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3/18 1. Inleiding en context 

Vanuit de Green Deal Duurzame zorg is er in opdracht van het Ministerie van VWS door Intrakoop 

een aantal deelprojecten uitgevoerd. In het kader van de ‘pijlers’ CO2-reductie in de zorg en 

Circulair werken is het deelproject “Verduurzamingspilots Intrakoop” ontstaan. 

 

 

 

Binnen dit deelproject voeren we (onder coördinatie en projectleiding van Intrakoop) drie pilots uit met 

(kennis)partners, leveranciers en leden (zorginstellingen, ziekenhuizen): 

• Pilot Verduurzaming voeding (eiwittransitie in de praktijk) 

• Pilot Verduurzaming onderhoud technische installaties (minder verspilling op bestaand 

onderhoud: verminderen onnodig energieverbruik, voorkomen van onnodige vervanging) 

• Pilot Afvalscheiding PMD 

Het einddocument over de laatste pilot ligt nu voor je! 

 

Afvalscheiding spreekt tot ieders verbeelding. Het maakt ‘verduurzaming’ voor iedereen zichtbaar. 

Daardoor is er veel enthousiasme om deel te nemen aan deze pilot voor het beter scheiden van PMD-

afval. Intrakoop had bij aanvang (eind 2019)  zoveel aanmeldingen dat we besloten een pilotgroep 

‘care’ en een pilotgroep ‘cure’ samen te stellen. We gingen enthousiast van start, totdat de COVID-19 

epidemie nog verder roet in het eten gooide. De groep ‘care’ liep hierdoor weliswaar vertraging op 

(doordat locaties dichtgingen voor externen en stafmedewerkers of doordat er regelmatig corona-

uitbraken waren op de pilotlocaties), maar toch hebben we met deze groep in een kleinere 

samenstelling de hele pilot kunnen doorlopen. Dit heeft geleid tot leerzame en praktische handvatten 

voor de zorgsector, samengevat in dit document.  

 

De groep ‘cure’ daarentegen werd vanwege corona volledig stilgelegd. Vanuit enthousiasme (en 

daarmee teleurstelling vanwege het stilleggen) werd er door deze pilotgroep steeds uitgegaan van 

een continuering van de pilot, zodra de situatie dat weer zou toelaten. In de praktijk bleek dat we tot in 

juni 2021 nog altijd niet verder konden gaan met deze groep. Na uitgebreid overleg met het Ministerie 

van VWS (onze opdrachtgever) is toen gezamenlijk besloten de pilot met deze groep niet meer te 

continueren.  
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Afvalscheiding lijkt een eenvoudige opdracht. Als particulier zijn we thuis al jaren gewend aan het 

scheiden van bijv. GFT-afval, glas en PMD. Dus dat zou binnen een bedrijfsmatige omgeving als de 

zorg toch eenvoudig geïmplementeerd moeten kunnen worden? Dat blijkt in de praktijk veel 

ingewikkelder. Er zijn niet alleen veel meer ‘partijen’ bij betrokken (zorgmedewerkers, facilitair 

medewerkers of schoonmaakdiensten, patiënten/cliënten, afvalverwerkers etc.), ook de beslissing óm 

afval te gaan scheiden is minder eenvoudig genomen dan in de particuliere omgeving. 

 

In de zorg komen er flink wat uitdagingen bij kijken: sommige locaties zijn bijvoorbeeld te klein om een 

‘hele’ milieustraat in te richten. Sommige bewoners, cliënten, patiënten zijn niet in staat om bij te 

dragen aan een goed scheidingsproces. Soms is scheiden van afval kostenverhogend (extra betalen 

voor het gescheiden ophalen). Soms is scheiden lastig vanwege ‘besmettingsgevaar’.  En één van de 

belangrijkste uitdagingen: het veranderen van denken en werkwijze bij de leiding en medewerkers 

zelf! We zullen moeten investeren in het bedenken en inrichten van een beter proces. En we zullen 

moeten werken aan gedragsverandering (bewustwording) bij leiding en medewerkers en zo mogelijk 

ook bij bewoner/cliënt/patiënt.  

 

Als uiteindelijk de beslissing dan tóch genomen is om afval te gaan scheiden, dan zul je moeten 

zorgen voor een werkwijze die zowel effectief is (schonere afvalstromen) als blijvend 

(geborgd/continu). Daarvoor is een goed stappenplan en veelvuldige communicatie noodzakelijk.  

En dát is het doel van deze pilot. 

 

Er hebben 4 zorginstellingen in de GHZ, VVT en GGZ meegedaan aan deze pilotgroep, met ieder 

minimaal 1 pilotlocatie en maximaal 2. Dit zijn relatief grote organisaties, met meer dan 300 

zorglocaties in Nederland. 

 

We wensen je veel leesplezier, maar vooral heel veel succes bij het verder verduurzamen van jouw 

zorgorganisatie. Als je hulp nodig hebt, laat het weten. Zo werken we samen  aan duurzamere zorg. 

 

Groet, namens de pilotgroep Afvalscheiding PMD, 

 

Jan Holsappel   

Intrakoop Projectleider en programmamanager Duurzaamheid 
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Aangezien we het in onze thuissituatie (bijna) allemaal al doen, lijkt het scheiden van bedrijfsafval een 

overzichtelijk en relatief simpel onderwerp, wat relatief eenvoudig kan worden ingericht naar een 

duurzamer proces. Toch zitten er meerdere kanten aan het verduurzamen van de afvalstromen in de 

zorg (bedrijfsafval) die dit proces relatief complex maken vergeleken met particuliere huishoudens. 

Zo kent bedrijfsafval een ander ‘verdienmodel’, bijv. PMD-afval ophalen kost geld. En zijn er veel 

meer ‘stakeholders’ bij betrokken: meerdere afdelingen/disciplines/medewerkers en bewoners, 

cliënten, patiënten, bezoekers versus een gezin. Een derde complicerende factor is logistiek. Waar 

het in een huishouden van verzamelen tot afvoeren vaak maar twee stappen zijn, vindt bedrijfsmatig 

inzamelen plaats op verschillende plekken binnen één locatie, wordt het inzamelen en afvoeren door 

verschillende ‘ploegen’ uitgevoerd en moet er voldoende ruimte zijn zowel in huis als buiten voor 

containers om het afval af te laten voeren door de afvalverwerker. 

 

Met deze pilotgroep - die bestond uit facilitaire en/of projectmedewerkers van 4 zorginstellingen, 

diverse kennispartners (o.a. RIVM) en leveranciers (afvalverwerkers) -  hebben we, onder leiding van 

Intrakoop, de diverse uitdagingen rondom afvalscheiding in kaart gebracht en de oplossingen 

verwerkt in een stappenplan. En samen een communicatieplan opgezet, dat je naast het stappenplan 

kunt gebruiken om iedereen mee te nemen in dit verduurzamingsproces. Zo ontstond hét ideale plan 

van aanpak om het schoner maken van de diverse afvalstromen in een zorginstelling uit te voeren. 

