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Samen hebben we
omgekeerd inzamelen 
waargemaakt!”

“

Ahmed
Medewerker Reinis
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Het ontstaan 
van het omgekeerd 
inzamelen2016

2017

2018
2019

De gemiddelde hoeveelheid
restafval per persoon per jaar.

375 kg
Vijf jaar geleden, in één van de mooiste 
gemeenten in Nederland, was het leven 
niet zo circulair. In Nissewaard nam 
de schaarste van grondstoffen toe. Er 
werd een hele andere methode van 
afvalinzameling gehanteerd, die er op den 
duur voor zorgde dat veel grondstoffen 
verloren gingen. De hoeveelheid restafval 
per persoon per jaar, lag zelfs op 357 kg. 

Oud papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval en glas 
waren de enige afvalstromen die aparte containers hadden. Het 
scheidingspercentage was hierdoor maar 36%. De rest van het 
klein huishoudelijk afval kwam terecht bij het restafval. De kosten 
voor het verwerken van dit afval bleven stijgen. De grondstoffen 
werden niet optimaal gewaardeerd. Op een gegeven moment 
hoorden wij zelfs de natuur om hulp schreeuwen. En de economie? 
Die deed natuurlijk mee... 
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Grondstoffen mogen niet meer worden verspild. Hergebruik en 
recycling staan aan de top in onze duurzaamheidsagenda en de 
stijgende kosten voor het verwerken van restafval, moeten zo veel 
mogelijk worden tegengehouden. 

Daarom is het kabinet het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ 
gestart, om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. 
Doelstellingen binnen het programma, zijn het behalen van een 
scheidingspercentage van 75% bij huishoudelijk afval en het 
terugbrengen van de hoeveelheid restafval tot 100kg per inwoner 
per jaar.

Reinis en gemeente Nissewaard werden dus uitgedaagd 
om grote stappen te nemen. Grote stappen betekenen grote 
transformaties. Eén van deze veranderingen, was de overstap 
naar het omgekeerd inzamelen. Een begrip dat voor de inwoners 
van Nissewaard onbekend was. Voor velen gold: onbekend, 
maakt onbemind. Hóe moest het omgekeerd inzamelen aan 
Nissewaarders worden geïntroduceerd? Om een goede introductie 
te realiseren, is een ondersteunende actie gehouden. Maar voordat 
wij hier meer over vertellen, is het raadzaam om ons geheugen op 
te frissen. Wat houdt het omgekeerd inzamelen precies in?

Van afval 
naar 
grondstof

Dezelfde route blijven volgen kon dus niet 
meer. Het was tijd voor verandering. Een 
nieuwe richting en zelfs een nieuw kompas. 
Nissewaard had maar één doel voor het  
oog: circulair worden. 
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Het fenomeen 
omgekeerd 
inzamelen

Elke container heeft een andere kleur 
deksel, die aangeeft welk soort afval in de 
container hoort. Zo heeft de deksel voor 
plastic-, metaal- en drankverpakkingen 
een paarse kleur. Groente-, fruit- en 
tuinafval heeft vanzelfsprekend 
een groene deksel en oud papier en 
karton kan je herkennen aan de kleur 
blauw. Woon je in een appartement 
of laagbouwwoning zonder de drie 
containers? Dan heb je de mogelijkheid 
om dezelfde grondstoffen aan te bieden in 
ondergrondse containers. 

Het restafval moet in alle gevallen worden weggebracht naar een 
ondergrondse container in de buurt. Het omgekeerd inzamelen 
moet er uiteindelijk voor zorgen dat er steeds minder restafval 
is. Het is een manier om het scheiden van afval makkelijker te 
maken. De herbruikbare grondstoffen worden natuurlijk aan huis 
opgehaald, waardoor de inwoner alleen moeite moet doen om 
het restafval naar de ondergrondse container te brengen. Hoe 
minder restafval je produceert, hoe minder vaak je dit dus brengt 
naar een container in de buurt. 

