INLEIDING
Hierbij ontvangt u onze eerste rapportage van ons pilotproject “Van Afval Naar
Grondstof”. Het project wat een van de Regiodeal projecten is en onderdeel van het
wijkbedrijf Allekanten, de plek in de wijk Bouwlust waar mensen elkaar ontmoeten, met
elkaar werken, van elkaar leren en altijd welkom zijn.

Het project “Van Afval Naar Grondstof” heeft als doel om sociale innovatie en
participatie te koppelen aan duurzaamheid en de energietransitie. Dit doen we door het
creëren en stimuleren van werkgelegenheid en een bijdrage te leveren aan de circulaire
doelstellingen van de gemeente Den Haag. De insteek is dat bewoners van de wijk
Bouwlust die langdurig werkeloos zijn weer vitaler en sterker worden. Enerzijds werken zij
gestructureerd aan diverse leefgebieden (o.a. taal, financiën en gezondheid) en anderzijds
worden ze met dit project versterkt door iets te leren over bijvoorbeeld afval en milieu in
combinatie met nuttig bezig zijn en het opdoen van werknemersvaardigheden.
Tegelijkertijd wordt hierdoor de sociale cohesie in de wijk Bouwlust gestimuleerd.
Door werkgelegenheid te creëren in combinatie met duurzaamheid zorgen we ervoor
dat bewoners in de wijk Bouwlust op een betere manier met hun afval omgaan en dat er
waardevolle grondstoffen gescheiden en ingezameld kunnen gaan worden. Dit wordt
gerealiseerd door middel van het plaatsen van extra faciliteiten (containers) in de wijk en
door middel van onze Haal en Breng Service (HBS).

In deze rapportage vertellen wij waar we na 3 maanden met het project staan en wat
wij dit jaar nog willen doen.

Team "Van Afval Naar Grondstof” - Allekanten
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VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
In januari dit jaar zijn wij gestart met het project “Van Afval Naar Grondstof”. Er is in de
eerste maanden al veel gebeurd.

Duurzaamheid en afvalscheiding Allekanten

Binnen ons wijkbedrijf zijn wij gestart met extra aandacht op het gebied van
duurzaamheid en afval scheiden. Wekelijks komen er bij ons rond de 150-200 mensen die
deelnemen aan de programma’s van Allekanten. Door zelf het goede voorbeeld te geven
en afval te scheiden in het pand verandert de mind-set van de mensen die bij ons binnen
komen, hiermee maken wij al een grote impact. Door dit praktijkvoorbeeld kunnen we de
mensen een goede uitleg geven over hoe ze beter met afval om moeten gaan en hoe ze
op een makkelijke manier thuis ook afval kunnen scheiden.

Zo zijn wij begonnen met afval scheiden in het pand van Allekanten. Alle losse
prullenbakken zijn uit de lokalen weggehaald en hiervoor in de plaats is een afval
scheidingsstation gekomen. In de centrale ontvangstruimte staan bakken waar men
papier, glas, PMD en restafval kan scheiden.
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De medewerkers van de lopende werkfittrajecten en de vrijwilligers zijn druk aan de
gang geweest met het snoeien van de tuin. Het tuinafval is apart ingezameld en op
een goede en juiste manier verwerkt.

Op andere duurzaamheidsvlakken maken we ook mooie stappen:

Onze keuken is voorzien van inductie-kookplaten. Dit is ook een bewuste keuze
geweest. Als we koken op inductie kunnen we direct uitleggen hoe dit werkt en waarom
hiervoor gekozen is. In de keuken wordt ook al afval gescheiden in papier/karton, glas,
PMD, restafval en GFT.
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Er is bewust voor gekozen om ons interieur met 2e hands meubelen en spullen in te
richten.

Ook de eerste opruimacties m.b.t. zwerfafval zijn gestart (prikken in de wijk)

Inmiddels faciliteren wij laagdrempelige trainingen op het gebied van afval scheiden
voor bezoekers, stagiaires, en vrijwilligers in het pand en voor deelnemers aan de
programma’s die bij Allekanten gefaciliteerd worden.

Hiermee nemen we steeds meer maatregelen om ons pand en ons werk te
verduurzamen. Onze wens is om het pand uiteindelijk ook te voorzien van zonnepanelen,
zodat we steeds meer kunnen toewerken naar een zelfvoorzienend pand.

Resultaat afval scheiden

Doordat wij zelf actief hebben ingezet op het scheiden van afval hebben wij
de afgelopen maand al 5,5 kliko restafval bespaard en hiermee dus waardevolle
grondstoffen gecreëerd.
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Samenwerkingen
Om tot mooie resultaten te komen draait het uiteindelijk om een goede en
waardevolle samenwerking. Door het delen van kennis en ervaring laten we mensen
groeien en komen we tot de meest duurzame oplossingen. Verbinding staat hierbij
centraal.
De realisatie van het pilottraject “Van Afval Naar Grondstof” kunnen wij vanuit
Allekanten niet alleen. Waardevolle samenwerkingen zijn van belang om dit traject naar
behoren, volgens verwachting en goed uit te kunnen voeren. Daarom hebben we actief de
samenwerking en dialoog opgezocht met belangrijke partners zoals de gemeente en HMS.

De Gemeente Den Haag is als opdrachtgever natuurlijk een belangrijke partner in dit
traject. Het realiseren van werfit-trajecten is van groot belang alsmede een doorkijk naar
de toekomstige mogelijkheden van afvalscheiding en urban-mining in relatie tot sociale
duurzaamheid en energietransitie.

