Oog voor
vandaag,
duurzame blik
op morgen

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2012

1.

In het kort

2.

Interview General Manager Peter Sabbe

3.

Ons duurzaamheidsmodel

4.

Kerncijfers: inzameling, recyclage en depollutie

5.

Sociale en ecologische keuzes optimaliseren het werken bij Recupel

6.

Hoe duurzamer samenwerken met externe partners?

7.

Recupel in Europa

8.

Recupel brengt de Belgische afvalstromen in kaart

9.

WorldLoop: wereldwijde betrokkenheid

10.

Een hart voor sociale economie

11.

Innovatieve inzamelmethodes: stimulansen voor meer duurzaamheid

12.

Duurzame communicatie

13.

En wat brengt morgen?

2012

3

In het kort
Doelstellingen voor 2012

Evaluatie van de duurzame
verwezenlijkingen in 2012

In België organiseert de vzw Recupel de
inzameling en verwerking van afgedankte
elektro-apparaten. Binnen dat ruime kader
schuift de organisatie elk jaar specifieke
doelstellingen naar voor, op basis van het
Recupel-duurzaamheidsmodel. Hieronder
schetsen we de grote lijnen voor 2012.

Sociale en ecologische keuzes optimaliseren
het nieuwe werken bij Recupel. De herinrichting van de Recupel-kantoren in 2012
vertrekt vanuit een geïntegreerde duurzaamheidsfilosofie. Een goede balans tussen performantie en verantwoordelijkheid
staat centraal, met een doordachte organisatie van de werkplek en een goed evenwicht tussen werk en gezin. Recupel trekt
het aspect duurzaamheid zelfs door tot op
het vlak van ecodesign en materialenkeuze.

• Recupel wenst de betrokkenheid met
stakeholders te verhogen, met name
medewerkers, externe partijen en het brede
publiek. De nadruk ligt op sensibiliseren en
activeren.
• Inzake resultaten wil Recupel de positieve
tendensen van de voorbije jaren verder
doortrekken én objectief meten. Het
gaat daarbij over de resultaten van de
inzameling en recyclage, maar ook over
de impact van bijvoorbeeld campagnes, de
objectivering van de samenwerking met
partners, het installeren van selectiecriteria
voor hergebruik ... Meetbaarheid wordt
steeds belangrijker bij alles wat Recupel
onderneemt.
• Om bepaalde doelgroepen nog beter
te bereiken, ontwikkelt Recupel nieuwe
inzamelmethodes. Indien mogelijk zet ze
deze methodes al in praktijk om.
• Recupel focust op de noden van vandaag,
en zet tegelijk stappen om zich voor te
bereiden op ontwikkelingen van morgen. n
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Recupel versterkt in 2012 de samenwerking
met externe partners. En dat loont. De
leden appreciëren de vermindering van de
administratieve workload, terwijl ook de
distributeurs de informatieverstrekking
waarderen die papierverspilling tegengaat.
Het project ‘optimalisatie van de toewijzing
van de transportopdrachten’ stelt de
transporteurs in staat om de CO2-uitstoot
gevoelig te verminderen. Het bespaart
Recupel per dag +/- € 1.300. Tot slot moeten
verwerkers een milieuplan uitwerken op
basis van het ISO 140001-certificaat en de
WEEELABEX-standaarden. Zo kan Recupel de
verwerking van elektro-afval naar een hoger
niveau tillen.
Recupel bereidt zich nu al voor op de
ambitieuze inzameldoelstellingen die het
volgens een nieuwe EU-richtlijn moet halen
in 2019. Een onderzoek op basis van het
UNU-model brengt de afvalstromen in kaart
en vormt de komende jaren de basis voor
overleg en discussie met overheden en
andere betrokken partijen.

