de handel in tweedehands goederen gaat met 

zijn tijd mee. Naast de winkel gebruikt Stilema 

tegenwoordig Marktplaats en de eigen website 

om de spullen te 

verkopen. “En voor 

onze kleding gaan 

we samenwerken 

met Mode&co, de 

kledingbank in 

Apeldoorn”, aldus 

Westdijk.

Re-integratie en dagbesteding
Naast het geven van een tweede leven aan gebruikte 

goederen, is een andere belangrijke doelstelling van 

kringloopbedrijven het helpen van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bij Stilema is dat 

het geval. “We hebben vrijwilligers die hier met 

behoud van uitkering werken tot mensen die via 

een re-integratieproject zijn binnengekomen”, ver-

telt Westdijk. “Het gaat heel goed. Het is de kunst 

om klussen te reduceren tot handelingen die een 

persoon aankan. We hebben hier heel veel verschil-

lende activiteiten. Van schoonmaakwerk tot sorte-

ren, maar ook licht administratieve werkzaamhe-

den. Dat maakt dat mensen makkelijk een plek bij 

ons kunnen vinden. Verder hebben we mensen met 

een beperking die vanuit zorgorganisatie De Pas-

serel hier komen voor hun dagbesteding. Voor hen 

hebben we onder andere het repareren van elektro-

nische apparatuur in fases verdeeld. Zij demonteren 

bijvoorbeeld computers voor ons.”

Positieve cijfers
Dat het principe van de kringloopbedrijven werkt, 

tonen de cijfers aan. Al jaren laten de omzetcijfers 

een stijgende lijn zien. Ook bij Stilema. “Maar het 

is niet altijd makkelijk”, zegt Westdijk. “We moeten 

onze eigen broek ophouden. De btw-verhoging van 

19 naar 21 procent vorig jaar oktober heeft het ons 

lastig gemaakt bij het prijsbeleid. Mensen vinden 

al snel iets te duur bij ons. Daarom is het belangrijk 

dat we zo veel mogelijk goed verkoopbare goede-

ren binnenkrijgen. Via het ophalen van inboedels 

bijvoorbeeld. Veel mensen weten niet dat ze de 

inboedel van bijvoorbeeld een overleden familie-

lid aan ons kunnen schenken en dat zij de waarde 

ervan dan mogen aftrekken bij de belasting. Door 

uitleg te geven over zo’n regeling op onze website, 

maar ook door met speciale acties de aandacht op 

ons bedrijf te vestigen én goed samen te werken 

met de afvalbedrijven, werken we eraan om de 

stroom op peil te houden.”

Keten in beeld: kringloopgoederen

    Tweede leven voor 
producten stelt afvalfase uit

Medewerkers van het kringloopcentrum 

bepalen de waarde van de spullen, waarna ze 

worden schoongemaakt en de winkel in gaan. 

Om de verkoop te bevorderen, zorgt Stilema ervoor 

dat de winkel er altijd tiptop uitziet. Maar ook crea-

tiviteit is nodig. In de werkplaats maakt Stilema van 

kantoortafels ‘room-dividers’ voor in de winkel. 

Dat het principe van de kringloopbedrijven werkt, 

tonen de cijfers aan. Al jaren laten de omzetcijfers 

een stijgende lijn zien.

Proefprojecten
Stilema is niet de enige kringloopwinkel waar Circulus en Berkel Milieu 

mee samenwerken. In 2011 werd een proef opgezet met alle kring-

loopwinkels in het werkgebied voor het inzamelen en ontmantelen 

van gebruikte bankstellen die niet meer voor verkoop geschikt zijn. De 

samenwerking met de kringloopbedrijven in deze proef, waarbij werd 

gekeken naar de bruikbaarheid van de bankstellen en nuttige materi-

alen, verliep zeer succesvol. Vorig jaar werd een proef gestart voor de 

inzameling van elektrische apparaten en producten. Ook die verliep 

positief. Vooral de speciale inzameldagen met mobiele inzamelpunten 

leverden veel bezoekers op, die niet alleen elektrische apparaten, maar 

ook andere kringloopgoederen kwamen inleveren. Voorscheiding is een 

belangrijke stap in de afvalverwerking en het verkleinen van de stroom 

restafval. Het draaien van proefprojecten met de kringloopbedrijven 

geeft Circulus en Berkel Milieu beter inzicht in hoe die voorscheiding het 

beste georganiseerd kan worden.
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Eerste resultaten pilot 
drankenkartons wisselend