Zo zijn wij door de gemeente Den Haag uitgenodigd om deel te nemen aan het
bestuurlijk diner waarbij wij in contact zijn gekomen met interessante partijen die een
mooie toevoeging kunnen zijn op ons project. Denk hierbij aan Olympia uitzendbureau.
Zij kunnen er in de toekomst voor zorgen dat de mensen die bij ons werkfittrajecten
volgen doorstromen naar de arbeidsmarkt.
Om ervoor te zorgen dat werkfitters voor dit project geselecteerd worden zijn wij op
bezoek geweest bij SZW en het “Hallo Werk Team” om uitleg te geven over ons project
en een profiel te schetsen van de mensen die wij voor dit project zoeken.
Vanuit de gemeente zijn bestaande communicatiemiddelen beschikbaar gesteld die
aansluiten op ons project. Deze communicatie zetten wij in voor het informeren van
bewoners in de wijk.
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HMS heeft intrinsieke motivatie om partner van dit project te zijn. Het project past
goed bij de missie en visie van HMS waarbij HMS zich inzet voor een schone stad en een
sociaal verantwoord bedrijf. Daarnaast is HMS ook nieuwsgierig naar de resultaten van
een wijkgerichte bottum-up aanpak en wat hier voor de toekomst van te leren is.

In samenwerking met HMS is gekeken naar hoe de ingezamelde grondstoffen op een
goede manier afgevoerd kunnen

worden. Hierover is vanuit HMS nauw contact

geweest met de gemeente en de projectleider van het project “Van Afval Naar
Grondstof”.

HMS heeft voor dit project bij Allekanten voor de deur een sorteerstraat van
bovengrondse containers geplaatst. Grondstoffen als papier/karton, glas, PMD en GFT
kunnen nu apart ingezameld en afgevoerd worden. Uiteindelijk wordt deze
sorteerstraat nog uitgebreid met containers voor broodinzameling en textiel. HMS leegt
deze containers op basis van een volmelding door middel van de sensor die in de
containers zit.
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Verder is er contact geweest met GroenCollect, Kringloop Den Haag, Staedion en
Novamont.

Voor GroenCollect zou de samenwerking onder andere
kunnen beteken dat wij chauffeurs leveren voor de voertuigen
waarmee GroenCollect de grondstoffen ophaalt.

Kringloop Den Haag heeft behoefte aan teams die
bruikbare spullen uit de wijk ophalen.

Staedion heeft in de buurt van Allekanten een
oud kantoorpand waar voorheen statushouders en nu
inwoners van de gemeente Den Haag huisvesten.
Staedion heeft aangegeven met ons te willen
samenwerken om bewoners van dit pand afval te laten
scheiden. Dit afval kunnen de bewoners of zelf komen
brengen of dit wordt opgehaald door onze buurt
conciërges vanuit het project.

Het

bedrijf

Novamont,

producent

van

verpakkingen van bioplastic, heeft aangegeven een
pilot met ons te willen doen op het gebied van GFT
inzameling bij huishoudens. Om dit te realiseren
heeft Novamont ons GFT emmertjes en zakjes
gesponsord die door bewoners gebruikt kunnen worden om hun GFT in te scheiden.
Dit project willen wij starten in het Staedion gebouw. Er wordt bijgehouden hoeveel
GFT er wordt ingezameld en wat de eventuele vervuiling is. Dit verzamelen wij in de
containers van HMS. HMS leegt de container als deze vol zijn.
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KORTE VOORUITBLIK
Naast de projectleider voor het project “Van Afval Naar Grondstof” is er begin maart
ook een werkbegeleider gestart. De werkbegeleider is verantwoordelijk voor het
begeleiden van de werkfitters en vrijwilligers en de daarbij behorende uitvoerende taken.

Op 9 maart hebben we een presentatie gegeven bij Allekanten voor 15 nieuwe
werkfitters. Deze werkfitters werden door gemeente Den Haag aangemeld voor het
algemene Allekanten traject. Dat betekent dat tot heden nog geen mensen aangemeld zijn
voor ‘Van Afval naar Grondstof’. Om instroom te veroorzaken hebben we met gemeente
Den Haag afgesproken dat wij de benaming van ons project (VANG) als ook de uitleg voor
consulenten en bijstandsgerechtigden zullen aanpassen. Daarnaast hebben we
afgesproken dat indien mensen van het traject van Allekanten willen deelnemen aan het
traject VANG dat we dit mogen organiseren.

Door de huidige situatie (CORONA – tot 28 april gesloten) loopt de planning anders
dan bedacht. Waarbij er normaal gesproken 1 op 1 intake gesprekken gevoerd worden,
proberen de teamleiders op een creatieve manier contact te houden met de groep die bij
ons geweest is. Op dit moment is het niet mogelijk om een team van buurt conciërges te
selecteren voor het “Van Afval Naar Grondstof” project. Achter de schermen wordt in ieder
geval hard gewerkt aan de voorbereiding zodat we, zodra het weer mogelijk is, direct
kunnen starten met het huis aan huis inzameling van grondstoffen en de daarbij behorende
educatie.

De inzameling zal starten in het oude Staedion kantoorpand aan de Stadzijde door
het inzamelen van GFT. De inzameling van andere grondstoffen en overige materialen,
zoals bijvoorbeeld PMD, glas, papier/karton en elektrische apparaten, zal kort daarna van
start gaan. Daarna wordt de service uitgebreid in de omgeving van het wijkbedrijf aan de
Speelzijde. De volgende rapportage kunt u begin juli van ons verwachten.
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