Voor gemeenten
die willen doorleren

juli 2015

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval van R
 ijkswaterstaat ondersteunt
gemeenten om de inzameling en daarmee het hergebruik van kunststof
verpakkingsafval afkomstig van huishoudens te v erbeteren. Het Learning Center zet een
breed instrumentarium in om de k ennis en kunde van gemeenten te helpen vergroten
zodat zij hun kunststof zo e ffectief mogelijk kunnen inzamelen en hergebruiken.

Naar minder kunststof
verpakkingsafval

Advies en
ondersteuning

Samenwerking
benchmark afvalscheiding

Verbeteren van
kennis en kunde

Sinds enkele jaren zamelen gemeenten huishoudelijk
kunststof verpakkingsafval gescheiden in. De aanpak en de
opbrengst verschillen sterk per gemeente. Daarnaast neemt
de vergoeding voor kunststof de komende jaren af. Voor
veel gemeenten reden genoeg om de effectiviteit van de
inzameling te willen verhogen. Door van elkaar te leren kunnen
gemeenten hun inzameling en hergebruik zo optimaal mogelijk
inrichten.

Het Learning Center ondersteunt gemeenten kosteloos met
kennis en informatie. Wij bieden u:
• Website
U vindt hier alle inhoudelijke informatie die u nodig heeft en inspirerende
praktijkvoorbeelden. Via de website kunt u zich ook aanmelden voor
de verschillende bijeenkomsten die wij organiseren. Houdt u de website
dus in de gaten voor de meest actuele informatie.
• Kennisnetwerk
Wij brengen u in contact met andere gemeenten en zorgen voor het
uitwisselen van ervaringen.
• Intakegesprek en aanvullende vragenlijst benchmark
Daarmee krijgt u een beeld van de situatie in uw gemeente.
• Inhoudelijke ondersteuning door experts of
ervaringsdeskundigen
Voor ondersteuning op maat.
• Kennisbibliotheek
U vindt hier een breed scala aan achtergrondartikelen en -rapporten.
• Kennisontwikkeling
In overleg met u initiëren wij onderzoek gericht op verbetering
van kunststofinzameling en -verwerking.
• Bijeenkomsten en trainingen
Een uitgelezen kans om kennis uit te wisselen.

Het Learning Center werkt nauw samen met de benchmark
afvalscheiding van Rijkswaterstaat en de NVRD. Maakt u al
gebruik van de benchmark? Dan kunt u de gegevens ook samen
met het Learning Center gebruiken om de inzameling en het
hergebruik in uw gemeente goed te analyseren. Het Learning
Center voegt daar eigen onderzoekgegevens aan toe voor extra
informatie.

Het Learning Center is voor gemeenten de centrale plek voor
ondersteuning bij het verbeteren van de inzameling en het
hergebruik. Wij kennen de nieuwste inzichten, technieken én
de praktijk, en helpen gemeenten daarbij. Wij doen dit vooral
door gemeenten van elkaar te laten leren. Enthousiaste en
betrokken adviseurs en inspirerende kennisoverdracht zorgen
ervoor dat het Learning Center een ontmoetingsplaats is voor
gemeenten die met elkaar vooruit willen. Wij organiseren
kennisbijeenkomsten, geven antwoord op vragen en adviseren
en ondersteunen bij concrete individuele vragen en met
innovatief onderzoek. Wij putten daarvoor uit de brede kennis
en ervaring van experts uit collega gemeenten, van adviseurs
van Rijkswaterstaat en indien nodig van externen.

De VNG, het ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer
en het Verpakkend bedrijfsleven (ondertekenende partijen
Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022) hebben
Rijkswaterstaat gevraagd een onafhankelijk Learning Center
Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) op te richten. Gemeenten
kunnen bij dit Learning Center terecht voor kennis en advies.

Maakt u nog geen gebruik van de benchmark? Dan mag u het
onderdeel kunststofafval van de benchmark gratis gebruiken
voor de kennisuitwisseling in het Learning Center.
Met de partijen van de raamovereenkomst en de NVRD is
afgesproken dat de gegevens alleen ter beschikking staan aan
gemeenten die deelnemen aan de activiteiten van het Learning
Center, en dat deze gegevens alleen binnen het Learning Center
worden gebruikt. Derden krijgen geen inzage in de gegevens.
Door gebruik te maken van verschillende gegevensbronnen
en de beschikbaarheid van een uitgebreid instrumentarium,
kunnen wij diepgaand samen met u op een vraag ingaan.

Verdiepingssessies
Het Learning Center organiseert in het najaar van 2015
verschillende verdiepingssessies. U kunt zich hiervoor
aanmelden via www.learningcenterkva.nl.
1 september
3 september
8 sept. (ochtend)
10 september
17 september

15 oktober

12 november
10 december

• Training Kunststofketen - Zwolle
• Training Kunststofketen - Leiden/Haarlem
• Training Kunststofketen - Eindhoven
• Training Kunststofketen - Utrecht
Utrecht/Amersfoort
• Ochtend Nascheiding
• Middag
PMD
Utrecht/Amersfoort
• Ochtend Inzamelmethoden
• Middag
Sorteren en vermarkten
Utrecht/Amersfoort
Retoursystemen kleine verpakkingen
Utrecht/Amersfoort
Meer inzamelen en minder kosten

Meer informatie over locaties en programma is binnenkort te
lezen op de website en in onze digibrief. Enkele bijeenkomsten
zijn regionaal, zodat zoveel mogelijk gemeenten de
gelegenheid krijgen deze bij te wonen. Andere worden op één
locatie gehouden.

Stel uw vraag
Heeft u een vraag, neem dan contact op met het
team van het Learning Center. Contactpersonen zijn:
Jan Kohl en Daphne van den Berg of u mailt naar
learningcenterKVA@rws.nl.
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Meer informatie over de activiteiten en de dienstverlening
vindt u op www.learningcenterkva.nl.