Een aantal gemeenten heeft bij de introductie van 

de gescheiden inzameling van drankenkartons een 

‘vliegende start’ gemaakt. Dat geldt echter niet voor 

alle gemeenten. Dat meldt de VNG op basis van de 

eerste resultaten van de pilot drankenkartons, die 

van start ging op 1 mei 2013. Hier en daar moes-

ten gemeenten snel improviseren om de inzame-

ling van start te kunnen laten gaan, bijvoorbeeld bij 

het verkrijgen van de juiste containers en zakken en 

bij het regelen van de logistiek na de inzameling. 

Ook zorgde de term ‘drankenkartons’ in sommige 

gemeenten voor verwarring, waardoor bijvoorbeeld 

veel karton werd aangeboden. De pilot loopt nog tot 

1 november. 36 gemeenten nemen deel, waaron-

der Apeldoorn, Bronckhorst, Deventer en Zutphen.  

Gft blijft grootste 
stroom in restafval

Gft en oud papier en karton blijven de grootste stro-

men in het huishoudelijk restafval in Nederland. Dat 

blijkt uit een publicatie van het Compendium voor de 

Leefomgeving op basis van cijfers van het CBS. Vol-

gens die cijfers bestond het restafval gedurende de 

jaren 2010, 2011 en 2012 gemiddeld voor 38 procent 

uit gft. Papier (inclusief drankenkartons) volgt met 20 

procent en kunststof met 14 procent. Ook glas (5 pro-

cent), luiers (5 procent), metalen (4 procent) en tex-

tiel (4 procent) zitten nog veel in het restafval. Slechts 

10 procent van het restafval is ‘overige fractie’. Tot 

2008 nam de fractie kunststof in huishoudelijk rest-

afval sterk toe. In 2008 was dat zelfs 20 procent van 

het restafval. Na de invoering van gescheiden kunst-

stofinzameling in 2009 is een afname te zien. 

Advies voor ambitieuze 
Europese afvaldoelstellingen

Het Comité van de Regio’s, een adviesorgaan waar 

lokale en regionale overheden hun stem kunnen 

laten horen binnen de Europese Unie, heeft inge-

stemd met een advies om op Europees niveau 

ambitieuzere afvaldoelstellingen vast te stellen. In 

het advies staat onder meer dat de hoeveelheid 

afval in 2020 met 10 procent zou moeten vermin-

deren ten opzichte van 2010. Ook zou tegen 2020 

100 procent gescheiden afvalinzameling moeten 

plaatsvinden en moeten streefcijfers voor de recy-

cling van plastic worden verhoogd naar 70 procent 

en voor glas, metaal, papier en karton en hout naar 

80 procent. Het Comité wijst met dit advies op de 

belangrijke bijdrage van afvalbeheer aan de tot-

standkoming van een concurrerender Europa dat 

efficiënt met hulpbronnen omspringt. De Europese 

Commissie komt naar verwachting in 2014 met 

een mededeling ten aanzien van de herziening 

van de afvalstrategie. De EC had het Comité van de 

Regio’s om een advies gevraagd. 

“Juist die bijdrage aan de maatschappij doet hen goed”

Winst aan 
alle kanten
Oog hebben voor het werk, maar vooral ook voor de 

mens. Die gedachte vormt de basis van bijzondere bege-

leidingstrajecten van Cambio en Circulus. “Het hebben 

van een zinvolle dagbesteding is voor deze mensen een 

enorme toegevoegde waarde.”

