Toolkit doelgerichte communicatie Overheidsinstanties/ngo’s

Herstelmarkt
Principe: promotie van herstelactiviteiten
Deze actie promoot herstelactiviteiten en afvalpreventie. Door producten te herstellen – of te laten bijwerken door
specialisten – kan heel wat afval worden vermeden.
Veel producten worden afval gewoon omdat ze oud of stuk zijn. Soms volstaan enkele tips van een hersteldeskundige
om ze opnieuw te kunnen gebruiken, zodat ze niet weggegooid moeten worden. De herstelactiviteit heeft een grote
milieu-impact omdat veel voorwerpen nog kunnen werken, maar een paar onderdelen bevatten die hersteld moeten
worden of aan een update toe zijn. Bij technologische uitrustingen is het vaak zo dat een software-update al heel wat
compatibiliteitsproblemen met nieuwe programma’s of technologische onderdelen kan oplossen. Zo wordt afval van
werkende goederen vermeden.
Er zijn makkelijke manieren om mensen te leren hoe ze producten kunnen herstellen of weer aan de praat krijgen. Dit
vormt een enorme kans om de afvalberg te verkleinen en afval te voorkomen!
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Doelstellingen
Afval verminderen en herstellingen promoten
Mensen aanmoedigen om herstellingen te overwegen
Mensen tonen hoe ze goederen kunnen herstellen
Mensen aanmoedigen om herstellingen te overwegen, in de plaats van meteen nieuwe goederen te kopen
Software-upgrades voor veel gebruikte technologische uitrustingen promoten
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Tools om de actie uit te voeren
Informatiemateriaal
Wat is het? Folders, bordjes om mensen te informeren over herstelactiviteiten en
om mensen bij de herstelmarkt te betrekken. Deze materialen moeten vóór het
evenement worden verspreid onder alle mensen die zich bij het initiatief aansluiten.
Ze moeten eenvoudige informatie bevatten over herstelactiviteiten en tips om
gewone goederen te herstellen. Bovendien moeten ze informatie bevatten over
workshops en evenementen.
Hoe gaat u te werk?
o Deze materialen moeten alle informatie bevatten over herstelactiviteiten
en mensen aanmoedigen om goederen te herstellen en de afvalstroom
te verkleinen. De organisatoren van het evenement moeten de folders
verspreiden vóór en tijdens het evenement, en het bordje ophangen in
de regio om mensen aan te moedigen om deel te nemen.
Wat evalueren? Aantal materialen, aantal betrokken mensen
Herstelworkshops
Wat is het? Workshops om mensen te leren hoe ze goederen kunnen herstellen en
afval voorkomen. De workshops moeten heel informeel en praktijkgericht zijn, om
mensen te leren dat veel goederen lang kunnen meegaan als we ze herstellen!
Hoe gaat u te werk/hoe gaat dit in zijn werk?
o Een workshop van een halve dag om mensen herstelvaardigheden bij te
brengen. De workshops worden georganiseerd door experts die mensen
leren gewone goederen (meubelen, speelgoed enz.) die nog lang kunnen
meegaan, te herstellen met gewoon gereedschap. Tijdens de cursussen
van een halve dag wordt vooral getoond hoe men te werk gaat.
Wat evalueren? Aantal workshops, aantal betrokken personen, aantal herstelde
goederen.
Workshop over software-upgrades
Wat is het? Workshops om mensen te leren hoe ze software kunnen updaten om
technologische uitrustingen te hergebruiken. Printers, computers, smartphones en andere
technologische toestellen worden vaak alleen maar afval omdat ze niet compatibel zijn met
andere software: door software-updates kunt u de hardwarestructuur behouden en de
toestellen blijven gebruiken.
Hoe gaat u te werk/hoe gaat dit in zijn werk?
o Workshops van een halve dag met theoretische en praktijkgerichte
informatie over het updaten van de software van verschillende alledaagse
toestellen. Deze workshops kunnen ook een specifieker thema beogen. Een
constante is wel dat ze aantonen dat de meeste printers, smartphones en
computers door updates met nieuwe programma’s en nieuwe functies
gebruikt kunnen worden.
Wat evalueren? Aantal workshops, aantal betrokken personen
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Informatiemateriaal

Folders, bordjes
Folders en bordjes informeren mensen over herstelactiviteiten en betrekken mensen bij de herstelmarkt. Ze
moeten eenvoudige informatie bevatten over herstelactiviteiten en tips om gewone goederen te herstellen.
Bovendien moeten ze informatie bevatten over workshops en evenementen.

