Communicatie toolkit

Burgers

Kalmpjes aan met papier
Vaak krijgt u een brief (van de school, sportclub, uw schilderatelier ...) met een of andere mededeling.
Veel papier dat uiteindelijk in de vuilnisbak terechtkomt. Moedig de organisaties die contact met u
opnemen tijdens de EWAV aan om op een andere manier dan op papier te communiceren.
Algemene informatie

Afvalstroom
Verminderen

Moelijkheidsgraad
papier

Hergebruik

Milieu-impact

Recycleren

Kostprijs

verpakkingen
organisch
AEEA

Doelstellingen van deze actie
Het papierverbruik terugschroeven.
Voorbeelden van hulpmiddelen om deze actie te realiseren

Groepsaanvraag
Wat is dat ? Met verschillende burgers samen een organisatie (sport- of vrijetijdsclub, school) overtuigen om naar
oplossingen voor minder papierverbruik te gaan.
Gebruik? Voor de EWAV laat u de geïnteresseerde personen een petitie ondertekenen en bezorgt u die aan de
verantwoordelijke voor de desbetreffende organisatie.
Wat evalueren? De hoeveelheid bespaard papier.
Voorbereiding van de actie: evaluatie van de aanvankelijke situatie (audit)
2 maand voor de EWAV
Meet de hoeveelheid papier van de organisatie over een welbepaalde periode (bijvoorbeeld een maand, zodat het
voldoende representatief is).
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Voorbereiding van de actie: uitwerken en opzetten
1 maand voor de EWAV
Stel de petitie op en zamel de handtekeningen in van de personen die wensen dat de organisatie waarbij ze
betrokken zijn alternatieven voor individuele papieren brieven gebruikt.
De actie uitvoeren
Tijdens de EWAV
Met de beschikbare personen die de petitie hebben ondertekend houdt u een ontmoeting met de
verantwoordelijke voor de organisatie. Overhandig hem/haar de ondertekende petitie, leg het belang van deze actie
uit en motiveer hem/haar. Suggereer andere manieren van communiceren (e-mail, affiches voor het groot publiek,
intranet). Hij/zij zal zich gemakkelijker engageren.

Evaluatiemethode
(metenAEEA
van te
debecijferen
resultaten)
Om
de hoeveelheid vermeden
Nadat u de verantwoordelijke van de organisatie hebt gesensibiliseerd meet u het volume individuele post die u
tijdens dezelfde als de referentieperiode ontving.
Het verschil tussen de twee metingen = het dankzij uw actie vermeden nutteloze papierverbruik.
Meer informatie

Voorbeelden van acties (meer voorbeelden op www.ewwr.eu)
o Informatie- en uitwisselingsplatform vcor scholen (België): http://www.smartschool.be/
o Regeringsplatform voor uitwisseling van documenten met scholen (België):
http://www.klasse.be/leraren/40243/scholen-gaan-digitaal-met-online-platform-mijn-onderwijs/
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