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Overheidsinstanties/ngo’s

AEEA-inzameldag
Principe: grondstoffen besparen
Deze actie promoot het belang van de gescheiden ophaling en recyclage van AEEA, om grondstoffen te sparen. Op de
AEEA-inzameldag kunnen mensen zich ontdoen van hun oud AEEA en opleidingen en seminaries volgen. Daarnaast
wordt informatiemateriaal verspreid over de juiste terugwinning van AEEA en over de grondstoffen die zo konden
worden bespaard. Het verband tussen AEEA en de schaarste van grondstoffen moet duidelijk worden uitgesproken in
alle communicatiemateriaal en opleidingen: het AEEA moet worden ingezameld voor een betere gescheiden
inzameling EN om de grondstoffen waarvan ze zijn gemaakt, te sparen.
Er zijn veel verschillende categorieën van AEEA die u kunt inzamelen, zoals:
Televisietoestellen, koelkasten, wasmachines & droogkasten, audiovisuele toestellen, rijstkokers, elektrische
waterkokers, elektrische keukenmachines, microgolfovens, verwarmingstoestellen, ventilatoren, haardrogers,
telecommunicatietoestellen, elektronisch speelgoed& games, laders enz.

Computeruitrustingen: computers, computeronderdelen (harde schrijven, cd-roms/dvd-drives, moederborden),
beeldschermen, printers, scanners, computermuizen, toetsenborden, transformatoren enz.

Toebehoren: inkt- & tonercartridges, vcd’s, cd’s, dvd’s, videocassettes, droge oplaadbare batterijen enz.
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Doelstellingen
Afval verminderen en AEEA inzamelen
Grondstoffen sparen
Informeren over de juiste verwijdering van AEEA en de terugwinning van grondstoffen uit AEEA
Sluikstorten van AEEA bestrijden

Uw tools om deze actie uit te voeren
Informatiematerialen
Wat is het? Folders, bordjes om mensen te informeren over de inzameling van
AEEA. Folders informeren over de juiste verwijdering van AEEA en wijzen op de
risico’s van een verkeerde verwijdering. De folders moeten heel eenvoudig zijn en
duidelijkheid geven over de inzameling en over de grondstoffen in het huishoudelijk
AEEA. Daarnaast moeten de folders ook wijzen op het belang van recyclage
gecombineerd met de juiste inzameling en verwijdering.
Hoe gaat u te werk? Het materiaal geeft informatie over het gebruik van AEEA, de
grondstoffen en de inzameling. Het bevat nuttige informatie over de inzameling van
AEEA en de terugwinning van grondstoffen.
Wat evalueren? Aantal uitgedeelde informatiedragers, aantal bereikte personen
Grondstoffengids
Wat is het? Gids die mensen informeert over de grondstoffen in het AEEA. De
gidsen vormen een nuttig instrument dat een overzicht geeft van de meest
voorkomende grondstoffen in het AEEA en van de recyclagemogelijkheden. De nadruk
moet liggen op het belang van een schone inzameling en verwijdering van AEEA.
Hoe gaat u te werk? Deze materialen bevatten alle informatie over de grondstoffen
in de AEEA. De gids geeft een duidelijke beschrijving van de verschillende soorten AEEA
en focust op recyclage. Mensen moeten op de hoogte zijn van de verschillende soorten
verwijdering en behandeling en, bovendien, de milieuvoordelen die de terugwinning
van grondstoffen kan opleveren (energiebesparing, nieuwe goederen vervaardigd van
oude AEEA, enz.). In deze gidsen moet ook worden benadrukt dat een goede
inzameling belangrijk is en dat sluikstorten moet worden bestreden.
Wat evalueren? Aantal gidsen
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Inzameling van AEEA
Wat is het? Evenement om mensen te informeren over grondstoffen, de inzameling
en het juiste gebruik/hergebruik/herstelling van AEEA. Het evenement beslaat een dag
en is een kans om de inzameling van AEEA in een toegelaten regio te promoten.
Iedereen die oud AEEA binnenbrengt, krijgt een gratis exemplaar van de gids en kan
een workshop over recyclage bijwonen die wordt gegeven door deskundigen in dit
domein.
Hoe gaat u te werk/hoe gaat het in zijn werk? Een inzameldag benadrukt het belang
van de juiste verwijdering van AEEA: alle AEEA moet worden geregistreerd om de
impact van het evenement te beoordelen, en iedereen moet het informatiemateriaal
ontvangen voor een beter begrip van het belang van de juiste inzameling en
verwijdering.
Wat evalueren? Ingezamelde hoeveelheid AEEA en aantal betrokken personen
Workshop over AEEA en grondstoffen
Wat is het? Tijdens het seminarie van 2 uur wordt belangrijke informatie
gegeven over de materialen die in het AEEA zitten en over de juiste
terugwinning ervan. Het doel is mensen bewust te maken van de juiste kanalen
om AEEA te verwijderen.
Hoe gaat u te werk/hoe gaat het in zijn werk? Workshop van 2 uur geleid
door deskundigen aan de hand van PowerPointpresentaties.
Wat evalueren? Aantal betrokken personen
Algemeen informatiemateriaal
Folders en bordjes
Folders en bordjes moeten de mensen informeren over de inzameling van AEEA. Folders informeren over de juiste
verwijdering van het AEEA en wijzen op de risico’s die verband houden met een verkeerde verwijdering.
Deze materialen bevatten alle informatie over het gebruik van AEEA, de grondstoffen en de inzamelactiviteit. De
materialen bevatten nuttige informatie over de inzameling van AEEA en de terugwinning van grondstoffen.