We hebben op verschillende locaties, bij verschillende zorgorganisaties, dit stappenplan in de praktijk 

doorlopen, bijgestuurd, aangepast en aangevuld, zodat andere zorgorganisaties die ons willen volgen 

in het verduurzamen van hun afval deze ‘hobbels’ niet opnieuw hoeven nemen. 

 

Wat levert deze pilot op? 

• Delen van kennis en ervaring 

In de pilotgroep hebben we heel veel kennis en ervaring gedeeld met elkaar en zijn we in zo’n 

20 pilotgroepbijeenkomsten al die learnings gaan bundelen tot een mooi en praktisch 

document en aanpak waarmee andere zorginstellingen direct aan de slag kunnen! 

• Bewustwording 

Door de afvalstromen te gaan verduurzamen met de beschreven aanpak ontstaat er in de 

organisaties een verhoogde bewustwording bij iedereen en raakt men enthousiast over het feit 

dat je met relatief  eenvoudige stappen een (grote) impact op duurzaamheid kan hebben. 

• Minder CO2-uitstoot + herbruikbare grondstoffen (ná recycling) 

Op de locaties van de deelnemende pilotgroepleden zijn metingen uitgevoerd, vóór en ná 

implementatie van het stappenplan. Het resultaat was, overal, zeer positief: 

De hoeveelheid restafval (na implementatie) is afgenomen met gemiddeld 12%. Voor 

deze 4 locaties levert dit een jaarlijks vermeden CO2-uitstoot van maar liefst 8.900 kg op!  

Dit staat gelijk aan het verbranden van ruim 2.000 liter diesel (= ca. 45.000 km rijden). 

Daarnaast blijken (de nieuw ontstane) monostromen, als PMD of Swill, veel beter verwerkt te 

kunnen worden. Dus buiten de vermindering van CO2-uitstoot, levert dit nog extra voordeel op:   

a. efficiency bij afvalverwerking 

b. 80-90% kan worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen (bijv. granulaten en bijv. 

meststoffen) 

c. er komt bij het verwerkingsproces van Swill biogas vrij, dat een duurzame 

energiebron vormt 

d. de noodzaak tot winnen van nieuwe fossiele grondstoffen wordt beperkt 

• Twee positieve neveneffecten:  

a. door de genoemde bewustwording, zien we in alle gevallen de totale hoeveelheid afval 

afnemen: men gaat (blijkbaar) ook bewuster om met gebruik, verbruik en weggooien 

b. kleinere locaties zijn niet verplicht om bijv. Swill (etensresten) apart in te zamelen. Ook al 

had deze pilot de focus op PMD, aanpak kan (zo blijkt) prima ingezet worden om óók andere 

afvalstromen te scheiden en dat zorgt voor nog meer impact (duurzaamheidswinst)! 
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3. Projectbeschrijving en aanpak  

 

De focus van deze pilot ligt op het ontwikkelen van een aanpak om de diverse afvalstromen te 

scheiden, zodat er zoveel mogelijk schone (mono)stromen ontstaan die aangeboden kunnen worden 

aan afvalverwerkers. Dit is in feite een korte termijn focus, die ervan uitgaat dat er nu eenmaal 

plastics in het dagelijkse proces gebruikt worden en aanwezig zijn. We kunnen die ‘stroom’ (nog) niet 

negeren. Daar op een positieve manier een duurzaamheidsbijdrage aan leveren is ons startpunt. 

Uiteraard willen we daarmee niet stellen dat deze korte termijn gerichte aanpak, de enige 

verduurzaming zou moeten zijn!  

 

De zorgsector zal zich ook moeten inspannen om de instroom (inkoop) van producten te 

verduurzamen. Bijvoorbeeld door producten in te kopen die herbruikbaar zijn of producten die bij 

recycling eenvoudiger leiden tot herbruikbare grondstoffen. Of door met leveranciers of fabrikanten 

overeen te komen dat aanlevering niet meer met onnodige of niet-recyclebare plastics te doen. 

Dit is helaas een inspanning die zich pas op lagere termijn gaat ‘uitbetalen’. 

 

Een tweede punt, dat niet binnen de focus van deze pilot valt, is het voorkomen van onnodig gebruik 

of verbruik. Dus het voorkomen van verspilling. Een punt dat binnen het operationele (zorg) proces  

moet worden aangepakt: het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Dit zal zich op de middellange 

termijn zeker ook gaan uitbetalen in duurzaamheidswinst (en waarschijnlijk ook bedrijfsresultaat). 

 

Als laatste zullen afvalverwerkers op hun beurt hun proces moeten optimaliseren om de  

monostromen op een duurzame manier te verwerken. Het liefst door te zorgen voor herbruikbare  

‘eindproducten’ of grondstoffen óf door terugwinning van energie of verbranding. Enkele  

afvalverwerkers (die ook meededen aan deze pilot) zijn hier al een aantal jaren flink in aan het  

investeren, maar dat kan in de breedte nog veel beter! 

 

Zoals gezegd ligt de focus bij deze pilot op het scheiden van PMD-afval uit de bestaande 

(rest)afvalstroom. Daarbij hebben we de volgende stappen genomen: 

 

1. Gezamenlijk vaststellen projectaanpak en beoogde resultaat 

2. Deelnemende zorgorganisaties voeren (samen met hun afvalverwerker) een analyse uit 

(nulmeting) van hun PMD-volume  

3. Opstellen van een stappenplan om een gestructureerde transitie mogelijk te maken 

(Hoe gaan we het scheidingsproces inrichten? Welke verandering is er nodig?) 

4. Opstellen van een communicatieplan over hoe deze verandering op een positieve manier te 

realiseren, door mensen tijdig te betrekken bij het proces:  

a. zorgmedewerkers (zodat het een praktisch werkbaar proces wordt)  

b. inkoopmedewerkers/managers (welke veranderingen komen er uit voort voor 

gesprekken/onderhandelingen/pve’s met afvalverwerkers en toeleveranciers)  

c. patiënten/cliënten (hoe kunnen zij een bijdrage leveren en hoe kan de nieuwe 

werkwijze geborgd worden) 

5. Tijdens een testperiode het nieuwe proces daadwerkelijk per locatie inrichten en de 

verandering ervaren en begeleiden 

6. Na een testperiode een tweede analyse uitvoeren op het PMD-volume (eenmeting) om te 

meten wat de hoeveelheid PMD is ten opzichte van het totale (rest)afval 

7. Opstellen van einddocument aan de hand van evaluaties (2e analyse) en ervaringen (best 

practices) tijdens de testperiode  
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Vanwege de coronapandemie zijn slechts bij de kick-off fysieke bijeenkomsten met de gehele groep 

georganiseerd. Verder uitsluitend digitale bijeenkomsten met de gehele pilotgroep (om elkaar bij te 

praten en ervaringen te delen) en 1-op-1 bijeenkomsten met betreffend lid, projectleider en 

kennisexperts. De projectleider zorgt samen met de pilotgroep voor het opstellen van dit 

einddocument.  