We weten allemaal wat omgekeerd inzamelen nu is, maar voor 
een aantal inwoners circuleert de volgende vraag nog in het 
hoofd: waarom wordt het ‘omgekeerd’ inzamelen genoemd? 
In veel gemeenten is het gebruikelijk om het restafval op te halen. 
Herbruikbare stoffen moeten zelf worden weggebracht. De 
nieuwe methode van afvalinzameling keert dit dus letterlijk om. 
et restafval breng jij nu zelf weg en Reinis haalt de herbruikbare 
grondstoffen bij de meeste laagbouwwoningenaan huis op. Afval 
scheiden? Gemakkelijker kan het dus bijna niet!

Bij het omgekeerd inzamelen, worden 
alleen de nuttige grondstoffen opgehaald 
en het échte afval wordt weggebracht. 

Het ‘echte’ afval staat ook wel 
bekend als restafval. Bij omgekeerd 

inzamelen staan bij de meeste 
laagbouwwoningen drie 

containers aan huis.
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Op welk moment dacht je: ok, nu moet er écht een verandering 
komen in het afvalbeleid?
Dat is meteen een leuke vraag. We praten nu alweer over 5 jaar 
geleden, maar het proces daar naartoe, speelde zich al wat langer 
af. Dan praat ik zelfs nog over 10 jaar geleden. Er speelde een 
discussie over bron- en nascheiding. We hebben toen samen met 
Reinis een bewuste keuze gemaakt om de kat een beetje uit de 
boom te kijken. Hoe deden andere gemeenten het? Uiteindelijk 
was het natuurlijk het Rijk dat ons dwong om een keuze te 
maken. Toen zijn wij wat harder gaan lopen, om vervolgens de 
voorbereidingen te treffen voor een nieuw afvalbeleid. Samen met 
Reinis, de Gemeente, de Raad en een extern bureau, hebben wij de 
keuze om over te stappen naar een nieuw afvalbeleid uiteindelijk 
gemaakt. 

“Doe  
 gewoon 
 mee!”

Een gesprek met wethouder 
Jan-Willem Mijnans

Ook wethouder Jan-Willem Mijnans had een 
belangrijke rol binnen deze nieuwe duurzame 
aanpak. Daarom hebben wij een gesprek met 
hem geregeld. Ben jij benieuwd naar wat hij te 
zeggen heeft? Lees dan gauw verder!
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Wat was je eerste gedachte over omgekeerd inzamelen?
Ik vond het een vreemde term, maar uiteindelijk snapte ik het 
natuurlijk wel. Het was wel even wennen. Het ging er met name 
om, om afval goed te scheiden. Eigenlijk mochten wij het woord 
afval niet meer gebruiken, want het gaat om grondstoffen. 
Uiteindelijk is er dus toch voor gekozen om de restafvalcontainers 
op een afstand te zetten en de inwoners te belonen voor het 
scheiden van grondstoffen, door de specifieke containers dichtbij 
te plaatsen en deze te laten ophalen. Het afval scheiden werd 
hierdoor gemakkelijker gemaakt. 

Wat waren je verwachtingen van het omgekeerd inzamelen en 
voldoen de resultaten hier ook aan?
Nou, kijk… De laagbouw met de minicontainers. Ik had zelf iets 
meer moeite met het feit dat er meer containers in de tuin kwamen 
te staan. En dan heb ik het over één extra container, dus eigenlijk 
valt het wel weer mee. Ik had met name ook meer moeite met de 
kleuren. Dat weet Reinis nog wel. Toen was de kleur van PMD nog 
oranje. Je kreeg dus een blauwe, oranje en groene bak. Dat vond 
ik in de eerste instantie niks. Daarom hebben wij ook besproken 
of de containers qua kleur iets aangepast konden worden. Ik was 
zelf van mening dat mensen van zelf al oud papier en karton 
opborgen en daar geen container voor nodig hadden. Dat was 
nog een discussie. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om 
de OPK container toch door te zetten en mensen de vrijheid te 
geven om hier gebruik van te maken. De inwoners hadden dus de 
mogelijkheid om de OPK container te weigeren. Achteraf hebben 
veel mensen toch nog gebruik gemaakt van de OPK container, 
omdat het makkelijker was. Voor veel mensen was het omgekeerd 
inzamelen even wennen. Het is goed dat wij dit in fases hebben 
ingevoerd. Uiteindelijk ben ik nu niet ontevreden over hoe mensen 
nu omgaan met afval. Als ik het van Reinis mag horen, zijn ze heel 
positief. Met name over de laagbouw.