 ◊ Meer zelfvertrouwen

 ◊ Stabiliteit en structuur

 ◊ Een schonere leefomgeving

 ◊ Afleiding van gebruik of 
criminaliteit

 ◊ Herstel van contacten met 
zorgnetwerk

‘Uiteindelijk willen ze allemaal graag een 

normaal leven. Huisje, boompje, beestje, 

en dat hoeft niet eens heel luxe.” Aan 

het woord is Remmelt Aarts, manager Activering 

en Werkateliers bij Cambio. Het buurtbeheerbedrijf 

maakt sinds januari 2013 deel uit van afvalbeheer-

bedrijf Circulus. De mensen over wie hij spreekt, 

hebben stuk voor stuk te maken met een lastige 

persoonlijke situatie. De een is verslaafd aan drugs 

of alcohol, de ander moet terugval in criminaliteit 

zien te voorkomen. Cambio en Circulus bieden 

aan deze mensen de mogelijkheid om arbeid te 

verrichten waarbij tegelijk hulpverlening actief 

is. Voor mensen met een verslavingsproblema-

tiek bestaan in Deventer en Apeldoorn zogeheten  

‘Cleanteams’. Deze groepen houden bepaalde stra-

ten en terreinen schoon van zwerfafval. Mensen 

met een ‘dubbeldiagnose’, die naast een verslaving 

ook te kampen hebben met een psych(iatr)ische 

beperking, zijn gebaat bij een meer beschermde 

werkplek. Bij Cambio kunnen zij terecht in de zoge-

noemde recyclestraat, waar ze fietsen demonte-

ren en onderdelen voor hergebruik selecteren en 

klaarleggen. Voor veelplegers is een ander spe-

ciaal team dat in het buitengebied van Deventer 

met uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden 

een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving. 

De ervaring leert dat het werk beide doelgroepen 

een stabiele basis biedt van waaruit ze hun per-

soonlijke problemen kunnen aanpakken. 

Beeld kantelen
Drie dagdelen per week struint ‘Cleanteam 1’ met 

knijpers door de binnenstad van Deventer om deze 

te ontdoen van zwerfafval. De locatie is bewust 

gekozen, vertelt Remmelt Aarts van Cambio. “De 

middenstand had bij de gemeente aangegeven 

last te hebben van deze doelgroep in de bin-

nenstad. Door de mensen juist daar in te zetten, 

hebben we dat negatieve beeld kunnen kantelen. 

In plaats van rond te hangen, leveren ze nu een 

bijdrage aan de maatschappij. De reacties daarop 

zijn positief en dat geeft hen weer zelfvertrou-

wen.” Werken in de binnenstad waar veel win-

kelend publiek is, vergt tegelijkertijd meer van de 

vaardigheden van mensen. En vooral de bewust-

wording van communicatie met de omgeving is 

belangrijk. Aarts: “Dat is een vraag geweest vanuit 

de doelgroep zelf. Mensen op straat keken op een 

vreemde manier naar hen, en ze vroegen zich af 

hoe dat kon. Dat heeft te maken met verbale en 

non-verbale communicatie. Als je er verzorgd uit-

ziet, niet spuugt op straat en je taalgebruik aanpast, 

dan is het veel minder zichtbaar dat iemand een 

verslavingsproblematiek heeft. Tijdens het werk 

besteden we daar dan ook gericht aandacht aan.” 

In Apeldoorn werkt Gerard Boosveld van Circulus als 

werkbegeleider van mensen met een drugsversla-

ving die op straat leven. Iedere ochtend rond 9.00 

uur komen ze bijeen en krijgen kleding en materi-
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eel waarmee ze in kleine groepjes op pad gaan om 

zwerfafval te verwijderen. “Even een praatje maken 

en een kopje koffie en dan aan de slag. Dat klinkt zo 

simpel, maar het vormt een belangrijk houvast voor 

mensen wier leven amper regelmaat kent”, vertelt 

Boosveld. Zelf onderhoudt hij contacten met hulp-

verleningsorganisaties in de omgeving en helpt 

de mensen zo nodig op weg in dat zorgnetwerk.  

Waarom is het zo belangrijk dat Circulus en Cambio 

deze bijzondere werkplekken bieden? Over die 

vraag hoeft Aarts niet lang na te denken. “Deze 

activiteit biedt mensen met een verslavingsproble-

matiek stabiliteit, bescherming én de mogelijkheid 

om te werken aan hun zelfvertrouwen. Het vermin-

dert de overlast in de omgeving én het zorgt voor 

de bestrijding van zwerfafval.” Winst dus aan alle 

kanten. 