 

 

3.1 Wie zijn er allemaal betrokken? 

 

De volgende zorgorganisaties hebben deelgenomen aan deze pilotgroep: Arkin Zorggroep, Pro 

Persona, Tangenborgh en Leger des Heils. Intrakoop heeft de projectleiding (en -voortgang) op zich 

genomen. Verder  heeft deze pilotgroep intensief samengewerkt met diverse kennispartners en 

leveranciers, zoals het RIVM (voor meetmethodes en wegingen), MVO Nederland (in het kader van 

project kunststof kansen), afvalverwerkers (Renewi en Suez), MPZ (circulaire transitie), Nevi 

(inkoopcriteria) en Stichting VANG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Meten is weten: de inspanning versus impact matrix 

 

Voordat je het besluit neemt om een bepaalde groep of discipline te gaan verduurzamen, is het 

verstandig om een kosten-batenanalyse te maken. In tegenstelling tot standaard businesscases 

hanteren we bij ‘duurzaamheid’ bredere criteria. Onder ‘kosten’ analyseren we niet alleen de 

daadwerkelijke out-of-pocket kosten, maar ook de inzet van mensen en middelen. Deze inzet wordt 

niet alleen bepaald door bijvoorbeeld het aantal mensen maal het ingeschatte uurloon, maar ook de 

mate van inspanning, de te verwachten moeite die het kost om de betreffende verduurzaming door te 

voeren. Onder ‘baten’ kijken we ook breder/verder dan het resultaat in euro’s. Bij duurzaamheid kijk je 

juist (vooral) ook naar de impact die je met de maatregel of verandering bewerkstelligt in de zin van 

vermindering CO2-uitstoot, verbetering circulair werken of bewustwording op verduurzaming. Op deze 

manier kunnen er keuzes gemaakt worden of prioriteiten gesteld. Je kunt nu eenmaal niet alles 

tegelijk verduurzamen… 
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Een handig hulpmiddel dat je hierbij kunt gebruiken is deze matrix: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De matrix is te gebruiken op een aantal verschillende manieren:  

• bij het maken van keuzes of het bepalen van prioriteiten op organisatieniveau (beleid),  

maar ook 

• om te bepalen op welke afdeling of locatie je wel of niet gaat starten met een 

verduurzamingsproject 

 

Wij hebben bijna dezelfde matrix nog eens ‘gekanteld’, zodat je de methode ook kunt gebruiken om 

keuzes te maken of prioriteiten te stellen op verduurzaming, over de betreffende doelgroep die op die 

locatie of situatie aanwezig is en de maatregel zal moeten omarmen, uitvoeren of begeleiden. 

 

Het kan namelijk heel goed zijn, dat er bij de ene doelgroep veel meer weerstand is voor een 

bepaalde maatregel dat bij een andere groep mensen. Of het kan zijn dat een groep mensen niet 

‘veranderklaar’ is, vanwege hun (verstandelijke, lichamelijke of emotionele) vaardigheden. Dus ook 

hier bepaalt het vooraf ‘meten’ het ‘weten’ waar je aan begint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealiter zal het uitgangspunt zijn om op alle locaties en afdelingen afvalscheiding te implementeren. 

Deze matrixen helpen om knelpunten in beeld te krijgen en te weten waar de uitrol extra inspanning 

zal vragen qua communicatie en begeleiding. 
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A

B

1

2

2a
inzicht krijgen in huidige werkwijze(n), logistiek en/of (on)mogelijkheden v. afvalverwerking incl. contracten en 

kostenoverzichten

2b
inzicht krijgen in totale volume (rest) afval d.m.v. nulmeting uitvoeren: vaststellen aantal kilo's restafval en 

eventueel het percentage PMD versus totaal

2c inzicht krijgen in (on) mogelijkheden van inzamelingsmiddelen/bakken;  offertes opvragen

2d
definitieve beslissing (go/no go) om project van afvalscheiding door te zetten o.b.v. alle analyses en 

doorrekeningen eventueel bepalen welke locatie(s) wel en welke niet

3

4

5

6

6a wie is de doelgroep?  wat is de boodschap?

6b welke vorm wordt gekozen?

6c welke communicatiemiddelen worden ingezet?

7

8

8a openbare ruimtes:  de algemene ontvangst (bezoekers) + bijvoorbeeld kantine of restaurant 

8b kantoorruimtes: vooral medewerkers + ook interne dienst/facilitair/schoonmaak

8c
zorg (verlenings) ruimte: daar waar de zorg plaatsvindt, waar patiënt/bewoner/cliënt daadwerkelijk woont of 

geholpen wordt

vaststellen van (nieuwe) werkwijze afvalbeheer, passend bij de lokale situatie

op de locatie, identificeren en selecteren van verschillende situaties waar PMD aanwezig is 

(en de verschillende doelgroepen daarin). Hierbij kan de verduurzamingsmatrix gebruikt worden

generieke stappenplan evt. vertalen naar de geselecteerde locatie(s) en specifieke situatie(s). 

En (lokale) stappenplan voorzien van tijdsplanning

commitment ophalen bij bestuurder/directie voor afvalscheiding binnen de gehele organisatie, inclusief evt. 

investeringen die daarvoor nodig zijn. Proces start met 1 (test) locatie

geschikte locatie(s) selecteren, projectdoelen vaststellen, mensen + middelen alloceren, projectleider benoemen

Stappenplan PMD Afvalscheiding  /  Beschrijving te nemen actie's:

projectteam samenstellen (idealiter: proj.leider, zorg, facilitair, schoonmaak, inkoop, afvalverwerker)

Tip: denk hierbij ook aan het aanstellen van ambassadeurs (op locatie of organisatie breed)

generieke communicatieplan vertalen naar situatie en uitvoering op betreffende locatie

(per locatie) met inkoop en bestaande afvalverwerker de huidige (inkoop en logistieke) situatie in kaart brengen en 

bespreken van evt. wijzigingen in afspraken, overeenkomsten, logistieke afhandeling en programma van eisen 

afvalinzamelingsmiddelen/-bakken, zakken en evt. karren

informeren organisatie van projectstart voor scheiding PMD op deze locatie

nulmeting en kostenoverzichten analyseren en vervolgstappen bespreken met projectteam