Ook jij hebt meegedaan aan de 100 - 100 - 100 actie. 
Zou je mij je ervaringen kunnen vertellen?
Dat was geweldig. Want mijn kinderen waren toen 20 en 18 jaar 
oud. Ik vond het echt een leuke actie. Dan zie je maar weer… als je 
het serieus doet, dat je gewoon echt in staat kan zijn, om goed te 
scheiden. De hoeveelheid restafval is tijdens de actie gedaald naar 
12,7 kg per persoon. Ik kwam zelf uiteindelijk op 1.5 kg uit. Dit was 
ook goede reclame voor mijn kinderen. Jongens, we kunnen het 
wel! Waar ik wel moeite mee heb, is de verpakkingsindustrie en de 
moeilijkheid om bepaalde dingen uit te leggen aan de bewoners. 
Reinis heeft dit prima gedaan, maar alsnog twijfelen sommige 
mensen. Dus ik zou graag wel een betere samenwerking met de 
verpakkingsindustrie willen. 

Ik neem natuurlijk aan dat je nog steeds afval aan het scheiden 
bent. Hoe verloopt dit en heb je nog een tip voor de inwoners?
Ja, kijk. Ik heb toen altijd gezegd: we doen dit natuurlijk 
voor onszelf en het milieu, maar ook voor onze kinderen en 
kleinkinderen. Daar doen wij het met name voor. We moeten 
onze aarde beschermen en netjes houden. Als we hier niks aan 
doen, dan verschuif je het probleem naar die generatie en dit zou 
niet eerlijk zijn.  Het is een kleine moeite. Als je wil, dan kan je het 
allemaal heel makkelijk uitvoeren. Mijn tip is dus. Doe gewoon 
mee! We hebben een aantal doelstellingen al bereikt, maar we zijn 
nog lang niet klaar. 

“We doen dit natuurlijk 
  voor onszelf en het milieu,   
  maar ook voor onze 
  kinderen en kleinkinderen.” 
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Wij 
zijn wél 
honderd
We hebben net al een tip van de sluier 
opgelicht. Om de overgang naar omgekeerd 
inzamelen te ondersteunen en dit begrip 
te introduceren aan de inwoners, is er een 
bewustwordingsactie gehouden. 
De 100 – 100 – 100 actie. 

Een bewustwordingsactie onder de inwoners van Nissewaard
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100 huishoudens leefden 100 dagen 100% afvalvrij. Inwoners 
van Nissewaard werden uitgedaagd om zo weinig mogelijk afval 
te produceren. Vooral restafval moest worden vermeden. Om dit 
project zo goed mogelijk te volgen en alle deelnemers te stimuleren 
en te enthousiasmeren, is er een speciaal online platform 
opgericht. Binnen dit platform kregen alle huishoudens de kans om 
hun ervaringen en resultaten te delen. 

Elke week werd een nieuwe opdracht geplaatst en de afvalmeter 
werd netjes ingevuld. Zo liet men zien hoeveel kilogram restafval 
ze produceerden. Op deze manier werden alle deelnemers 15 
weken lang duurzaam beziggehouden. Hun inspanning is niet voor 
niets geweest, want de resultaten liegen er niet om. In totaal zijn 
er 477 posts gepubliceerd en de hoeveelheid restafval is gedaald 
naar 217,1 kg per huishouden. Dit is 12,7 kg per persoon! In 100 
dagen is het de deelnemers gelukt om 94% minder restafval te 
produceren dan het gemiddelde in gemeente Nissewaard. Onze 
trots was bijna niet te verwoorden.