De code voor goede praktijk die Recupel
samen met de OVAM heeft ontwikkeld,
stippelt objectieve criteria uit inzake
selectie tussen herbruikbare en onbruikbare
toestellen. De meerwaarde van de code is
duidelijk, en de OVAM heeft er Europese
ambities mee.
Ook buiten Europa neemt Recupel haar
verantwoordelijkheid op. De actieve
ondersteuning van WorldLoop in
Afrika is daar een mooi bewijs van. Dit
e-waste project van Close the Gap is een
terugneemprogramma dat grosso modo te
vergelijken valt met wat Recupel in België
doet. Sinds begin 2012 opereert WorldLoop
formeel als onafhankelijke non-profit
organisatie.
De communicatiecampagnes van Recupel
behandelen duurzame thema’s: de inzameling
van elektro-apparaten en spaarlampen en
het belang van energiezuinigheid bij aankoop
van een nieuw toestel. Ook de mediakeuze
legt de nadruk op eco-vriendelijke media
zoals tv, radio en internet. Inhoudelijk zijn
de campagnes sterk sensibiliserend en
activerend. Die nadruk op activatie zien we
ook terug bij de nieuwe inzamelmethodes
die Recupel in 2012 geleidelijk ontrolt:
Recupel on Tour voor het brede publiek en
inzamelacties voor scholen, verenigingen,
bewoners van appartementsgebouwen of
bedrijven.		
n

De resultaten in cijfers
Met een gemiddelde van 10,14 kg ingezameld
elektro-afval per inwoner is België – en dus
Recupel – in Europa een uitstekende leerling,
zelfs een voorloper inzake recyclage.
België overstijgt ruimschoots de wettelijke
recyclage-objectieven opgelegd in de
Milieubeleidsovereenkomsten. Bij de fractie
tv’s en monitoren gaat het zelfs om 23 %
meer dan wettelijk vereist.
De stijging in de inzameling van het
huishoudelijk afgedankt elektro zet zich
door. Eind 2012 klokt Recupel af op 111.947
ton ingezameld AEEA. Ter vergelijking: in
2010 lag het cijfer op 101.772 ton, in 2011
ging het om 110.373 ton. De specifieke
campagnes spelen hierin zeker een rol: de
spaarlampencampagne bijvoorbeeld is een
van de stimuli die het ingezamelde tonnage
doet stijgen van 1.299 in 2011 naar 1.362 in
2012. Posttests tonen aan dat de campagnes
het publiek aanzetten om zelf actie te
ondernemen.
Opvallend is ook het stijgende aantal
inzamelpunten: 4.725 in totaal. Vooral bij
de distributeurs zijn er een pak nieuwe
inzamelpunten (+ 201).
Met een depollutieresultaat van 15.500
ton bekleedt België een leidende positie in
Europa. Voor die depollutie doet Recupel
vaak een beroep op de sociale economie. Zo
creëert Recupel een sociale tewerkstelling van
332 voltijdse tewerkstellingsequivalenten
(VTE): een stijging met bijna 10 %, vergeleken
met 2011. De sociale economie is de motor
van de depollutie.
n
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Interview
General Manager
Peter Sabbe
Hoe zit duurzaamheid vervat in de concrete
activiteiten van Recupel?
“Wij organiseren de inzameling,
verwerking en recyclage van afgedankte
elektro-apparaten. Dan is het logisch
dat duurzaamheid in elke stap van dat
proces is ingeburgerd. Neem nu het
transport. Door de toewijzing van de
transportopdrachten te optimaliseren,
zorgen we op jaarbasis voor een enorme
reductie inzake brandstofverbruik en
bijhorende CO2-uitstoot. Dat levert al
gauw een besparing op van enkele
honderdduizenden euro’s, die we verder
investeren in onze kerntaken en in
nieuwe duurzame initiatieven. Ook op
het vlak van depollutie zetten we mee
de norm in Europa. België heeft dit
proces van verwijdering van gevaarlijke
componenten nauwkeurig omschreven en
koppelt daar ook concrete doelstellingen
aan. Wel, in onze lastenboeken voor de
verwerkers staan deze doelstellingen
ingeschreven. Het resultaat: Recupel
onttrok in 2012 meer dan 15.000 ton
aan gevaarlijke componenten uit het
ingezamelde afval.”
Meet Recupel haar eigen duurzaamheid op
een objectieve manier?
“De
parameters
van
ons
duurzaamheidsmodel zijn een leidraad
bij al onze activiteiten en naar al
onze stakeholders en doelgroepen
toe. Maar finaal worden wij natuurlijk
ook afgerekend op inzamel- en
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recyclagecijfers. Die stijgen al 10 jaar
lang in alle sectoren, dus ook op dat vlak
hebben we de wind mee.”
Er is het voorbije decennium al een hele
weg afgelegd inzake duurzaamheid. Ziet u
een eindpunt voor Recupel?
“Helemaal niet. En dat is maar goed
ook. Kijk, natuurlijk zijn er lichtpunten
genoeg: onze sterke benchmarkpositie
in Europa, de stijgende inzamelcijfers, de
tevredenheid bij leden en distributeurs,
de prille successen in Afrika ... de
tendens is ongetwijfeld positief. Maar we
mogen nooit tevreden achteroverleunen,
eenvoudigweg omdat duurzaamheid een
continu verbeterproces is.”
Binnen welke van haar activiteiten is
Recupel het meeste in duurzaamheid
geëvolueerd het voorbije jaar?
“In onze operationele samenwerking met
de verwerkers hebben we mooie stappen
vooruit gezet. De verwerkers moeten
een ISO 14001-certificaat voorleggen
en werken volgens de WEEELABEXstandaarden, ontwikkeld door het
WEEE-forum. Deze geharmoniseerde set
van standaarden is opgenomen in onze
lastenboeken, en ook de audit en de
controle staan op punt. Ook op dat vlak
nemen we in Europa het voortouw als
duurzaamheidspionier die andere landen
toont hoe ze een versnelling hoger
kunnen schakelen voor de verwerking
van AEEA. Voor het ruime publiek is
dit misschien een minder zichtbare
verwezenlijking, maar daarom is ze niet
minder belangrijk.”
U had het daarnet over verbeterprocessen.
Aan welke punten wil Recupel verder