Strohalm
Ook een geheel andere doelgroep heeft baat bij de 

werkervaringsplaatsen. Dagelijks verzamelt deze 

groep van vijftien mensen bij Cambio. Ze stappen 

in een busje en trekken eropuit naar het buitenge-

bied van Deventer. Daar doen ze tal van klussen; 

ze onderhouden het terrein van de oude ijsbaan, 

ruimen zwerfafval, maaien het gras van landgoe-

deren, verrichten sloopwerkzaamheden of legen 

prullenbakken. De groep bestaat uit zogenoemde 

‘draaideurcriminelen’, mensen die regelmatig zijn 

betrapt op lichte vergrijpen. Ze zijn naar Cambio 

verwezen voor een traject met als hoofddoel de 

terugval in criminaliteit te voorkomen. Aarts wijst 

op de praktische kant: “Dit fysieke werk zorgt ervoor 

dat ze overdag niet in de binnenstad kunnen rond-

hangen én dat ze aan het eind van de dag moe zijn. 

Dan hebben ze meestal niet zoveel zin meer om ’s 

avonds nog op pad te gaan. Dat is al winst.” Maar 

er is meer. Naast een zinvolle dagbesteding, is het 

herstellen van verbindingen met hulpverleningsor-

ganisaties een belangrijke doelstelling. “Vaak zijn 

deze mensen het vertrouwen in die organisaties 

kwijt, omdat ze veelvuldig teleurgesteld zijn”, ver-

telt Aarts. Juist daarbij biedt de unieke werkwijze 

van Cambio veel houvast. De begeleiding van de 

groep ligt namelijk in handen van ervaringsdeskun-

digen, ofwel rolmodellen. “Dat werkt als een stro-

halm waar mensen zich aan vast kunnen klampen. 

Door die rolmodellen, zien ze immers dat verbete-

ring mogelijk is en dat beeld motiveert.” 

Veiligheid en maatwerk
In het netwerk rond veelplegers werken politie, 

justitie, hulporganisaties, reclassering en gemeen-

ten samen. Veelplegers die bij Cambio een traject 

volgen, zijn geen mensen met een taakstraf, maar 

worden verwezen door de gemeente nadat ze een 

uitkering hebben aangevraagd. Een traject duurt 

in principe een jaar. Hoewel doorstroom naar een 

betaalde baan geen doel is van het traject, komt 

dat weleens voor, vertelt Aarts: “Een jongen kwam 

op een gegeven moment bij ons in de buitenploeg. 

We brachten zijn problemen in kaart, hielpen zijn 

schulden aan te pakken en hebben woonruimte 

met hem gezocht. Toen hij wilde gaan werken op 

de binnenvaart, hebben we een stageplek gezocht 

en hem daarin begeleid. Uiteindelijk kreeg hij een 

contract.” Toch is zo’n uitkomst van het traject voor 

de meesten een brug te ver. Geen van de trajec-

ten die alcohol- of drugsverslaafden of veelple-

gers doorlopen is makkelijk. De problematiek die 

hen omringt, kan uiterst urgent zijn of erg com-

plex door bijkomende psychische problemen. Juist 

daarom is het bieden van veiligheid en maatwerk 

van belang. Aarts: “De begeleiders van de groepen 

moeten kennis hebben van de doelgroep en van 

het netwerk daaromheen. Maar ze moeten ook 

geaccepteerd worden door de groep zelf. Daarom 

werken we ook met rolmodellen.” 

Bijdrage aan maatschappij
Als de begeleider oog heeft voor de mens, dan 

lukken de werkzaamheden vanzelf, is Aarts’ erva-

ring. “En dat is enorm goed voor de eigenwaarde. 

Deze mensen, vooral die in een Cleanteam, mogen 

ook kiezen voor een makkelijkere dagactiviteit, 

denk aan knutselen. In plaats daarvan kiezen ze 

voor arbeidsmatige activiteiten, juist omdat die 

bijdrage aan de maatschappij hen goed doet.” Ook 

Boosveld ziet dat bevestigd: “Zo’n tien jaar gele-

den stond er tegenover het werk dat deze groep 

verrichtte een kleine financiële vergoeding. Door 

gemeentebezuinigingen is die inmiddels verdwe-

nen. Toch blijven de mensen komen, omdat het 

werk ze goed doet. En dat zegt heel wat.” 

Cleanteam in actie aan de kade van de IJssel in Deventer.