Informatiematerialen voor de workshop
Het informatiemateriaal voor de workshop moet eenvoudige informatie bevatten, en
tips om alledaagse goederen te herstellen. De informatiematerialen worden tijdens de
workshops uitgedeeld onder alle aanwezigen.

Voorbereiding van de actie: een eerste stand van zaken
1 maand voor de EWAV
Een audit wordt uitgevoerd om een beeld te krijgen van de bestaande situatie. De audit is een technisch document
dat een stand van zaken schetst op het vlak van de afvalstromen, met gegevens over de afvalproductie en een
territoriale analyse met gelijkaardige bestaande events of gebeurtenissen. De audit maakt een momentopname van
de bestaande toestand op het vlak van hoeveelheid en kwaliteit van de afvalstroom, het bestaan van gelijkaardige
initiatieven en organisaties/privébedrijven in de streek die actief zijn in de recyclage en terugwinning. De audit geeft
ook een richtsnoer aan actoren in dit domein die bij het event betrokken zijn.
Voorbereiding van de actie: ontwikkeling en productie
3 weken voor de EWAV
Communicatiemateriaal wordt afgedrukt en ontwikkeld om mensen te informeren over de markt en burgers uit te
nodigen om mee te werken: de markt wordt georganiseerd op een toegankelijke plek en onder de aandacht
gebracht in de lokale media. U kunt de lokale overheden om toelating vragen om het event te houden en de
logistiek voor te bereiden: u moet het event ook promoten met folders, e-mails, websites enz.
Na de audit kunt u organisaties/privébedrijven – uit de streek – die actief zijn in herstelactiviteiten, vragen om zich
aan te sluiten bij de initiatieven en u te helpen met de organisatie van de workshops, met de samenwerking van de
“herstelexperts”.

Implementatie van de actie
Tijdens de EWAV
Het event zal plaatsvinden op een dag tijdens de EWAV. Hou een overzicht bij van alle herstelde toestellen om een
idee te hebben van het vermeden afval (in gewicht) en de bespaarde grondstoffen: registreer ook alle deelnemers
zodat u achteraf nog weet hoeveel mensen erbij betrokken waren.
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Evaluatiemethode
Voor een eerste evaluatie van de milieu-impact van het evenement kijkt u naar alle herstelde toestellen. Zo kunt u
het gewicht en de hoeveelheid van het vermeden afval beoordelen.
Aantal herstelde toestellen
Ook het aantal deelnemers aan dit evenement moet worden beoordeeld. Hiervoor kijkt u naar:
Het aantal materialen
Het aantal workshops
Het aantal mensen dat de opleiding heeft gevolgd

Meer informatie
Voorbeelden van acties
o Glasgow Bike Station, Bike Amnesty, 2013
www.ewwr.eu/docs/case_studies/UK_Scotland_Nominee_2013_CSF.pdf
o Hamilton Furniture Initiative, with South Lanarkshire Council, Zero Waste Scotland, Schotland, 2010
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Scotland.pdf
o RecupDay – Gemeente Brussel – winnende acties van de categorie Overheidsinstanties EWAV editie
2013: www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_Awards_admin_CSF.pdf
Interessante links
o Triciclo e i Laboratori del riuso: www.triciclo.com/italiano.htm
o Occhio del Riciclone: www.occhiodelriciclone.com.
o Binario Etico: www.binarioetico.org
Europese Week van de Afvalvermindering: www.ewwr.eu
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