werken in de toekomst? Zijn er plannen?
“Reken maar dat er voor de komende
jaren nog heel wat andere ijzers in
het vuur liggen. Waar we zeker verder
in zullen investeren, zijn de nieuwe
inzamelmethodes bij bedrijven, in
scholen, appartementsgebouwen, naar
het brede publiek toe ... Dat zijn allemaal
interessante kanalen om met de burger
in dialoog te gaan en tegelijk ook meer
kilo’s elektro-afval in te zamelen. Verder
is het onze bedoeling om nog meer
winkelpunten te overtuigen ophaalpunt
te worden en om meer ophalers aan te
zetten om Recupel-partner te worden.
Ik durf gerust stellen dat continu
verbeteren integraal deel uitmaakt van
de managementaanpak.”
Op welke maatschappelijke of economische
ontwikkelingen kan Recupel inspelen of
zelfs anticiperen?
“Door de toenemende grondstoffenschaarste en de daarbij horende stijgende prijzen zal de noodzaak van cradleto-cradle nog toenemen. Hoe minder
afval verloren gaat, hoe beter. Ook de
economische en financiële crisis drukt
zowel burgers als bedrijven elke dag met
de neus op de feiten: recyclage is geen
luxe meer, maar een must. De missie
van Recupel om door recyclage te streven
naar een mooiere wereld krijgt
een steeds actuelere betekenis.”
Heeft die aanslepende crisis een negatieve
impact op de activiteiten van Recupel of
biedt de crisis eerder opportuniteiten?
“Het doet mensen alleszins nadenken
over zaken zoals hergebruik. We merken
dat bij onze partners, de Kringwinkels,
die het drukker dan ooit hebben.

Hergebruik wint jaar na jaar aan belang
en verdient onze steun. Het is geen
toeval dat de kringloopsector steeds
meer gewicht krijgt. We merken het
zelfs aan de tewerkstelling: in 2011
waren de hergebruikcentra goed voor
146 voltijdse banen, in 2012 ging het
al om al 162 jobs. Daarom nemen we
dat afdankingskanaal consequent op
in al onze communicatie. Een toestel
dat je – desnoods na reparatie – kan
hergebruiken, is nog steeds te verkiezen
boven recyclage.”
Welke waarde kent u toe aan de Benelux
Excellence Award die Recupel in oktober
2012 ontving?
“Dat is een bijzonder prestigieuse
onderscheiding, uitgereikt door Bbest*.
We kregen de “Benelux Excellence
Award” voor het uitstekend gebruik
van managementconcepten en het
bereiken van prima resultaten. Maar
Recupel werd ook specifiek bekroond
omdat we de lat steeds hoger willen
leggen, zelfs hoger dan wat wettelijk
moet. Om een voorbeeld te geven:
hoewel wij in België een unieke positie
hebben, benchmarken wij toch continu
met andere gelijkaardige systemen in
Europa. Ook het feit dat we stichtend
lid van en actieve deelnemer aan het
WEEE-forum** zijn, speelde een rol in
de bekroning. Het team van assessoren
beklemtoonde zelfs dat Recupel zich
als organisatie voortdurend in vraag
durft stellen en verder gaat dan haar
wettelijke verplichtingen.”
* Bbest is een vzw met als missie het promoten van
Excellence in België
** WEEE staat voor waste electrical and electronic
equipment
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Ons duurzaamheidsmodel