Meerwaarde
Peter van Dijk is Hoofd Bedrijfsvoering bij Tactus, de instelling die in de 

regio onder meer zorg biedt aan verslaafden en dak- en thuislozen. De 

mensen die bij Cambio in de Cleanteams werken, worden via Tactus 

aangemeld en de organisaties onderhouden goede contacten. Van Dijk 

benadrukt het belang van de activiteiten. “Het gaat hier om mensen 

die nog midden in hun verslavingsproblematiek zitten en voor wie een 

reguliere baan niet aan bod komt. Deze dagbesteding is kort en krach-

tig, en belangrijk voor hun zelfbeeld. De structuur biedt houvast en de 

activiteiten leiden af van gebruik. Dat dit aanbod er is, vormt voor onze 

cliënten dan ook zeker een meerwaarde.”
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“De leermeester is enthousiast en de deelnemers vinden het leuk” 

Samen kansen creëren
De oplettende Apeldoorner zal het zijn 

opgevallen. Sinds een paar maanden 

houdt niet een veegmachine, maar 

een veegploeg dagelijks het winkel-

hart van de stad schoon. Achter dit 

nieuwe straatbeeld blijkt een innova-

tief plan schuil te gaan.

In het voorjaar van 2012 beslo-

ten de gemeente Apeldoorn en  

Circulus te onderzoeken of er meer 

mogelijkheden zijn om mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt in te 

zetten. “De gemeente wilde een leer-

werkbedrijf opzetten voor mensen die 

een steuntje in de rug nodig hebben 

om weer op de reguliere arbeidsmarkt 

terecht te komen. Binnen dat leer-

werkbedrijf kunnen ze werkervaring 

opdoen in het beheer en onderhoud 

van de openbare ruimte en krijgen 

ze de kans een opleiding op MBO 

1-niveau te volgen”, vertelt projectlei-

der Henk Veurman van de gemeente. 

“Circulus is voor de gemeente Apel-

doorn actief in de openbare ruimte. 

Eén van die activiteiten is het vegen 

van de binnenstad.”

Wanneer de twee partijen rond de 

tafel zitten, ontstaat een creatief plan. 

“We halen één veegmachine van 

straat en zetten in plaats 

daarvan vier trajectme-

dewerkers van het leer-

werkbedrijf in voor het 

vegen in de openbare 

ruimte. De chauffeur 

van de veegmachine 

krijgt een opleiding en 

wordt de leermeester 

van de veegploeg”, vat 

Veurman het plan kort 

samen. Zo gezegd, zo 

gedaan. Sinds juni is de veegploeg actief in het pro-

menadegebied en de eerste ervaringen zijn positief, 

weet Veurman. “De leermeester is enthousiast en 

ondanks dat het veegwerk best zwaar is, vinden 

de deelnemers het leuk. Ze zijn zichtbaar voor het 

winkelend publiek en worden geregeld op positieve 

wijze aangesproken.”

Geen extra geld
De drie maanden dat mensen in het zogenaamde 

‘opstapteam’ vegen, maken onderdeel uit van 

een anderhalf jaar durend traject met als doel de 

kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. 

Na zes maanden werken met behoud van uitkering 

krijgen de trajectmedewerkers een dienstverband 

voor één jaar. Dat kan in de veegploeg van Circulus, 

maar ook bij andere ploegen binnen de eenheid 

Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn. 

Ook zijn er mogelijkheden binnen de schoonmaak 

en catering. In diezelfde periode volgen ze de oplei-

ding Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. 

“Het was best ingewikkeld om het project finan-

cieel rond te krijgen, want het mag de gemeente 

geen extra geld kosten”, vertelt Veurman. Wezen-

lijk onderdeel van de rekensom is het deels terug-

halen van werkzaamheden die de gemeente 

heeft uitgezet op de reguliere arbeidsmarkt. “In 

het geval van Circulus bijvoorbeeld hebben we 

binnen de dienstverleningsovereenkomst geke-

ken naar de mogelijkheden. De kosten die we nu 

besparen op de veegmachine stromen terug het 

project in om bijvoorbeeld de trajectmedewerkers 

een dienstverband voor een jaar aan te bieden.” 

Uiteraard mag de kwaliteit van de leefomgeving 

niet achteruitgaan door het project. De afspraken 

daarover zullen onderdeel uitmaken van de eerste 

evaluatie na een half jaar. 

Open voor nieuwe instroom
Na anderhalf jaar moeten de trajectmedewerkers 

zelf, of met hulp van klantmanagers, een plek 

op de arbeidsmarkt veroveren, zodat de werker-

varingsplaatsen open 

blijven voor nieuwe 

instroom. “Zo voorkom 

je dat de boel dicht-

slibt, zoals voorheen is 

gebeurd met de Melkertbanen”, aldus Veurman. 