Een buitengewone samenwerking
Naast dat de 100 – 100 – 100 actie een uitdaging was, was het 
ook een onvergetelijke samenwerking. Het bewijs dat teamwork 
een onmisbaar onderdeel is van een circulaire economie en 
leefwijze. Nissewaarders deelden tips en tricks, publiceerden foto’s 
en hielpen elkaar om deze actie vol te houden. En zélfs erna. Want 
velen zijn na dit project niet teruggekeerd naar hun oude leefstijl. 
Van “We openen soms wel 45 nieuwe verpakkingen per dag!” naar 
“We zijn geïnspireerd om door te gaan met restafvalvrij leven.” 
Duurzaamheid tot het eind! 

We kunnen dus niet ontkennen dat de 100 – 100 – 100 actie niet 
alleen een uitdaging en een fantastische samenwerking was. Het 
heeft de deelnemers ook de kans gegeven om zichzelf beter te 
leren kennen. Een vorm van zelfanalyse, die ze waarschijnlijk aan 
het begin niet verwachtten. 

217,1KG

12,7KG
Gemiddelde per deelnemer
100-100-100

Gemiddelde per huishouden
in de gemeente Nissewaard

Restafval 
na 100 dagen
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“We kunnen 
bijna afvalvrij 
leven.”

“

Deelneemster Rianne van 
de Bovenkamp-Kruithof over 
de 100–100–100 actie.

Om je een wat diepere kijk te geven op deze 
actie, hebben wij een leuk gesprek geregeld 
met Rianne van de Bovenkamp-Kruithof.  
Zij heeft de 100 – 100 – 100 actie overleefd 
en vertelt jou hier graag meer over. 
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Waarom heb jij deelgenomen aan de 100 - 100 - 100 actie?
Mijn man was vanuit de gemeente nauw betrokken bij dit project. 
Dus wij wilden graag samen het goede voorbeeld geven en 
ervaren wat de andere deelnemers ervaren.

Zou je mij deze ervaringen kunnen vertellen?
Wij deden al aan afval scheiden en waren ons al bewust van 
de positieve gevolgen hiervan. Het ging al goed, maar het kan 
altijd beter. Zo’n project zorgt er dan voor dat je er nog harder 
over na gaat denken en dat je er veel dieper op ingaat. Voorheen 
scheidden we alleen glas, papier en plastic. Ik moet nu wel zeggen 
dat we dankzij deze actie veel bewuster omgaan met GFT.

Wat heeft de 100 – 100 - 100 actie jou geleerd?
Uiteindelijk maakt het je nog bewuster van de impact van afval 
scheiden. Ook al ben je er al mee bezig. Je leert dat het eigenlijk 
veel beter kan en dat, als je het goed doet, je bijna geen restafval 
meer hebt. Dit leert ons dat we dus bijna afvalvrij kunnen leven. 
Soms heb je wel eens te maken met gemakzucht. Je denkt dat die 
ene appelschil wel bij het restafval kan, maar tijdens zo’n project 
wil je het echt allemaal perfect doen. Je bent iets meer strikt. Het 
zijn de kleine handelingen, die zorgen voor een groot resultaat. 

Ga je nog verder met afval scheiden en zou je nog een keer 
deelnemen aan de actie?
Wij scheiden nog steeds ons afval. Dit deden we natuurlijk al 
voor de actie. Het was een leuke en leerzame ervaring, maar wij 
zouden niet nog een keer meedoen. Dit komt omdat wij andere 
inwoners de kans willen geven om dezelfde ervaring op te doen. 
Mensen die helemaal geen of beperkt afval scheiden. De 100 – 
100 – 100 actie is namelijk een echte eye opener. 

Heb je tips om nog beter afval te scheiden?
Afval scheiden kan je gewoon doen. Of je nu in een kleine 
woning woont of niet, de totale hoeveelheid afval blijft gelijk. 
De mogelijkheden om afval te scheiden zijn er. Je hebt er alleen 
verschillende compartimenten voor nodig. Dus denk goed na over 
hoe slim je kan omgaan met de ruimte die je hebt. Veel mensen 
denken dat afval scheiden moeilijk is en dat het veel moeite kost. 
Dit is niet waar. Probeer het. Gewoon doen!