Recupel baseert haar duurzaamheidsstrategie op de criteria en waarden uit het
model hiernaast. Op hun beurt sluiten deze
criteria aan bij de missie en visie die Recupel
al sinds haar ontstaan in 2001 vooropstelt.
Samengevat komt het erop neer dat Recupel
streeft naar een betere leefwereld door
optimale recuperatie van materialen uit
afgedankte
elektro-apparaten.
Recupel
zet zich elke dag in om afgedankte
elektro-apparaten op een duurzame en
kostenefficiënte wijze in te zamelen en te
verwerken. Niet voor niets luidt de baseline:
Samen recycleren voor een betere wereld.
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Raad
van Bestuur

Ruimere betrokkenheid
(dan beperkt tot noodzakelijke)

Werknemers
Meerwaarde door dynamische
flexibele werkplek met
meer autonomie en KPI's

Leden en
distributeurs

Overheden
Ondersteuning bij controle
recyclageresultaten AEEA

Lokale
gemeenschappen

Stimulering papiervrije
administratie

DUURZAAMHEID

(verwerkers en ophalers AEEA)
Selectie op basis van
ecologische verwerking AEEA,
efficiëntie en kostprijs

Investering in sociale economie
en lokale sensibiliseringsacties
omtrent AEEA

Ondersteunende
partners

Inzamelkanalen
(containerpark, winkelier en
hergebruikcentra)
Continue optimalisatie
samenwerkingsmogelijkheden

Recupel-partners

(financieel, communicatie, IT)

Maatschappij
Bijdrage betere leefwereld
door optimale recuperatie
van materialen uit AEEA

Stimuleren professionalisme
en creëren competitieve
en innovatieve
win-winrelaties
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Kerncijfers:
inzameling, recyclage
en depollutie
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Inzamelresultaten en inzamelpunten
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KV

1.611

8.077

9.514

11.537

12.723

13.561

13.934

15.062

17.015

17.995

19.834

18.718

GW

1.862

9.212

11.117

15.141

16.649

17.822

18.909

19.108

22.646

22.446

22.630

24.878

TVM

2.442

8.058

9.835

12.693

15.340

16.973

18.619

20.120

22.095

23.040

24.963

23.479

OVE

2.035

10.528

14.571

18.693

22.921

26.642

28.789

31.421

35.763

37.044

41.647

43.510

LMP

•

•

•

•

498

1.146

1.163

1.229

1.219

1.247

1.299

1.362

7.950*

35.875

45.037

58.064

68.131

76.144

81.414

86.940

98.738

101.772

110.373

111.947

TOTAAL

* cijfer gebaseerd op inzameling gedurende 6 maanden (juli 2001 - december 2001)

KV: Koel- en vriesapparaten
GW: Groot wit
TVM: Televisieschermen en monitoren
OVE: Overige apparaten
LMP: Gasontladingslampen
2012
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Recyclageresultaten*: wettelijke doelstellingen behaald

GW

KV

TVM

OVE

LMP

RESULTAAT PER
MATERIAALSTROOM

WETTELIJKE
OBJECTIEVEN**

FERRO- MATERIALEN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

NON-FERRO MATERIALEN

100%

100%

100%

99,85%

100%

99,93%

95%

KUNSTSTOF

95,48%

99,66%

88,05%

96,04%

100%

95,21%

80%

OVERIGE

42,16%

35,71%

91,81%

6,31%

93,22%

59,46%

RESULTAAT PER FRACTIE

90,17%

96,23%

93,05%

81,87%

93,43%

85%

85%

70%

75%

80%

WETTELIJKE OBJECTIEVEN**
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* Recyclage = valorisatie van de materialen
** Objectieven opgelegd door de Milieubeleidsovereenkomsten