4. Resultaten 

4.1 Stappenplan (format uitgewerkt door pilotgroep) 

Een van de belangrijkste ‘producten’ die deze pilot heeft opgeleverd, is het in detail uitgewerkte 

stappenplan. Een sterkte van deze pilotgroep is dat er deskundigen op het gebied van 

afvalverwerking in deelnamen, maar ook experts op het gebied van verandermanagement en 

duurzaamheid, in combinatie met de praktijkgerichte en ervaren medewerkers uit verschillende 

zorgorganisaties. Hierdoor is het meest effectieve stappenplan ontwikkeld waarmee je aan de slag 

kunt gaan met afvalscheiding in jouw zorgorganisatie! Theorie en logica gaan hand-in-hand met de 

stappen in de praktijk en leren van uitdagingen (oplossen) die je daarbij tegenkomt.  
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Door wie: Wie erbij betrekken / Welke hulpmiddelen:

A initiatiefnemer (projectleider) bestuurder/directie (+ evt. Intrakoop)

B initiatiefnemer, bestuurder/directie initiatiefnemer wordt projectleider óf projectleider vragen

1 projectleider
collega's (van betreffende disciplines en/of betreffende locatie) + 

afvalverwerker

2 projectteam afvalverwerker + inkoop (+ evt. Intrakoop)

2a
inzicht krijgen in huidige werkwijze(n), logistiek en/of (on)mogelijkheden v. afvalverwerking incl. contracten en 

kostenoverzichten
projectteam afvalverwerker

2b
inzicht krijgen in totale volume (rest) afval d.m.v. nulmeting uitvoeren: vaststellen aantal kilo's restafval en 

eventueel het percentage PMD versus totaal
afvalverwerker projectteam

2c inzicht krijgen in (on) mogelijkheden van inzamelingsmiddelen/bakken;  offertes opvragen projectleider + inkoop evt. Afvalverwerker en alternatieve leveranciers

2d
definitieve beslissing (go/no go) om project van afvalscheiding door te zetten o.b.v. alle analyses en 

doorrekeningen eventueel bepalen welke locatie(s) wel en welke niet
projectleider + projectteam evt. Locatiemanager en/of bestuurder/directie

3 projectteam afvalverwerker (+ evt. Intrakoop)

4 projectteam afvalverwerker (+ evt. Intrakoop)

5 projectteam + afvalverwerker locatiemanager of evt. bestuurder/directie

6 projectteam collega's (van betreffende locatie)

6a wie is de doelgroep?  wat is de boodschap? projectteam collega's (van betreffende locatie)

6b welke vorm wordt gekozen? projectteam collega's (van betreffende locatie)

6c welke communicatiemiddelen worden ingezet? projectteam collega's (van betreffende locatie)

7 projectteam + evt. externe schoonmaak collega's (van betreffende locatie)

8 projectteam
verduurzamingsmatrix (inpanning versus impact 

+ capabiliteit versus impact

8a openbare ruimtes:  de algemene ontvangst (bezoekers) + bijvoorbeeld kantine of restaurant 

8b kantoorruimtes: vooral medewerkers + ook interne dienst/facilitair/schoonmaak

8c
zorg (verlenings) ruimte: daar waar de zorg plaatsvindt, waar patiënt/bewoner/cliënt daadwerkelijk woont of 

geholpen wordt

9 projectleider (projectteam) projectteam + inkoop + afvalverwerker

9a
aanpassen/vernieuwen logistiek op afvalverwerking incl. definitieve kostendoorrekeningen (gevolgen van 

aanpassen logistiek) Let op: volume van container(s) en/of frequentie van legingen van restafval verlagen!
projectleider (projectteam) projectteam + inkoop + afvalverwerker

9b opdracht geven / bestellen van nieuwe inzamelingsmiddelen/bakken, zakken en evt. karren projectleider (projectteam) projectteam + inkoop + leverancier

10 projeccteam + evt. Externe schoonmaak bestuurder/directie + collega's (van betreffende locatie)

11 projectteam alle betrokkenen

11a uitvoeren: bakken plaatsen, bebording aanpassen etc projectteam evt. betrokkenen

11b communicatiemiddelen inzetten/plaatsen projectteam evt. betrokkenen

11c mensen erbij betrekken, inspireren en motiveren projectteam bestuurder/directie!!

12 projectteam eventueel bijsturen werkwijze / aanpassen proces

12a bij het "scheiden zelf":  controles uitvoeren / bijsturen van zaken / interventies projectteam eventueel bijsturen werkwijze / aanpassen proces

12b
evt. de interne logistiek (schoonmaak of facilitair) checken: 

verloopt de logistiek goed van bron naar centraal inzamelpunt op locatie
projectteam eventueel bijsturen werkwijze / aanpassen proces

12c
de logistieke stromen (naar afvalverwerker toe): controles uitvoeren / bijsturen van zaken 

zoals bijvoorbeeld: capaciteit van div. containers/kliko's en ophaalfrequentie
afvalverwerker + projectteam

Let op: zorg dat alle kliko's/rolcontainers etc. altijd helemaal VOL 

worden aangeboden

13 afvalverwerker projectteam + collega's (van betreffende locatie)

14 projectteam + locatiemanager afvalverwerker + evt. bestuurder/directie

14a
vaststellen welke hoeveelheid er gescheiden is uit het restafval en kwantificeren hoeveel CO2-uitstoot hierdoor 

vermeden is
projectteam

afd.kwaliteit + collega's (van betreffende locatie) 

+ afvalverwerker + inkoop

14b
goed vastleggen van nieuwe (lokale) werkwijze of nieuwe werkproces met zorg, (externe) schoonmaak en 

afvalverwerker
projectteam

afd.kwaliteit + collega's (van betreffende locatie) + afvalverwerker + 

inkoop

14c terugkoppelen naar organisatie en doelgroep(en) middels een collectieve communicatie projectteam
bestuurder/directie + doelgroep + 

collega's (van betreffende locatie)

15 projectleider projectteam + inkoop + afvalverwerker

vaststellen van (nieuwe) werkwijze afvalbeheer, passend bij de lokale situatie

op de locatie, identificeren en selecteren van verschillende situaties waar PMD aanwezig is 

(en de verschillende doelgroepen daarin). Hierbij kan de verduurzamingsmatrix gebruikt worden

verandering doorvoeren: de nieuwe werkwijze van PMD scheiding implementeren en opstarten

i.s.m. inkoop en afvalverwerker de nieuwe (logistieke en fysieke) situatie definitief in gang zetten

generieke stappenplan evt. vertalen naar de geselecteerde locatie(s) en specifieke situatie(s). 

En (lokale) stappenplan voorzien van tijdsplanning

eind evaluatie projectteam / aanpak

Tip: gebruik de "verduurzamingsmatrix" van Intrakoop:

Probeer een goed onderscheid te maken in de diverse situaties en/of ruimtes waar PMD in het 'proces'voor komt. In 

hoeverre zijn deze situaties verschillend van elkaar? In hoeverre is het mogelijk dat de doelgroep die daar vooral 

aanwezig is ook in staat is om PMD te scheiden c.q. kun je een inschatting maken om hoeveel PMD dit mogelijk is en hoe 

moeilijk/makkelijk het is om doelgroep daar te 'bewegen' PMD te gaan scheiden? Is de manier en vorm van communicatie 

over deze 'gedragsverandering' verschillend per situatie en per doelgroep?? 