“De 100 – 100 – 100 actie 
  is een echte eye opener.” 
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Samen 
voor een 
restafvalvrij 
Nissewaard

Daarom besloten wij om samen met de gemeente 
ambitieus, maar ook realistisch te blijven. De 
hoeveelheid restafval per persoon per jaar, moest 
en zou in 2020 verlaagd worden naar 200 kg. 
Het doel voor 2026? 100 kg restafval, 
waarna wij uiteindelijk 
streven naar een restafvalvrij 
Nissewaard.

Destijds zat de gemeente Nissewaard dus op 
375 kg restafval per persoon per jaar. Naar 
ons idee was dit onnodig hoog. Er zijn zo veel 
grondstoffen die wij kunnen scheiden en opnieuw 
kunnen benuttigen. Hier geen gebruik van  
maken zou geen slimme zet zijn. 

5 JAAR OMGEKEERD INZAMELEN 2524



De resultaten tot nu toe
Of deze knop is omgedraaid? Nog niet helemaal. Maar elke 
duurzame inspanning is een stap dichterbij. Onderstaand zie je 
de resultaten van 2016 tot en met 2020. Het is wél belangrijk om 
te weten dat het coronavirus niet alleen impact heeft gehad op 
ons, maar ook het afvalverbruik. Daarom zijn de cijfers in 2020 
iets hoger dan verwacht. 

Afvalstroom 2016 2017 2018 2019 2020

Restafval 357 266 268 209 214

PMD 2 9 19 27 26

GFT 49 76 85 84 80

OPK 26 33 37 39 43

*Cijfers in KG per persoon per jaar

Het nieuwe en slimme werken
De knop waar wij het eerder over hadden, draaien wij beetje 
bij beetje om. Het omgekeerd inzamelen was onze eerste zet. 
Daarna ging onze beweging door. We zijn overgegaan op 
dynamisch inzamelen. Een manier om afval op te halen, door 
gebruik te maken van de laatste technologie. Het dynamisch 
inzamelen is een zelflerend systeem. 

Het zorgt ervoor dat onze voertuigen de 
ondergrondse containers komen legen, 
voordat ze de ingestelde grens hebben 
bereikt. Zo raken de containers minder 
snel vol en blijft er altijd ruimte over om je 
restafval weg te gooien. Het dynamisch 
inzamelen heeft uiteindelijk ook voor minder 
transportbewegingen gezorgd, waardoor de 
C02 uitstoot een stuk lager is geworden.

Maar toch willen wij graag het volgende melden. Het gaat 
niet alleen om cijfers. Het is natuurlijk van belang dat het 
scheidingspercentage omhoog gaat en dat de hoeveelheid 
restafval vermindert. Maar het is ook belangrijk om van een 
aantal zaken bewust te worden. Dat onze grauwe leefstijl wel 
degelijk invloed heeft op onze portemonnee, maar ook het milieu. 
Dat wij deze slechte beïnvloeding alleen tegen kunnen gaan door 
de knop om te draaien. Dus van grauw naar groen. 

Samen gaan we van grauw naar groen!
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Een ander 
beleid voor 
de Stadswerf
Uiteraard zijn wij hierna niet gestopt met 
bewegen. Ook de Stadswerf hebben wij onder 
handen genomen. Door het introduceren van 
een flankerend beleid, wordt de Stadswerf nu 
naar behoren gebruikt en zijn wij onnodige 
afvalproductie tegengegaan. 

De Stadswerf is alleen bedoeld voor grof huishoudelijk afval, 
maar bedrijfsafval werd ook afgegeven. Omdat de werf gratis 
toegankelijk was en er geen limiet aan hing, was het voor 
bedrijven geen uitdaging om hun afval daar weg te gooien.

Bedrijven kwamen 
hierdoor voordeliger uit, 
maar de burger betaalde 
hiervoor wel een prijs. Het 
flankerend beleid heeft dus 
niet alleen voor een lagere 
afvalproductie gezorgd. 
Inwoners betalen nu niet 
meer voor bedrijfsafval.