Depollutieresultaten: innovatieve technologie
Depollutie in de praktijk
Depollutie staat voor de verwijdering van
schadelijke en vervuilende onderdelen
uit elektro-apparaten, zoals batterijen,
compressoren, condensatoren, beeldbuizen
… die bepaalde gassen, vloeistoffen of
metalen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan
freongassen, cadmium, smeerolie, kwik,
asbest, lood, PCB’s, CFK’s ... stoffen die niet
in ons leefmilieu mogen terechtkomen.
Via
innovatieve
verwerkingstechnieken
slagen Recupel en haar erkende partners
inzake verwerking daar steeds beter in.
Getuige daarvan de tabel hiernaast met de
depollutieresultaten uit 2012.
Hoe verloopt de verwerking van afgedankte
apparaten? De eerste fase is de manuele
ontmanteling, waarbij men de meest
vervuilende
onderdelen
handmatig
verwijdert – dus niet via een bepaalde
technologie. Voor deze manuele taken doet
Recupel vaak een beroep op werkkrachten
uit de sociale economie. In veilige en
verantwoorde
omstandigheden
halen
zij de onderdelen die schadelijke stoffen
bevatten uit de toestellen (asbest, kwik,
condensatoren, batterijen ...).
Later verwerken daartoe vergunde bedrijven
deze onderdelen op milieuvriendelijke
wijze. Soms recupereert men bepaalde
verontreinigende stoffen (oliën, inktpatronen
...) voor nieuw gebruik. Andere stoffen
eindigen in de verbrandingsoven.
Eens de schadelijke componenten verwijderd, volgt de tweede – mechanische –
fase: de verbrijzeling van de overblijvende
onderdelen. Specifieke procédés scheiden
materialen van elkaar: ferrometalen, nonferrometalen, kunststof, glas en zeldzame
grondstoffen. Met deze herwonnen materialen
gaat de industrie aan de slag om nieuwe
producten te maken. Dat is bijvoorbeeld het
geval bij informaticamateriaal. Bepaalde

onderdelen van deze toestellen, zoals
moederborden,
bevatten
waardevolle
materialen: goud, zilver, platina en palladium.
Deze edelmetalen smelt en rafinneert men
om ze opnieuw te gebruiken. Ze verliezen
nooit hun kwaliteit en kunnen telkens weer
verwerkt worden.

De noodzaak van depollutie
Depollueren is geen luxe, maar een must.
Enkele sprekende voorbeelden tonen
dit aan. Batterijen komen vaak voor in
elektro-apparaten. Ze bevatten het zwaar
vervuilende cadmium. In de condensator van
een wasmachine zit mogelijk olie met PCB’s
– bijzonder giftig voor mens en dier. Ook
het freongas (CFK’s) in het koelcircuit en in
het isolatieschuim van een oude koelkast of
diepvriezer mag niet vrijkomen in het milieu.
Het moet opgevangen worden. CFK’s zijn
immers gekend als boosdoeners die het gat in
de ozonlaag vergroten en het broeikaseffect
nog versterken. In tv- en computerschermen
met een beeldbuis vinden we zware metalen,
lood- en bariumglas en een lichtgevend
metaalpoeder. In gasontladingslampen – de
zogenaamde fluorescentiebuis- en spaarlampen – zit een kleine, maar noodzakelijke
hoeveelheid kwik. Daarom moeten deze
lampen op een gespecialiseerde manier
verwerkt worden.
De 3D-film over de recyclagecyclus illustreert
mooi hoe depollutie verloopt.
Tot slot valt op te merken dat België op
het vlak van depollutie een leidende
plaats inneemt: als een van de weinige
Europese landen heeft België de depollutie
nauwkeurig omschreven en daar concrete
doelstellingen aan gekoppeld. Recupel heeft
die ingeschreven in de lastenboeken voor de
verwerkers.