INTRAKOOP U.A. - STAPPENPLAN (AANPAK) AFVALSCHEIDING IN DE CARE

commitment ophalen bij bestuurder/directie voor afvalscheiding binnen de gehele organisatie, inclusief evt. 

investeringen die daarvoor nodig zijn. Proces start met 1 (test) locatie

geschikte locatie(s) selecteren, projectdoelen vaststellen, mensen + middelen alloceren, projectleider benoemen

Stappenplan PMD Afvalscheiding  /  Beschrijving te nemen actie's:

projectteam samenstellen (idealiter: proj.leider, zorg, facilitair, schoonmaak, inkoop, afvalverwerker)

Tip: denk hierbij ook aan het aanstellen van ambassadeurs (op locatie of organisatie breed)

generieke communicatieplan vertalen naar situatie en uitvoering op betreffende locatie

informeren en instrueren van geselecteerde doelgroep incl. interne dienst, schoonmaak, zorgpersoneel etc.

(per locatie) met inkoop en bestaande afvalverwerker de huidige (inkoop en logistieke) situatie in kaart brengen en 

bespreken van evt. wijzigingen in afspraken, overeenkomsten, logistieke afhandeling en programma van eisen 

afvalinzamelingsmiddelen/-bakken, zakken en evt. karren

evalueren en met elkaar delen van ervaringen van de testperiode

Testperiode:  monitoren van de nieuwe werkwijze van PMD scheiding. Tip: test gedurende minimaal 13 weken

METING uitvoeren: vaststellen aantal kilo's restafval en het percentage PMD versus totaal na afloop van periode vanaf 

nieuwe werkwijze (kan ook via Afvalverwerker monitoring systeem)

informeren organisatie van projectstart voor scheiding PMD op deze locatie

nulmeting en kostenoverzichten analyseren en vervolgstappen bespreken met projectteam

noot: 1. blauwe vlakken zijn centrale stappen, die voor alle locaties genomen worden; bruine vlakken moeten lokaal genomen worden

2. dit stappenplan is gericht op het scheiden van PMD uit de restafval-stroom; in de praktijk blijkt dat veel (vooral wat kleinere locaties) het meest efficient werken (en ook de meeste duurzaamheidswinst behalen) als men
tegelijk met de implementatie van PMD-afvalscheiding óók Swill (etensresten) en andere stromen organiseert! Daarvoor kan ditzelfde stappenplan ingezet worden.

documentdatum:  6 september 2021

doel: de bestaande (rest)afvalstroom zodanig (opnieuw) inrichten dat PMD beter gescheiden worden (aan de bron) om daarmee bij te dragen aan duurzaamheid, CO2-reductie en een circulair proces

Vervolg stappenplan: 

 

 

 

 

 

Voor de leesbaarheid van dit document, is gekozen om  

het belangrijkste gedeelte uit het Stappenplan af te beelden, 

namelijk de te nemen stappen.  

 

In het complete Stappenplan staan naast deze stappen ook  

vermeld “wie” deze stappen zou moeten nemen (verantwoordelijke) 

en wie er idealiter bij betrokken zou moeten worden (en welke  

hulpmiddelen de uitvoerende zou kunnen inzetten bij het nemen 

van de stap). 

 

Het volledige stappenplan: 

“Stappenplan pilot Afvalscheiding PMD 2020-2021”  

is als losse bijlage (PDF) bijgevoegd bij dit document. 
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9a
aanpassen/vernieuwen logistiek op afvalverwerking incl. definitieve kostendoorrekeningen (gevolgen van 

aanpassen logistiek) Let op: volume van container(s) en/of frequentie van legingen van restafval verlagen!

9b opdracht geven / bestellen van nieuwe inzamelingsmiddelen/bakken, zakken en evt. karren

10

11

11a uitvoeren: bakken plaatsen, bebording aanpassen etc

11b communicatiemiddelen inzetten/plaatsen

11c mensen erbij betrekken, inspireren en motiveren

12

12a bij het "scheiden zelf":  controles uitvoeren / bijsturen van zaken / interventies

12b
evt. de interne logistiek (schoonmaak of facilitair) checken: 

verloopt de logistiek goed van bron naar centraal inzamelpunt op locatie

12c
de logistieke stromen (naar afvalverwerker toe): controles uitvoeren / bijsturen van zaken 

zoals bijvoorbeeld: capaciteit van div. containers/kliko's en ophaalfrequentie

13

14

14a
vaststellen welke hoeveelheid er gescheiden is uit het restafval en kwantificeren hoeveel CO2-uitstoot hierdoor 

vermeden is

14b
goed vastleggen van nieuwe (lokale) werkwijze of nieuwe werkproces met zorg, (externe) schoonmaak en 

afvalverwerker

14c terugkoppelen naar organisatie en doelgroep(en) middels een collectieve communicatie

15

verandering doorvoeren: de nieuwe werkwijze van PMD scheiding implementeren en opstarten

i.s.m. inkoop en afvalverwerker de nieuwe (logistieke en fysieke) situatie definitief in gang zetten

eind evaluatie projectteam / aanpak

informeren en instrueren van geselecteerde doelgroep incl. interne dienst, schoonmaak, zorgpersoneel etc.

evalueren en met elkaar delen van ervaringen van de testperiode

Testperiode:  monitoren van de nieuwe werkwijze van PMD scheiding. Tip: test gedurende minimaal 13 weken

METING uitvoeren: vaststellen aantal kilo's restafval en het percentage PMD versus totaal na afloop van periode vanaf 

nieuwe werkwijze (kan ook via Afvalverwerker monitoring systeem)



 

 

11/18 4.2 Communicatieplan (format uitgewerkt door pilotgroep) 

 

In de pilotgroep hebben we niet alleen een effectief stappenplan ontwikkeld. We hebben ook met 

elkaar nagedacht (en getest in de praktijk) over hoe, wanneer, wat en met wie gecommuniceerd moet 

worden.  Het generieke ‘format’ dat hieruit voortgekomen is kun je lezen in de bijlage. 

 

In het volgende hoofdstuk vind je ook praktijkvoorbeelden van hoe onze pilotgroepleden het 

stappenplan én communicatieplan hebben vertaald naar hún organisatie, doelgroep en projectteam. 