Dit hebben wij gedaan door 
het aantal bezoeken op de 
Stadswerf te maximaliseren tot 
8 keer per jaar. Hierbij hebben de 
inwoners de mogelijkheid om 4 
bezoeken per jaar bij te kopen. Het 
flankerend beleid was een intense 
verandering, maar wel voor het 
goede doel. 
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En dan komen we aan bij de beweging 
waar wij het meest trots op zijn. Ons 
mobiel milieustation. Een op zonne-energie 
(zonnepanelen) mobiele inzamelcontainer, 
waar inwoners van Nissewaard grof klein 
huishoudelijk afval kunnen inleveren. 

Het inzetten van het mobiel 
milieustation heeft veel doelen, 
maar het belangrijkste doel was 
de inwoner van Nissewaard. De 
wensen en behoeften van onze 
Nissewaarders zijn belangrijk voor 
ons. Met de inzet van het mobiel 
milieustation, hebben wij hierop 
ingespeeld en het serviceniveau 
verhoogd. 

De drempel om verschillende grondstoffen te recyclen en 
hergebruiken is verlaagd, omdat de burger niet meer naar de 
Stadswerf hoeft voor hun klein grof huishoudelijk afval. Hierdoor 
gaan er dus ook geen tikken af van de afvalpas. Het mobiel 
milieustation staat meerdere dagen per week op diverse locaties, 
die makkelijk bereikbaar zijn door de inwoners. 

Het mobiel 
milieustation
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Waardevolle grondstoffen, 
die meerwaarde bieden 
aan ons en het milieu. 
We willen informeren en 
adviseren. De inwoners het 
gevoel geven dat zij voor 
alle vragen rondom afval 
en duurzaamheid, bij Reinis 
terechtkunnen. We willen hen 
inspireren om duurzaam te 
leven. 

KLAAR VOOR DE START, ACTIE!
Om al deze doelen te realiseren, zijn acties nodig. Sommigen zijn 
wellicht iets meer simpel dan de anderen, maar dit neemt niet 
weg dat het geen positief effect heeft. Zo hebben wij in 2021, 58 
glasbakken geplaatst, om het recyclen van glas te stimuleren. 
Ook komt er een nieuw elektrisch voertuig voor stadsbeheer. 
Maar er is één actie, die innovatie schreeuwt en wellicht ook een 
surprise is voor velen. Een tweede mobiel milieustation. Maar niet 
zomaar een mobiel milieustation…

Dit tweede mobiel milieustation is méér dan het brengen van 
afval. Het wordt een plek waar wij elkaar ontmoeten, informeren 
en inspireren. Je kunt er niet alleen terecht voor je klein grof 
huishoudelijk afval, maar ook voor het aanvragen van een nieuwe 
afvalpas en andere diensten. Moeiteloos duurzamer leven. Daar 
zorgen wij voor!

Als Reinis denken wij voortdurend na over 
hoe wij dichterbij ons doel kunnen komen. 
Dit gaat niet alleen over het verminderen van 
restafval. Wij willen afval scheiden voor onze 
inwoners nóg makkelijker maken. Wij willen 
hen ontmoeten en láten ontmoeten. Met het 
wonderbaarlijke dat afval heet. 

Wat de 
toekomst ons 
gaat brengen
2021 2022 2023 2025 2026

2023 2026

2030 5 JAAR OMGEKEERD INZAMELEN 3332



Luister. 
Interpreteer. 
Communiceer.

Weet je ook dat er elke maand een column van Reinis te lezen is 
in Groot Nissewaard? Schrijfsels over afval en duurzaamheid, die 
je meeslepen naar een groener leven. 

Maar dit is niet het enige. Ook doet Reinis mee aan alle bijzondere 
duurzame acties. Denk maar aan Zero Waste Week, de E-Waste 
Race en de Landelijke Opschoondag. Ook houden wij vanuit 
Reinis campagnes, om inwoners te betrekken en te bedanken.  
Het schoonhouden van Nissewaard doen wij natuurlijk niet alleen!