De samenwerking in dit project is tussen beide 

partijen goed. Voor Circulus biedt het project de 

mogelijkheid om, bovenop de bestaande diensten, 

een extra bijdrage te leveren aan de activering 

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

terwijl de gemeente mensen uit een uitkerings-

situatie kan helpen. “Met Circulus hebben we  

de intentie uitgesproken dat wanneer dit  

project goed verloopt, we gaan kijken naar manie-

ren om de samenwerking uit te breiden”, besluit 

Veurman. 

Gewenst gedrag
Met vier handkarren loopt de veegploeg dagelijks door het centrum van Apeldoorn. Ze zorgen ervoor 

dat het gebied vrij is van zwerfvuil en dat prullenbakken geleegd zijn. Op de speciale handkarren 

zijn naast het reguliere veegmaterieel, drie compartimenten te vinden voor de gescheiden inzame-

ling van papier, plastic en restafval. En dat is mooi, want uit onderzoek van gedragswetenschappers 

van de Universiteit van Groningen blijkt dat het zichtbaar maken van het gewenste gedrag mee van 

invloed is op het menselijk gedrag. De veegploeg kan dus niet alleen helpen voorkomen dat mensen 

hun troep op straat gooien, maar ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van afvalscheiding.

6  | OKTOBER 2013  |  HERWINNEN 



Hergebruik eigen meubilair 
levert Rijk miljoenen op

Door kantoormeubilair binnen verschillende rijks-

organisaties te hergebruiken, zijn er miljoenen 

euro’s bespaard. Via het digitale platform Rijks-

marktplaats worden gebruikte goederen van de 

rijksoverheid, waaronder kantoormeubilair, aange-

boden aan andere rijksorganisaties. Het afgelopen 

kwartaal leverde dat een besparing van 2 miljoen 

euro op, en in het eerste kwartaal van 2013 1,3 

miljoen euro. De Rijksmarktplaats is opgezet om 

goederen die nog ‘zo goed als nieuw’ zijn uit te 

wisselen tussen verschillende overheidsorganisa-

ties. Hiermee hoeft minder materiaal nieuw aan-

geschaft te worden, wordt er geld bespaard en 

minder afval geproduceerd.

BN’ers promoten 
kunststofscheiding

Met een nieuwe campagne en de medewerking 

van zes bekende Nederlanders wil Kunststof Her-

gebruik het scheiden van kunststof verder stimu-

leren. Onder de noemer ‘Plastic afval kun je beter 

scheiden. Dat weet toch iedereen?’ is een nieuwe 

Plastic Heroes-campagne gestart. BN’ers Patri-

cia Paay, Ben Saunders, Hans Kazan, Lucille Wer-

ner, Anky van Grunsven en Raymond van Barne-

veld spelen ieder de hoofdrol in een eigen tv- of 

radiocommercial waarin zij het goede voorbeeld 

geven. Uit recent onderzoek van TNS/Nipo blijkt 

dat ongeveer twee derde van de Nederlanders (uit 

gemeenten waar kunststof afval gescheiden wordt 

ingezameld) in meer of mindere mate hun plas-

tic gescheiden houdt. Gezamenlijk zamelden ze in 

2012 ruim honderd miljoen kilo in. Plastic Heroes 

start de campagne in het kader van de ambitieuze 

hergebruikdoelstellingen voor kunststof die in de 

nieuwe Raamovereenkomst zijn opgenomen.

Mansveld vindt doelstelling 
restafval ‘een goed idee’

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staats-

secretaris Wilma Mansveld gereageerd op het rap-

port ‘Hoe kunnen we 2/3 van het huishoudelijk 

afval recyclen?’. In dat rapport worden suggesties 

gedaan voor maatregelen om de afvalscheiding 

van huisvuil landelijk te verhogen van 50 naar 65 

procent. Het vaststellen van een doelstelling voor 

restafval, één van de suggesties, vindt Mansveld 

een goed idee. “Het geeft gemeenten immers 

maximale vrijheid om de gescheiden inzameling 

in te richten op een manier die het beste past bij 

het karakter van de gemeente.” De afvalscheiding 

bij de Circulus en Berkel Milieu gemeenten was in 

2012 gemiddeld 58 procent, en dat percentage zal 

in 2013 aanzienlijk toenemen door nieuw beleid.