 

 

4.3 Uitkomsten, resultaten 

De uitgangssituatie was bij nagenoeg alle deelnemers en op bijna alle locaties dat naast het restafval, 

dat het grootste volume beslaat, de volgende afvalstromen al intern gescheiden werden ingezameld 

en apart werden afgevoerd: 

 

• Papier en karton 

• Vertrouwelijk papier 

• Folies 

• Klein gevaarlijk afval 

• Swill (verplicht vanaf 200 kilo per week) 

• Glas 

• Putvet 

• Frituurvet 

• Grof huishoudelijk afval 

• Bouw- en sloopafval 

• Electroschroot (op afroep) 

• Chemisch afval 

• Specifiek ziekenhuisafval 

• Incontinentiemateriaal (wordt overigens nog steeds verwerkt als restafval) 

 

Op sommige locaties: 

• Matrassen 

• Koffiebekers 

 

De grootste component van het restafval dat nog niet gescheiden werd, bestond uit verpakkingen van 

plastic en blik en drankkartons (PMD). Bij gemeentelijke inzameling bij particuliere huishoudens was 

dit al lang geregeld, gesubsidieerd vanuit het verpakkingsfonds en de VANG. Aangezien deze 

subsidies niet gelden voor inzameling van PMD vanuit het bedrijfsleven, zorg en onderwijs, was deze 

inzameling hier nog niet ingeregeld. Door maatschappelijke druk aan de ene kant en betere 

recyclingsmogelijkheden en opbrengsten aan de andere kant, is het inzamelen van PMD door 

commerciële inzamelaars meer gemeengoed geworden. 

 

Meer zorginstellingen maken gebruik van deze mogelijkheden, maar lopen tegen praktische bezwaren 

en operationele uitdagingen aan. Deelnemers aan deze pilot worden geholpen het inzamelproces op 

orde te krijgen en dragen door het delen van hun ervaringen bij aan het verbeteren en 

standaardiseren van deze processen. Met de uitkomsten en “lessons learned”  van deze pilot kan de 

zorgsector haar voordeel doen en sneller afvalscheiding implementeren. 

 

Als bij een zorglocatie afvalstromen vrijkomen die nog niet apart worden ingezameld (bijvoorbeeld 

Swill of glas), is het moment van implementatie van PMD-inzameling óók een goed moment om deze 

stromen voortaan apart in te zamelen en af te laten voeren. 



 

 

12/18 4.4 Uitkomsten, resultaten – de cijfers 

In samenwerking met de betrokken afvalverwerker hebben we op de testlocaties van de 

pilotgroepleden metingen uitgevoerd. Hierbij zijn, gedurende ruim een kwartaal, de volumes  

(gewichten) gemeten vóór de implementatie van het stappenplan (dus voordat er was begonnen  

met afvalscheiding conform pilot stappenplan). En zijn daarna, ook weer ruim een kwartaal lang,  

de volumes (gewichten) gemeten van ná de implementatie. 

 

De resultaten zijn zeer positief te noemen! 

 

• De totale hoeveelheid restafval (op 4 pilotlocaties samen) is afgenomen met 12% 

• De stroom PMD is met meer dan 2,5x toegenomen 

• De stroom Swill is met 1/3 toegenomen 

• De totale afvalstroom is met ongeveer 3% afgenomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALEN VAN 4 PILOTLOCATIES -  AFVALSTROMEN IN KILOGRAMMEN

TTL P/WK WK TOTAAL REST P/K DESTRA PMD GFT/SWILL

STATUS QUO 2.099 52 109.137 83.784 7.665 4.381 3.433 9.874

POTENTIE 2.035 52 105.819 73.670 7.425 3.348 8.916 12.460

TTL P/WK WK TOTAAL REST % P/K % DESTRA % PMD % GFT/SWILL %

STATUS QUO 2.099 109.137 83.784 77% 7.665 7% 4.381 4% 3.433 3% 9.874 9%

POTENTIE 2.035 105.819 73.670 70% 7.425 7% 3.348 3% 8.916 8% 12.460 12%

AFNAME/TOENAME 97% -10.115 88% -240 97% -1.033 76% 5.483 260% 2.586 126%

LINEAIRE EXTRAPOLATIE



 

 

13/18 De resultaten op de pilot locaties leiden dus tot: 

 

• Een drastische afname van het restafval 

• Een flinke toename van ‘schone’ monostromen PMD (en Swill) 

• En een kleine afname van de totale afvalstroom 

 

Op de 4 locaties die meededen aan de pilot Scheiden van PMD-afval wordt nu (lineair 

geëxtrapoleerd) op jaarbasis zo’n 10.000 kg minder restafval afgevoerd/verwerkt. Dit is onder meer 

te danken aan een toename van een aparte stroom PMD van zo’n 5.500 kg (monostroom, goed 

recyclebaar) en toename van Swill van zo’n 2.600 kg. En we zien in alle gevallen ook de totale 

hoeveelheid afnemen, waarschijnlijk door het bewustwordingsproces binnen de organisaties… 

 

Aangezien restafval (helaas) voor het grootste gedeelte in de verbrandingsoven belandt, 

is met het realiseren van deze monostromen een flinke uitstoot van CO2 voorkomen! 

 

Dit wordt becijferd op een vermindering van CO2-uitstoot van ruim 8.900 kg!! 

 

 

 
 

 

Maar er is nog meer positiefs te vermelden: 

 

• Een monostroom (van effectief ingezameld) PMD ondersteunt circulariteit, doordat er uit het 

reyclingsproces weer herbruikbare grondstoffen worden teruggewonnen: 

 

o Van het ingezamelde PMD wordt (na een verdere sortering) tussen de 80% en 90% 

van het Plastic ‘granulaat’ (kunststof korrels) gemaakt dat opnieuw gebruikt wordt 

voor onder andere bloempotten, t-shirts, matrassen, flesjes. 

o Hetzelfde geldt voor het ingezamelde Metaal (blikjes etc.) dat voor een groot 

gedeelte opnieuw wordt verwerkt in bijv. blikjes of andere metalen verpakkingen tot 

zelfs fietsen. 

o De Drinkpakken worden voor een groot deel gerecycled naar nieuwe karton- en 

drinkpakproducten. 

 

• Voor de monostroom van Swill (voedselresten) geldt diezelfde circulariteitsboost: 

o De voedselresten worden naar een ‘vergister’ gebracht, met als eindproduct 

meststof (dat wordt gebruikt in de landbouw of tuinen) 

o Tijdens dit verwerkingsproces komt biogas vrij, dat een duurzame energiebron 

vormt… 

  

8.913 kg vermeden CO₂

Dit staat gelijk aan:

44.563 km rijden (met een dieselauto)

44 personen die 1 jaar lang,  elke dag, 10 minuten douchen

1.194 tablets 1 jaar lang opladen

446 bomen, die 1 jaar groeien

30 bomen, die 15 jaar groeien

  Besparing CO₂ per jaar (op basis van TNO-gecertificeerde cijfers)



 

 

14/18 5. Uit de praktijk 

 

5.1 Praktijkvoorbeelden: hoe hebben pilotleden het aangepakt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

15/18 5.2 Praktische uitdagingen bij dit onderwerp 

 

• Bij de testlocatie loopt men er soms tegenaan dat mensen in het weekend wat onverschillig 

lijken om het juiste afval in de juiste container te doen. Men denkt er over na hoe dit op te 

lossen. 