2012
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Gevaarlijke afvalstoffen aanwezig in opgehaald elektro-afval

GW

KV

TVM

OVE

LMP

TOTAAL (kg)

482

0

0

35.283

0

35.765

CFK's

0

90.560

0

0

0

90.560

Ammoniakmengsel en pentaan

0

4.599

0

0

0

4.599

19.617

1.333

0

20.622

0

41.572

Apparaten die asbest bevatten

0

0

0

25.777

0

25.777

Flat panels, GSM's,
radioactieve apparaten

0

0

0

12.641

0

12.641

2.053

1.135

245.502

507.684

0

756.374

Mix van batterijen
(o.a. lithium batterijen)

0

0

0

191.528

0

191.528

Olie uit compressoren

0

103.974

0

0

0

103.974

81.130

7.445

12.949.616

1.025.033

150.170

14.213.394

103.282

209.046

13.195.118

1.818.569

150.170

15.476.185

Transmissieoliën zonder PCB's

PCB condensatoren

Kwik bevattende onderdelen, printplaten,
inktcartridges, beeldbuizen,
mix van gasontladingslampen,
condensatoren met elektrolyten

CRT-glas, harde plastiek stukjes, fluorescent
materiaal van lampen met en zonder lood,
kwik (zuiver en onzuiver), tonermateriaal,
varia en andere gevaarlijke stoffen
TOTAAL (kg)
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3D-film over de recyclagecyclus vult sociale behoefte in
Recupel organiseert op een duurzame en kostenefficiënte wijze de inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-apparaten. Dat is een bijzonder complex proces.
Wat gebeurt er concreet met de afgedankte
elektro-toestellen? Hoe worden schadelijke

Vanuit educatieve hoek kwam al langer de
vraag om deze recyclagecyclus op een eenvoudige, begrijpbare manier te visualiseren.
Het medium film is daar ideaal voor. De 3Dfilm hiernaast slaagt in het opzet: voldoende
diepgaand om de leek te boeien zonder daar-

stoffen eigenlijk gescheiden en verwijderd?
Hoe haalt men die piepkleine onderdelen
zoals bijvoorbeeld stukjes metaal, goud of
zilver uit een toestel?

om in details te verzanden die snel gedateerd
zijn. In die zin beantwoordt de film aan een
maatschappelijke behoefte: ook doelgroepen
die niet thuis zijn in de materie – en die vaak
ook minder uit zichzelf de stap naar recyclage zetten – begrijpen nu veel beter het
waarom van deze duurzame boodschap.

2012
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Sociale en ecologische
keuzes optimaliseren
het werken bij Recupel

Blik op de toekomst
De Recupel-kantoren zijn in 2012 volledig
gerenoveerd vanuit een geïntegreerde
duurzaamheidsfilosofie
inzake
de
organisatie van de werkplek, manier van
samenwerken, evenwicht tussen werk
en gezin, ecodesign, materialenkeuze ...
Elk aspect ademt dezelfde duurzame
toekomstgerichte visie uit.
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Performantie ontmoet
verantwoordelijkheid
De aandacht ging vanaf het eerste ontwerp
naar de organisatie van een flexibele en
dynamische werkplek die aangepast is
aan de noden van vandaag en zorgt voor
meer autonomie van de medewerkers. Zij
hebben geen vaste werkplek, paperless
office is de norm. Leidinggevenden reiken
een kader en doelstellingen aan op basis
van performantie-indicatoren (KPI’s), maar
tegelijk hebben de medewerkers meer
verantwoordelijkheid gekregen om het
eigen werk te plannen, om zelf te kiezen
wanneer, waar en hoe ze werken. Deze
sociale duurzaamheidsvisie biedt ook een
antwoord op de toenemende mobiliteits- en

fileproblematiek in en rond Brussel. Dat kan
dus ook thuiswerk betekenen, wat resulteert
in een vermindering van de CO2-uitstoot en
dus ook het milieu minder belast.

Eco-inrichting
Efficiëntie en rendement staan ecologisch
verantwoorde keuzes zeker niet in de weg.
Recupel trekt het duurzaamheidsaspect
door tot en met de inrichting en de
materiaalkeuze. Voor het kantoormeubilair
werkte Recupel samen met Steelcase, Buro
Modern en Buzzispace. Dit laatste bedrijf
kreeg in 2009 nog de OVAM Ecodesign
Award PRO. De focus ligt enerzijds op het zo
duurzaam mogelijk ontwerpen van meubels,
anderzijds op het cradle-to-cradle principe.

