Waar kan ik gevaarlijk afval
inleveren?
Klein gevaarlijk afval, zoals batterijen en
inkt-cartridges, kan op een centrale plek
in het gebouw worden ingeleverd. Vraag
aan het Facilitair Servicepunt waar dat inzamelpunt in jouw locatie is. De cartridges
van de grote multifunctionele printers
-kopieermachines worden door de leverancier Océ afgevoerd en gerecycled.

Gaan we ook scheiden bij de
catering?
Jawel, ook bij de bedrijfsrestaurants en bij
het dagelijks onderhoud aan de koffieautomaten wordt in het vervolg het afval,
zoals eetresten en koffiedrab, gescheiden
ingezameld. De medewerkers van de cateraar en van de koffieleverancier worden
hierover geïnstrueerd door het facilitair
management.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Heb je na het lezen van deze brochure
nog vragen over het project dan kan je
daarvoor terecht bij het Facilitair Servicepunt.
Heb je klachten, of suggesties en ideeën
over hoe we nóg beter om kunnen gaan
met duurzaamheid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid? Ook dat kun
je melden bij het Facilitair Servicepunt.
Het Facilitair Servicepunt is te
bereiken via het gratis nummer:
0800 898 3777

Blijk van waardering
Het scheiden van afval vraagt een bijdrage
van ons allemaal. Als kleine blijk van
waardering voor jouw medewerking ontvang je bijgaand een balpen die gemaakt
is van gerecycled plastic, dat afkomstig is
van onze ingezamelde koffiebekers.

Bedankt voor het scheiden!

(houd de postcode van je locatie bij de hand)

Dit project komt tot stand op initiatief van het Facilitair
Bedrijf UWV, in samenwerking met de afvalverwerker Van
Gansewinkel BV. Bij de totstandkoming ervan hebben we
dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen met deze
werkwijze bij de collega’s van De Belastingdienst.
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Wat gaan we doen?

Kortom, plekken waar je meerdere malen
per dag langs komt. Dat betekent dus dat
je even in beweging komt om je afval kwijt
te raken.

Wat moet allemaal apart?

Wat gebeurt er met het afval?

Waarom scheiden we afval?
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Deze locatie is een van de vier proeflocaties waar we het afval gescheiden
gaan inzamelen op centrale punten.
Het proces van afval scheiden wordt
in de proeflocaties getest en zo nodig,
bijgesteld, waarna het gefaseerd, in alle
UWV panden wordt ingevoerd.

UWV heeft als organisatie een aantal
wettelijke verplichtingen ten aanzien van
het afvoeren van afval. Eén daarvan is, dat
we het afval zoveel mogelijk gescheiden
moeten gaan aanleveren aan het afval
verwerkingsbedrijf.
Dat is op kantoor niet anders dan thuis,
ook daar word je geacht het huishoudelijk
afval zo veel mogelijk te scheiden. Vrij
recent is daar het apart inzamelen van
plastic flessen en folies aan toegevoegd.
UWV wil, mede in het kader van zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid
daarin niet achterblijven.

Wat betekent dat voor jou?
De huidige prullenbak en de oud papierbak,
die nu veelal naast het bureau staan,
verdwijnen van de werkplek. Daarvoor in
de plaats worden op centrale plekken in
het gebouw / op de afdeling, inzamelunits
geplaatst. Hierin kun je het afval gescheiden
deponeren. De inzamelunits komen in de
buurt te staan van de koffieautomaten,
printers, of sanitaire voorzieningen.

Wat levert het op?
Gescheiden afvalverwerking en het hergebruik van afvalstoffen, is een van de middelen om de milieuvervuiling en grondstoffenschaarste tegen te gaan. Metingen
op de werkplekken bij de Belastingdienst,
waar het centraal inzamelen van afval al is
ingevoerd, wijzen uit dat het milieu op de
werkplek, door het verdwijnen van de prullenbakken, aanzienlijk is verbeterd. Ook
hoeven we die prullenbakken niet meer
te voorzien van plastic zakjes. Dat scheelt
een hele berg plastic! Bovendien levert het
een directe bijdrage aan een duurzaam
UWV: door een betere scheiding, kan onze
hoeveelheid restafval met ongeveer 60%
(!) afnemen.

de inzamelunits zitten vakken voor:
etensresten en fruitschillen
koffiebekers
plastic flesjes en plastic foliën
papier
karton
restafval

De schoonmakers brengen dagelijks het
apart ingezamelde afval naar een centrale plek in het gebouw. Daar wordt het
gescheiden opgeslagen en eenmaal per
week door de afvalverwerker opgehaald.
Vervolgens worden de verschillende afvalstromen zorgvuldig verwerkt en hergebruikt waar dat mogelijk is. De eetresten,
fruitschillen en de koffiedrab worden verwerkt tot compost, die weer bruikbaar is
in de tuinbouw. Al het papierafval wordt
vernietigd en gebruikt als grondstof bij
de productie van hygiëneproducten zoals
tissues en toiletpapier. De koffiebekers en
het overig plastic afval, worden verwerkt
tot granulaatkorrels waar weer nieuwe
producten van worden gemaakt. Het
restafval wordt verbrand in een verbrandingsoven en levert nieuwe energie op.

Hoe controleren we dat?
De verwerking van afval is in Nederland
aan strenge regels gebonden. De afvalverwerker, Van Gansewinkel BV, levert
rapportages over de hoeveelheden afval
en over wat er precies met ons afval
gebeurt. Het facilitair management ziet
hierop toe.