• Uitdaging is om goede (logistieke) afspraken te maken met onder meer de gecontracteerde 

afvalinzamelaar om de frequentie van ophalen te optimaliseren en aan te passen aan de 

nieuwe inzamelsituatie. 

• Inzamelmiddelen intern: de juiste bakken met informatieborden op de juiste plek en zakken in 

de juiste kleuren, karren voor interne logistiek. En geen bakjes meer op de werkplekken en 

onder de bureaus. 

• Juiste inzamelmiddelen extern: in lijn met het aantal afvalstromen, in de juiste kleuren in de 

juiste volumes en afgestemd op de optimale inzamelfrequentie. 

• Bakken mogen nooit uitpuilen en moeten schoon zijn. Bakken voor alle afvalstromen staan bij 

elkaar. Naast een bak voor koffiebekers altijd een bak voor meekomend afval; theezakjes, 

roerstaafjes, klokhuizen, etc. 

• Duidelijke procedures voor alle gebruikers en schoonmakers. Aangeboden inzamelmiddelen 

en wijze van communiceren mogen geen aanleiding geven voor onverschilligheid maar 

moeten gebruikers juist stimuleren. 

• Opslagruimte voor de containers van de extra afvalstromen moet toereikend zijn. 

• De inzamelroutes bij de afvalinzamelaar moeten ingeregeld zijn, zowel voor rol- en   

ondergrondse als perscontainers. De krimp van het volume aan restafval moet vastgesteld 

worden door wegen of visuele controle, aanname gewichten op basis van gemiddelden 

volstaat slechts ten dele.  

 

 

 

5.3 Handige tips bij afvalscheiding in jouw zorgorganisatie 

 

Doelgroepen en communicatie 

 

• Heb bij de verandering oog voor de verschillende doelgroepen en hun behoeften. Zo is er bij 

de meeste zorginstellingen sprake van drie doelgroepen, als het gaat om het scheiden van 

PMD afval:  

a. het bezoekend publiek,  

b. de medewerkers, de kantoren en de kantines/restaurants en  

c. de patiënt of zorgafdelingen.  

Deze specifieke doelgroepen zullen allemaal anders naar het scheiden van PMD kijken en er 

anders mee bezig willen en kunnen zijn. Deze groepen moeten dus ook anders ‘aangepakt’ 

worden. 

• Communiceer goed over het wat, waarom en de resultaten. Zet resultaten om in informatie die  

de betrokkenen aanspreekt. Hierdoor ziet de gebruiker nut en noodzaak in en wordt draagvlak 

gecreëerd waardoor de motivatie tot scheiden blijft of groeit. 

• Betrek altijd ook de afdelingen schoonmaak, facilitair en inkoop bij deze projecten. 

• Zet geen algemene prullenbakken (voor alleen restafval) meer neer. 

• Om de communicatie en informatie over dit soort projecten naast de kernactiviteiten 

(zorgverlening) effectiever te maken en mensen op de locaties ervan bewust te maken, zul je 

zeker ook gebruik moeten maken van communicatie via de teamleiders. 

• Verzamel alle vragen en antwoorden in een intern beschikbare Q&A, zodat alle locaties van 

elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen delen. 
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Gedragsverandering 

 

• Gedragsverandering bestaat onder meer uit: motivatie, weerstand en invloeden. Om de 

motivatie te verhogen is het van belang om te investeren in communicatie (uitleggen van het 

waarom, welke acties er nodig zijn, wat de voordelen zijn etc.) Bij het ombuigen van weerstand 

moet je rekening houden met de verschillende behoeften en met autonomie, (on)zekerheid en 

inspannings- of veranderbereidheid. 

• Door de stappen klein(er) te houden, organiseer je verduurzaming en breng je eenvoudiger 

verandering op gang. In eerste instantie ligt de focus in deze pilot op PMD, maar als andere 

afvalstromen als bijvoorbeeld swill , papier of glas nog niet gescheiden worden, is het aan te 

bevelen om deze voortaan ook apart in te zamelen. Dit is een mooie bijvangst en hoeft dan 

later niet alsnog uitgerold te worden. 

 

Uitvoering  

 

• De uitdaging bij het scheiden van PMD-afval is dat het in eerste instantie kostenverhogend kan 

zijn. Het feit dat je PMD-afval gaat scheiden van het restafval hoeft niet te betekenen dat je 

totale afvalvolume verandert. Als je totale (afval)volume gelijk blijft, maar er minder restafval is 

doordat PMD-afval eruit is gehaald, dan is het wellicht slim om samen met je schoonmaak 

(leverancier) en afvalverwerker te kijken naar mogelijkheden de ophaalfrequentie te verlagen 

of kleinere afvalbakken voor restafval neer te zetten. Zo houd je de kosten mogelijk neutraal. 

• Bij de inventarisatie van testlocaties en waar/hoe de afvalscheiding verloopt, is het erg 

praktisch en effectief om plattegronden van de locaties erbij te gebruiken. 

• Inzamelbakken hebben een flinke levertijd. Als je gaat starten met een pilot voor afvalscheiding 

aan de bron, houd hier dan rekening mee.  

• Laat verschillende soorten/maten aan inzamelingsmiddelen komen, zodat je ervaring kan op 

doen, welke soort het beste past bij jouw (lokale) situatie. 

• Haal alle (andere) prullenbakken weg en wees hier ‘streng’ in. Anders vallen mensen toch 

weer te snel terug in de ‘oude’ manier van afvalverzameling. 

• Als je op een enkele locatie het scheiden van PMD-afval hebt uitgetest, is het mogelijk een 

idee om een student/stagiair te laten onderzoeken hoe je dit kunt uitrollen naar de rest van je 

organisatie door op verschillende locaties de manieren/werkwijzen van afvalscheiding in kaart 

te brengen en verschillende situaties te laten uitwerken. 

• Als er een vast abonnement is met de afvalverwerker over bijvoorbeeld het (wekelijks) ophalen 

van een vast aantal containers: organiseer dan (op locaties) dat men goed controleert hoe vol 

deze containers zijn. Ze worden over het algemeen niet gemeten of gecontroleerd door de 

afvalverwerker. En dan kan het goed zijn dat het vaste aantal containers te veel is voor de 

locatie. 

 

Meten is weten 

 

• Bij nulmetingen kun je de huidige afvalstromen van het ‘restafval inclusief PMD’ meten (in 

kilo’s) zodat een goed beeld ontstaat van welk percentage het PMD uitmaakt van de huidige 

stroom. Zodra de pilot is afgerond kun je een goede éénmeting doen over de dan ontstane 

afvalstromen: restafval en PMD.  