Beide accenten zijn onmiskenbaar aanwezig
in de nieuwe kantoren van Recupel.
Afval als waardevolle grondstof voor
een nieuw product en een nieuwe
levenscyclus past ook als gegoten bij
de kernwaarden van een organisatie
als Recupel.
Dit alles stelt medewerkers in staat
om optimaal te functioneren in een
stimulerende werkplek en de combinatie
tussen werk en privéleven te verbeteren.
Zo koppelt Recupel resultaatgerichtheid
aan sociale duurzaamheid, persoonlijke
ontwikkeling en ecologisch denken.
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Hoe duurzamer
samenwerken met
externe partners?
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Leden:
verminderd papiergebruik
in de administratie
Elke invoerder en producent van elektroapparaten die lid is van Recupel, meldt
online per trimester hoeveel toestellen hij
op de markt heeft gebracht. Deze declaratie
is online mogelijk sinds het ontstaan van
Recupel in 2001. Eind 2009 startte Recupel
met de uitbouw van het ledenportaal op haar
website. Zo kunnen al haar leden een overzicht
krijgen van de facturen, de uitgevoerde of
geplande controles, met de mogelijkheid om
de rapporten en acties te consulteren. Een
recente tevredenheidsenquête* leert dat het
voorbije jaar liefst 94 % van de Recupelleden hun aangifte online heeft ingevuld. De
digitale aangifte zorgt voor een efficiëntere
manier van werken en een enorme reductie
van papier binnen de administratie. Tevens
is – volgens die zelfde tevredenheidsenquête 81 % van de Recupel-leden (zeer) tevreden
over de online aangifte-applicatie.

Distributeurs:
bewuste aanpak loont
Zoals vastgelegd in de Milieubeleidsovereenkomsten ontvangen alle distributeurs
die mogelijk elektro-apparaten verkopen,
jaarlijks een mailing. Daarmee informeren
zij hun klanten over de nieuwe Recupelbijdragen en de werking van Recupel. Daarbij hoort ook POS-materiaal.** Om verspilling
van dit promotiemateriaal te vermijden, stuurt
Recupel bewust slechts één exemplaar van
elk item mee. De distributeurs die bijkomend
materiaal wensen, kunnen dit gratis aanvragen via de Recupel-website. Op die manier
vermijdt Recupel overproductie van overbodig materiaal. Dat komt tenslotte toch op
de afvalberg terecht.
De distributeurs appreciëren deze doordachte aanpak. Volgens diezelfde tevredenheidsenquête vindt 72 % onder hen dat ze
voldoende informatie krijgen van Recupel om
vragen van hun klanten te beantwoorden.

Van de elektronische facturatie die daaruit
volgt zegt drie kwart van de Recupel-leden in
de enquête dat ze (zeer) tevreden is over de
(al dan niet elektronische) factuur van Recupel
in het algemeen. Slechts iets minder dan een
tiende is niet tevreden.

* Significant GfK, tevredenheidsonderzoek leden en distributie februari 2013
** POS-materiaal = Point of sales-materiaal, dit is ondersteunend promotiemateriaal voor het verkooppunt
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Transporteurs:
enorme besparing dankzij optimalisatie transportopdrachten
Vanuit
honderden
inzamelpunten,
containerparken, regionale overslagstations ...
vertrekken dagelijks tientallen transporten
met elektro-afval. Recupel regelt de planning
en coördinatie hiervoor hoofdzakelijk online.
In 2010 heeft Recupel dit proces van
transport en afvoer naar de verwerker
grondig herbekeken. Dit was de kernvraag:
hoe kan Recupel de schadelijke impact van
transport op het milieu en de financiële
kosten van transport minimaliseren?

20

Hiervoor
ontwikkelde
Recupel
het
‘optimalisatie-model’. Dit model zorgt
voor een optimale planning van de
transportopdrachten, in relatie tot de
contractueel toegewezen volumes per
verwerker. De basis van het model is
een algoritme dat wordt aangedreven
door variabele factoren: de afstand van
het transport, de te vervoeren volumes,
financiële parameters en dergelijke meer.
Het project ‘optimalisatie van de toewijzing
van de transportopdrachten’ reduceert
het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot
gevoelig en bespaart Recupel per dag
ongeveer € 1.300.