Nieuw Recycleplein in Zutphen duurzaam ontworpen

Verder dan het 
oog reikt
De wens was er al lange tijd en nu 

komt hij echt uit. Op industrieterrein 

De Revelhorst in Zutphen verrijst een 

modern Recycleplein: een duurzame 

locatie met een belangrijke functie in 

de kringloopeconomie.  

Op welke wijze kan de nieuwe locatie aan 

de Boggelderenk 3 een hoge milieuw-

aarde opleveren, zonder dat de kosten de 

pan uit rijzen? Dat was de vraag die Berkel Milieu 

voorlegde aan projectleider Roel van Meerkerk van 

Witteveen+Bos. Van Meerkerk: “Milieuwaarde kun 

je met verschillende parameters uitdrukken. Berkel 

Milieu heeft als toetsingskader gekozen voor een 

van de meest gangbare methoden: CO2-besparing.” 

De logistieke routing op het Recycleplein heeft een 

directe invloed op het milieu en de CO2-uitstoot. 

Immers, hoe langer de wachttijden van bezoekers 

in auto’s, des te groter de luchtverontreiniging. “Het 

Recycleplein is zo ontworpen dat de wachttijden 

zo kort mogelijk zijn. Er komen bijvoorbeeld twee 

weegbruggen, een in- en een uitgaande, in plaats 

van een. Dat verkleint de wachttijd met 50 pro-

cent.” Het bedrijfsverkeer krijgt een eigen ingang, 

met een aparte brug, waardoor de doorlooptijd van 

bezoekers verder wordt verkort. Het terrein is daar-

naast zo ontworpen dat het de komende decennia 

flexibel in te delen en te gebruiken is.

Duurzame functie
De laatste jaren is de populariteit van sedum als dak-

bedekking sterk gestegen. Projectleider Van Meer-

kerk: “Mensen associëren sedum met duurzaam. 

Maar nadeel van deze bedekking is dat een dak veel 

zwaarder wordt, waardoor een stevigere constructie 

nodig is. Dat betekent zwaardere palen, meer beton, 

meer staal … Bij de productie daarvan komt zoveel 

CO2 vrij dat uiteindelijk maar een heel beperkt milieu-

rendement uit een sedumdak kan worden gehaald.” 

Op de nieuwe locatie van Berkel Milieu is de keuze 

daarom gemaakt om sedum alleen toe te passen op 

kleine oppervlakken, waardoor er geen aanpassing 

van de constructie nodig was. Verder wordt gewerkt 

met wit dakleer. Van Meerkerk: “De kleur reflecteert 

in de zomer de warmte, waardoor minder energie 

nodig is om het pand te koelen. Bovendien is dakleer 

prima her te gebruiken.” 

De lijst van duurzaamheidsmaatregelen blijkt nog 

veel langer. Welk aspect vindt Van Meerkerk eigen-

lijk het belangrijkst? “Geen één afzonderlijk. Het is 

de samenhang van alle maatregelen waardoor een 

duurzaam pakket ontstaat. En als ik er dan toch een 

moet noemen? Mensen vergeten soms dat een 

goed Recycleplein door zijn functie per definitie 

duurzaam is. Afvalscheiding levert een ontzettend 

grote meerwaarde voor het milieu.”

Naar verwachting gaat het nieuwe Recycleplein vanaf 
1 januari 2014 open voor publiek. Het kantoor van 
Berkel Milieu verhuist samen met de wagenparkstal-
ling mee naar de nieuwe locatie. 
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Aandacht
Ruim 80 procent van de duurzaamheids-

aspecten op de nieuwe locatie van Berkel 

Milieu springt niet direct in het oog. Toch 

zijn ze er wel degelijk en leveren een 

belangrijke bijdrage aan een beter milieu. 

We brengen er een paar onder de aandacht: 

• open betonklinkers in plaats van asfalt 

(om water op natuurlijke wijze te laten 

infiltreren naar de ondergrond); 

• warmte-koudeopslag in de bodem; 

• driedubbelglas; 

• zonnepanelen;

• bewegingssensoren voor verlichting; 

• kringloopcentrum 2Switch krijgt een 

innamepunt op het terrein om herbruik-

bare stromen te herwinnen.

