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Ik deel, jij deelt, ... wij delen!
Uw boormachine ligt misschien op apegapen in uw garage, net zoals die grote ladder of haagschaar die u slechts
een tot twee keer per jaar van dienst zijn. Rondom u hebben sommige mensen niet geïnvesteerd in de aankoop
van dit materiaal dat soms toch nodig is. Bovendien hebben zij waarschijnlijk materiaal liggen dat ook u van nut
zou kunnen zijn. Als u daar voor de EWAV nu eens gemeenschappelijk goed van maakte? Met een deelsysteem
onder buren, vrienden, collega's, ... kan iedereen de knip op de portemonnee houden en toch gebruik maken van
-vaak prijzig- kwaliteitsmateriaal. Het is echt eenvoudig.
Algemene informatie

Afvalstroom
Verminderen

Moelijkheidsgraad
papier

Hergebruik

Milieu-impact

Recycleren

Kostprijs

verpakkingen
organisch
AEEA

Doelstellingen van deze actie
Oververbruik vermijden
Gedeeld gebruik aanmoedigen.

Voorbeelden van hulpmiddelen om deze actie te realiseren
Deelplatform
Wat is dat? Een onlinetool waarop iedereen het materiaal dat hij/zij met anderen wil delen bekend kan maken.
Het document biedt de mogelijkheid het materiaal ter beschikking te publiceren, informatie erover te geven, het te
reserveren en de personen met interesse met elkaar in contact te brengen.
Gebruik? Gebruik een bestaande deelsite of maak uw eigen document op (Excel-tabel of dergelijke) en deel het
met de mensen rondom u. Iedereen op dit leenplatform verbindt zich ertoe om voorzichtig om te springen met het
geleende voorwerp, het juist te gebruiken en het bij schade of defect (volledig stuk) te vervangen. Er komt dus geen
geld aan te pas. Een onenigheid regelen de twee partijen onderling. Bij misbruik of een geschil mag de
initiatiefnemer niet verantwoordelijk gehouden worden.
Wat evalueren? Het aantal personen dat zich engageert om materiaal te delen / lenen en het aantal gedeelde
materialen.
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Affiche (communicatiemiddel)
Wat is dat? Een affiche met uitleg over de actie, de voordelen van een deelplatform en hoe naar de onlinetool te
gaan.
Gebruik? Ze wordt op strategische plekken opgehangen (venster, kantoor, ...).
Wat evalueren? De zichtbaarheid van de actie in de buurt.
Voorbereiding van de actie: evaluatie van de aanvankelijke situatie (audit)
3 weken voor de EWAV
Maak een overzicht van de mensen die interesse hebben voor deelname aan dit initiatief (familie, buren,
collega's, leden sportclub, ...).
Maak een overzicht van de bestaande websites die deelplatforms in uw regio aanbieden.
Maak een overzicht op van de voorwerpen die ter beschikking mogen worden gesteld.
Voorbereiding van de actie: uitwerken en opzetten
3 weken voor de EWAV
Zorg voor communicatie (affiche en/of e-mail) omtrent de reden voor het initiatief, de aanvangsdatum, de
contactpersoon, ...
2 weken voor de EWAV
Communiceer rond u (hang de affiche op, stuur de e-mail, deel op de sociale netwerken, ...) en spreek erover.
Haal gerust nog eens de voordelen en de impact van het gebruik van een deelplatform aan.
Vraag de deelnemers hun eigen leenvoorwerpen op het gedeelde document toe te voegen.
1 week voor de EWAV
Op het gedeelde document start u met de reservaties van de leenvoorwerpen.
De actie uitvoeren
Tijdens de EWAV
Vraag de deelnemers zich in te schrijven en de info te delen.
Vraag iedereen die tijdens de EWAV een voorwerp ontleent u hiervan op de hoogte te brengen (bijvoorbeeld per
e-mail of in een speciaal vakje hiervoor op het platform).
Evaluatiemethode (meten van de resultaten)
Maak een lijstje op met de tijdens de EWAV uitgeleende voorwerpen. Aan de hand van de seintjes van de
deelnemers noteert u ook het aantal keren dat de voorwerpen werden geleend.
Als u het kunt, downloadt u ook de lijst met de equivalenties van afval in kilo op de EWAV-website (zie rubriek
"Meer informatie") en zet de leningen om. Zo kent u de dankzij uw actie vermeden hoeveelheid afval.
Als u de leningen niet in een afvalhoeveelheid kunt omzetten, tel dan de ingeschreven personen en de gedeelde
voorwerpen samen. Zo krijgt u het deelpotentieel.
U kunt de resultaten aan de deelnemers meedelen (bijvoorbeeld met een affiche op strategische plekken). Zo
drukt u waardering uit voor hun inspanningen en spoort u uw medeburgers aan deze actie aan te vatten of verder te
zetten.
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Meer informatie
Om een deelplatform op te zetten
o Lijst met equivalenties van afval in kg, downloaden om de hoeveelheid vermeden afval op basis van de
gedeelde voorwerpen te berekenen: http://www.ewwr.eu/nl/support/thematic-days-2013-reuse
o Voorbeeld van een onlinedocument om informatie te delen:
https://support.google.com/docs/answer/141195?hl=en&ref_topic=4712601
Voorbeeld van reeds gerealiseerde acties (meer voorbeelden op www.ewwr.eu):
o actie "Spreken is zilver, delen is goud" met collega's (België):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_2013_Awards_citizen_CSF.pdf
Websites voor netwerken rond voorwerpen lenen
o België: www.wijdelen.be
o Frankrijk: http://www.pretoo.fr/, http://www.kiwizz.co, http://www.unpretepourunrendu.com/
o Verenigde Staten: http://neighborgoods.net/
o Nederland: http://www.spullendelen.nl/
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