We verleggen onze grenzen
Om net dat ene extraatje te bieden 
aan onze inwoners, zijn wij van 
plan om onze communicatie uit te 
breiden. We zijn gestart met het 
uitbreiden van onze telefonische 
bereikbaarheid. Nu zijn wij dus 
zelfs ná sluitingstijd en in het 
weekend telefonisch een aantal 
uur bereikbaar. Maar dit is voor 
ons niet genoeg. In 2022 zijn wij 
van plan om meer te socializen. 
Dit betekent dat we meerdere 
sociale platformen gaan gebruiken, 
om bewoners te informeren, te 
betrekken en te activeren. Op een 
iets andere manier dan je gewend 
bent.

Zonder goede communicatie zijn doelen lastig te realiseren. Het is één 
van onze belangrijkste middelen om te zorgen voor een schoon en 
leefbaar Nissewaard. Onze bekendste communicatiemiddelen zijn de 
Reinis website, de Facebook pagina en onze trots, de Reinis app. Een 
combinatie van deze platformen, zorgt ervoor dat inwoners, ongeacht 
locatie en tijd, bij ons terechtkunnen voor informatie. De Reinis App is 
al bijna 45.000 keer gedownload! Heb jij ‘m nog niet? Download de app 
dan meteen via de Play- of App Store! Bekijk de onderstaande grafiek 
om de populariteit van de Reinis App te zien. 
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Onze
meester 
der afval

Stiekem is onze afvalcoach een BN’er. Een 
Bekende Nissewaarder. Bijna iedereen kent 
de afvalcoach en weet dat hij van grote 
betekenis is voor Nissewaard. Hij helpt 
de inwoners om duurzamer te leven. De 
afvalcoach is er om je te begeleiden en te 
informeren. Je kan bij hem terecht voor alle 
vragen rondom afval en duurzaamheid. Hij 
ondersteunt je graag! De afvalcoach helpt 
de inwoners dus, maar Reinis helpt hem 
ook. Hoe? Hier lees je straks meer over.

Een gesprek met Afvalcoach René

René
Afvalcoach
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Een gesprek met Afvalcoach René
Om de afvalcoach beter te leren kennen, 
is er een leuk gesprek met hem geregeld. 
Benieuwd naar wat de afvalcoach te vertellen 
heeft? Lees dan gauw verder!

Waarom ben je afvalcoach geworden?
Ik zat op een gegeven moment in de bijstand. Ze vroegen of 
ik interesse had in deze functie en dit had ik. Het is leuk en 
afwisselend werk, waarbij je voortdurend sociaal bezig bent. 
Dit sprak mij wel aan. Het was destijds ook een nieuwe functie, 
dus ik had de vrijheid om het ook zelf in te delen. Afvalcoach zijn 
is voor mij een hulpmiddel om makkelijker over te stappen naar 
een reguliere baan. Je bouwt meer ervaring op en leert jezelf ook 
beter kennen. Je goede eigenschappen, maar ook jezwakke. Deze 
verander je weer in sterke punten. 

Hoe voelt het om mensen te leiden naar een duurzamer leven?
-René lacht- Een uitdaging! Want je hebt drie groepen mensen. 
De groep die al afval scheidt en wil scheiden. De groep die ervoor 
openstaat, maar nog wel twijfels heeft en de groep die het 
eigenlijk bijna helemaal niet wil.  De laatste groep is de moeilijkste, 
maar dat maakt mijn baan als afvalcoach wel weer een stuk 
spannender. Inwoners helpen geeft mij een gevoel van voldoening. 
Ik voel mij als afvalcoach verantwoordelijk voor hun begeleiding 
naar het duurzamer leven. Het feit dat ik elke dag heel veel vragen 
ontvang, toont aan dat ik echt nodig ben. Dit maakt mij trots.

Je bent nu al een aantal jaar afvalcoach. Wat is tot nu toe je 
leukste afvalcoach ervaring?
-René lacht weer- De wijken ingaan behoort tot mijn leukste 
ervaringen. Zelf kennis maken met inwoners en hen kennis laten 
maken met afval scheiden. Voor corona ging ik op huisbezoek. 
Dat vond ik ook altijd leuk om te doen. Wat ik nooit zal vergeten 
is de mevrouw die ooit het verkeerde afval in de PMD container 
had gegooid. Ze heeft mij keer op keer gebeld, omdat ze bang was 
dat ze een boete zou krijgen. Deze kreeg ze natuurlijk niet. Op dat 
moment moet je zulke mensen gewoon geruststellen. Heb je twijfels 
over welk afval waar moet? Neem dan meteen contact met mij op!