De actie voorbereiden: eerste stand van zaken
1 maand voor de EWAV
Een audit wordt uitgevoerd om een overzicht te krijgen van de AEEA-afvalstromen en de ingezamelde
hoeveelheden.
De audit maakt een “momentopname” van de bestaande toestand, en beschouwt de hoeveelheid en de kwaliteit
van de afvalstroom, het bestaan van gelijkaardige initiatieven en organisaties/privébedrijven in de streek die zich
bezighouden met recyclage en terugwinning.
Voorbereiding van de actie: ontwikkeling en productie
3 weken voor de EWAV
Communicatiematerialen worden gedrukt en ontwikkeld om mensen te informeren over het evenement en burgers
uit te nodigen om deel te nemen: het evenement wordt op een goed bereikbare plaats georganiseerd en
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bekendgemaakt in de lokale media. U kunt de overheidsinstanties om toelating vragen om het evenement te
organiseren en logistiek voor te bereiden: u moet het evenement ook promoten met een folder, e-mails, een
website, enz.
Na de audit kunt u de organisatie/privébedrijven – uit de streek – die herstelactiviteiten uitvoeren, uitnodigen om
zich aan te sluiten bij de initiatieven, te helpen bij de organisatie van workshops, met de medewerking van de
“AEEA-experts”.

Implementatie van de actie
Tijdens de EWAV
Het evenement vindt plaats op een dag in de EWAV. U moet alle ingezamelde goederen registreren om een
overzicht te krijgen van het bespaarde afval (in gewicht) en de bespaarde grondstoffen. Daarnaast moet u ook de
deelnemers registreren, om een juist beeld te krijgen van het aantal betrokken personen.
Evaluatiemethode
Voor een eerste beoordeling van de milieu-impact van het evenement kijkt u naar alle ingezamelde goederen die u
geregistreerd hebt. Op die manier kunt u het gewicht en de hoeveelheid van het vermeden afval beoordelen:
Aantal herstelde goederen
Dit evenement moet ook worden beoordeeld op basis van de deelname. Hiervoor baseert u zich op:
Het aantal materialen
Het aantal workshops
Het aantal betrokken personen
Meer informatie
Voorbeelden van acties
o AEEA-inzameldag – regio Emilia-Romagna, 2013
www.ewwr.eu/docs/case_studies/IT_EWWR_Awards_2013_CSF.pdf
o ofPCina.Reduction is better than pollution! – Association RaccattaRAEE, 2012
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Association_Italy.pdf
o Reuse Interventions at Recycling Centres, Angus Council, Schotland, 2009
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2009-case-studies_Administration_Angus-Council_UK.pdf
Interessante links
o Consorzio ReMedia: www.consorzioremedia.it
o Raccolta Raee di Amsa Milano: www.amsa.it
Europese Week van de Afvalvermindering: www.ewwr.eu
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