• Je kunt de nulmeting ook vooraf laten gaan of combineren met een soort ‘potentie meting’ 

waarmee je een inschatting maakt van de mogelijke impact op duurzaamheid op de locatie(s), 

door het totaal aantal kilo’s in te schatten. 

• De meeste afvalinzamelaars bieden een managementrapportage per locatie per maand in 

aantal kilo’s per afvalstroom. Dit geeft al veel inzicht en zou een nulmeting kunnen vervangen 

als je met een project voor het scheiden van PMD-afval gaat starten. 

 

 



 

 

17/18 6. Bronnen en interessante links 

 

Informatie op internet 

• https://www.intrakoop.nl/kennisbank/details/artikelen/2021/03/03/aanpak-plastic-afval-nut-en-

noodzaak 

• https://www.intrakoop.nl/nieuws/details/2021/03/30/hoeveel-co2-uitstoot-scheelt-het-als-je-

afval-scheidt 

• https://www.ce.nl/publicaties/2181/impactanalyse-mvi-umc-utrecht 

• https://nevi.nl/evenementen/nevi-webinar-relaunch-webtool-iso-20400 

• Document:  Intrakoop pilot PMD Afval - presentatie RIVM 28 januari 2021 

• Interessante link:  https://www.avr.nl/nl/innovaties/avr-schuift-als-expert-aan-bij-ienw/ 

 

 

Extra informatie 

De hoeveelheid koolstof (C) in het brandbare afval, verbindt zich bij verbranding aan zuurstof (O2) uit 

de buitenlucht. Hierdoor ontstaat meer gewicht aan CO2 dan het oorspronkelijke gewicht van 

aangeleverde afval.  

 

Behalve de CO2 (die de in atmosfeer verdwijnt als een van de broeikasgassen), blijven er bij 

verbranding van huisvuil ook andere ongewenste stoffen over, waaronder ca. 20% onbrandbare 

(bodem)assen en ook methaangas.  

 

Dus door gescheiden inzamelen en hergebruik vermijden we nog meer dan alleen CO2-uitstoot. 

Bovendien beperken we de winning van nieuwe fossiele grondstoffen. 

 

De CO2-uitstoot per ton verbrand huisvuil verschilt per onderzoeksrapport en varieert tussen 1060 kg 

tot 1828 kg. Het hangt er vanaf of en in hoeverre bijvoorbeeld de logistieke component wordt 

meegewogen, of dat er rekening wordt gehouden met de productie van nieuwe materialen en met het 

feit dat energieopwekking uit afval komt in plaats van aardgas. Maar dit bespaar je dus wanneer je je 

restafvalstroom in zijn geheel weet te reduceren. 

 

De CO2-uitstoot per ton PMD ligt vanwege het hogere calorische gehalte gemiddeld hoger dan van 

gewoon restafval. Alleen al het plastic zou zelfs een uitstoot geven van 2500 kg. Dus dit vermijd je 

door PMD apart te houden. Renewi stelt dat per ton PMD die niet verbrand wordt 1.245 kg CO2 

emissie wordt vermeden. Dus het als we dat cijfer aanhouden zitten we aan de veilige kant. 

 

Als vergelijkingsmateriaal:  1.000 kg CO2 emissie, staat gelijk aan: 

 

• Ca. 5.000 km rijden met een auto 

• Met een gezin (4 pers.) ca. 1,5 jaar lang, iedere dag douchen 

• Een jaar lang ca. 40 lampen dacht en nacht laten branden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.intrakoop.nl/kennisbank/details/artikelen/2021/03/03/aanpak-plastic-afval-nut-en-noodzaak
https://www.intrakoop.nl/kennisbank/details/artikelen/2021/03/03/aanpak-plastic-afval-nut-en-noodzaak
https://www.intrakoop.nl/nieuws/details/2021/03/30/hoeveel-co2-uitstoot-scheelt-het-als-je-afval-scheidt
https://www.intrakoop.nl/nieuws/details/2021/03/30/hoeveel-co2-uitstoot-scheelt-het-als-je-afval-scheidt
https://www.ce.nl/publicaties/2181/impactanalyse-mvi-umc-utrecht
https://nevi.nl/evenementen/nevi-webinar-relaunch-webtool-iso-20400
https://www.avr.nl/nl/innovaties/avr-schuift-als-expert-aan-bij-ienw/


 

 

18/18 Algemene Q&A 

 

In hoeverre heeft de laatste wetgeving over statiegeld op plastic flesjes en blikjes een impact op deze 

pilot? Afval van zorginstellingen (care) heeft veel overeenkomsten met huishoudelijk afval. Dus het 

bestaat in grote mate uit drinkpakken, wraps/folie en ander plastic verpakkingen. En afhankelijk van 

locatie en doelgroep zal er ook in zeker mate aan drinkflesjes en blikjes bij het PMD- of restafval 

zitten. De verwachting is dat in het laatste geval de totale hoeveelheid afval zal verminderen, als men 

inderdaad gevoelig blijkt te zijn voor statiegeld en niet per se een grote impact op het proces van 

bronscheiding waar deze pilotgroep zich mee bezig houdt. 

 

Deze pilot, en daarmee ook het verbeteren/verduurzamen van het proces van scheiding van restafval, 

blijft zeer relevant, omdat een schonere stroom afval  

• veel efficiënter is en dus de totale kosten tot en met recyclen of hergebruik zal verlagen   

•  zal leiden tot beter te gebruiken granulaten/grondstoffen 

•  focus op scheiding leidt tot een hogere bewustwording bij de verschillende doelgroepen 

 

 

 

Met speciale dank aan… 

 

In een lastige periode (o.a. Covid-19) hebben we met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen 

met elkaar gewerkt aan dit mooie resultaat. In de overtuiging dat we hiermee een bijdrage leveren aan 

een duurzamere zorg met schonere afvalstromen. Als alle locaties in Nederland samen werken aan 

schonere stromen, werken we samen aan het effectiever hergebruiken van grondstoffen en gaan we 

daarmee zuiniger om met onze (schaarse) bronnen… Een druppel op een gloeiende plaat? of vele 

kleintjes maken één grote! Kies zelf. Wij zijn overtuigd en enthousiast voorstander van het tweede… 

 

Intrakoop wil met name  de enthousiaste pilotgroepleden hartelijk bedanken: Melissa Kruimink 

(Tangenborgh), Claudia Monas (Arkin), Boris de Hoon (Pro Persona) en Willem den Hoed (Leger des 

Heils). Maar ook RIVM (Anne van Bruggen en Michelle Steenmeijer). En leveranciers Renewi (Michel 

Maas en Frank Geelen) en Suez (Serge Flantua). En binnen Intrakoop: Bert Baan (voor zijn 

specialistische kennis rondom het thema ‘afval’).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