Op welke manier zou jij je als afvalcoach nog meer willen 
inzetten voor Nissewaard?
Ik zou graag meer scholen willen bezoeken. Ik vind het leuk om 
met kinderen te werken en hen te onderwijzen op het gebied van 
afval. Jong geleerd is oud gedaan.

Zou je een groene tip kunnen geven aan onze inwoners?
Kort maar krachtig: scheid je afval goed, want dat is de basis voor 
een duurzame toekomst!

“Ik voel mij als afvalcoach 
verantwoordelijk voor 
hun begeleiding naar het 
duurzamer leven”
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Wij bieden 
kansen

Reinis heeft meer medewerkers die deel uitmaken van het sociaal 
ondernemen. Ze zijn van grote invloed geweest op het realiseren 
van het omgekeerd inzamelen. Door het omgekeerd inzamelen 
zijn er maar liefst 800 containers bijgekomen. 10% is verzorgd 
door mensen die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt.

Alles lijkt onmogelijk, tot het is verwezenlijkt 
Al met al kunnen wij concluderen dat het omgekeerd inzamelen 
een groot succes is. Het heeft niet alleen geleid tot minder 
restafval, maar ook tot méér samenwerking. We hebben als 
inwoners van Nissewaard gezien dat, zolang wij het samen doen, 
bijna niets onmogelijk is. 

Afval scheiden is een teamspel. Ben jij er klaar voor om door te 
gaan naar het volgende level? 

De afvalcoach is een belangrijk onderdeel 
van sociaal ondernemen. Het is een manier 
om de arbeidsparticipatie en -ontwikkeling in 
samenspraak met werkgevers te verhogen. Het 
zorgt ervoor dat mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, ook actief kunnen deelnemen 
aan het arbeidsproces en de samenleving. 
Sociaal ondernemen begeleidt dus deelnemers 
naar een reguliere baan, waarbij de 
medewerker tijdens dit proces arbeidsprestatie 
moet leveren. 

Minder restafval & meer samenwerking!
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VRAAG 1

Wat is omgekeerd 

inzamelen?

VRAAG 2

Waarom is het 

omgekeerd inzamelen 

ontstaan? VRAAG 3
Wat is de landelijkedoelstelling?

Welke huishoudelijke 
afvalstromen worden 

bij het omgekeerd 
inzamelen aan huis 

opgehaald?

VRAAG 5Wat hield de 100-100-100actie in?
Klaar om je kennis 
over het omgekeerd 
inzamelen te testen? 
Dachten wij al! 
Vijf vragen waarvan 
jij het antwoord 
écht wel weet. 

DE OPFRIS

PS de antwoorden vind je 
terug in alle artikelen.  
Wil je toch even makkelijker 
spieken? Ga dan naar de 
volgende pagina. ;)
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DE OPFRIS
DE ANTWOORDEN

van

VRAAG 1
De grondstoffen PMD, GFT en OPK worden    
opgehaald en het restafval wordt weggebracht.

VRAAG 2
Veel grondstoffen gingen verloren, omdat er niet goed gescheiden 
werd. Te veel nuttige grondstoffen kwamen bij het restafval 
terecht. Het scheidingspercentage was hierdoor maar 36%. 

VRAAG 3
Het behalen van een scheidingspercentage van 75% bij 
huishoudelijk afval en het terugbrengen van de hoeveelheid 
restafval tot 100kg per inwoner per jaar.

VRAAG 
PMD, GFT & OPK

VRAAG 5 
100 huishoudens leefden 100 dagen 100% afvalvrij. Het doel was 
om zo veel mogelijk grondstoffen te scheiden en de hoeveelheid 
restafval te verminderen. 
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