Wie straks een 

bezoek brengt 

aan het nieuwe 

Recycleplein, 

zal als eerste de 

duurzame houten 

gevelbekleding 

opvallen.
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Nieuws van 
Circulus en Berkel Milieu

Meer afvalscheiding door diftar
Maar liefst 73 procent van de inwoners die deelnemen aan 

het Deventer Digipanel is door de invoering van diftar meer 

afval gaan scheiden. Dat blijkt uit de resultaten van het 

eerste onderzoeksonderwerp dat de gemeente Deventer 

via het Digipanel heeft gepeild: de ervaringen van inwo-

ners met diftar. De grootste winst is te zien bij kunststof 

verpakkingsafval: 59 procent van de deelnemers is deze 

stroom (meer) gaan scheiden. Grote stijger is daarnaast 

de categorie zuivel- en sappakken (55 procent). Verder 

worden papier, karton en groente-, fruit- en tuinafval vol-

gens de inwoners beter gescheiden sinds de invoering van 

diftar in januari 2013. In het onderzoek konden panelle-

den ook verbeteringen aangeven en aanbevelingen doen. 

Deze zijn meegenomen in de raadsevaluatie van diftar in 

september. 

Doesburg haalt  
doelstelling afvalbeleid 
De gemeente Doesburg heeft goed nieuws. Sinds de invoering van het nieuwe afvalsysteem in januari 

2013 is de hoeveelheid restafval aanzienlijk gedaald. In de eerste vijf maanden van het jaar is 34 pro-

cent minder afval ingezameld ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren. Tegelijkertijd is 

67 procent meer kunststof verpakkingsmateriaal ingezameld en 22 procent meer gft. Bovendien zijn 

de lasten voor de burger niet gestegen; de gemiddelde aanslag afvalstoffenheffing over het eerste half 

jaar bedroeg 91,96 euro, net iets lager dan vorig jaar (92,11 euro). Wethouder Fred Jansen is blij: “Onze 

doelstelling van het nieuwe afvalbeleid was het beheersbaar houden van de kosten en het verminderen 

van de hoeveelheid restafval. Op beide gebieden behalen we positieve resultaten.” De gemeente is bezig 

met een evaluatie van het nieuwe afvalsysteem. Onderdeel daarvan is een bewonersenquête. De resul-

taten daarvan worden samen met de kosten en de milieueffecten gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Ongekend succes duurzame 
Vierdaagse
De afvalscheiding tijdens de Vier-

daagse van Apeldoorn is volgens de 

Apeldoornse wethouder van Milieu, 

Olaf Prinsen, een ongekend succes: 

“Wij hadden niet verwacht dat deel-

nemers zo bewust met afval zouden 

omgaan”. In totaal werd 1.450 kilo 

afval ingezameld, waarvan 244 kilo 

plastic. Dat is bijna gelijk aan de hoe-

veelheid materiaal die door de orga-

nisatie is uitgereikt. Ruim 85 procent 

van de ingezamelde afvalstromen is 

te recyclen. Zo kunnen uit de 244 kilo 

plastic weer 150 kunststof stoelen gemaakt worden. De gemeente Apeldoorn, Kunststof 

Hergebruik en Circulus werkten dit jaar samen om het afval tijdens de Vierdaagse op een 

duurzame manier in te zamelen. Dankzij het succes ervan zal dit initiatief navolging kunnen 

krijgen bij meer evenementen in Apeldoorn of in een van de overige gemeenten van  

Circulus en Berkel Milieu. 

Handtekening onder 
contract verwerking 
restafval 
Op donderdag 25 juli is het nieuwe contract van Circulus en Berkel 

Milieu met Sita voor de verwerking van restafval ondertekend. De 

ondertekening vond plaats bij Circulus in Apeldoorn. Het verwer-

kingscontract voorziet niet alleen in een aanzienlijke reductie van 

het tarief, maar is daarnaast vernieuwend vanwege de afspraken 

over milieugevolgen en sociale werkgelegenheid. De overeen-

komst gaat per 1 juli 2016 in en loopt tot minimaal 1 januari 2021.  

Chief Operations 

Officer van Sita, 

Herman Snellink, 

(links) en algemeen 

directeur Circulus en 

Berkel Milieu, Henk 

Knip, bezegelden de 

ondertekening van 

het contract met  

een handdruk op  

de milieu straat in 

Apeldoorn. 

Dankzij afvaleilanden konden deelnemers aan 

de Vierdaagse hun afval gescheiden inzamelen. 
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