Verwerkers:
ISO 14001-certificaat en
WEEELABEX-standaarden
Via het opgelegde lastenboek, verbonden
aan de driejaarlijks vernieuwde contracten
met haar verwerkers, vraagt Recupel aan de
verwerkers dat ze het ISO 14001-certificaat
behalen en dat ze werken volgens de
WEEELABEX-standaarden ontwikkeld door
het WEEE-forum.
ISO 14001 is een wereldwijde norm om
milieumanagementsystemen op te zetten en
te certificeren. Dit stelt de verwerkers in staat
om de milieurisico’s van hun bedrijfsvoering te
beheersen en indien mogelijk te verminderen.
Het belangrijkste onderdeel van de norm is
de milieu-risicoanalyse voor alle vormen van
mogelijke vervuiling. Op basis daarvan stellen
de verwerkers beheersmaatregelen op, die ze
in een milieuplan uitwerken.

inzamelen, transporteren, sorteren, stockeren,
recycleren, voorbereiden voor hergebruik en
afdanken van elektro-afval. Controleurs met
een opleiding vanuit WEEELABEX voeren
monitoring-audits uit bij de verwerkers.
Elke WEEELABEX-audit verloopt op een
uniforme manier: met dezelfde audit process
documenten, op basis van dezelfde set van
standaarden én met rapportering aan het
WEEELABEX-kantoor. WEEELABEX maakt dan
een lijst op van de verwerkers die de hoogste
standaarden hebben behaald.
Door deze geharmoniseerde set van
standaarden als een van de eerste Europese
landen op te nemen in haar lastenboeken,
heeft Recupel zich ontpopt tot een ware
duurzaamheidspionier die de verwerking van
AEEA naar een hoger niveau tilt.

WEEELABEX (een acroniem van WEEE LABel of
Excellence) is een vierjarig project dat is gestart
in 2009 en waarin verschillende stakeholders
participeren: verwerkers, milieu-organisaties
en vertegenwoordigers uit de industrie en de
academische wereld. Zij hebben een set van
standaarden gecreëerd met betrekking tot het
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Recupel in Europa
Belg zamelt meer in dan Nederlander
België, en dus Recupel, overstijgt ruimschoots de wettelijke recyclage-objectieven opgelegd
in de Milieubeleidsovereenkomsten. Bij de meeste materiaalstromen scoort Recupel 5 %
beter dan vereist, bij de materiaalstroom televisieschermen en monitoren gaat het zelfs
over meer dan 15 %.
RECYCLAGERESULTATEN PER MATERIAALSTROOM
GROOT WIT

KOEL- EN
VRIESAPPARATEN

TELEVISIESCHERMEN EN
MONITOREN

KLEIN
ELEKTRO

LAMPEN

RECUPEL (BE)

86%

85%

89%

74%

95%

WECYCLE (NL)

83%

84%

90%

78%

94%

ECO-SYSTEMES (FR)

75%

81%

85%

75%

96%

WETTELIJKE OBJECTIEVEN*

85%

85%

70%

75%

80%

* Objectieven opgelegd door de Milieubeleidsovereenkomsten

Ook de absolute inzamelcijfers zijn goed. Met gemiddeld 10,14 kg ingezameld elektro-afval
per inwoner doet de Belg het ronduit uitstekend, zeker vergeleken met een gelijkaardige
organisatie in Nederland (8,3 kg per inwoner)**. Leuk, maar vooral een stimulans om het in
de toekomst nog beter te doen.
INGEZAMELD VOLUME PER INWONER (KG)**
GROOT WIT

KOEL- EN
VRIESAPPARATEN

TELEVISIESCHERMEN EN
MONITOREN

KLEIN
ELEKTRO

ANDERE

TOTAAL

RECUPEL (BE)

2,18

1,67

2,11

3,82

0,36

10,14

WECYCLE (NL)

1,80

1,41

1,28

3,58

0,23

8,3

** Bron Nederland: jaarrapport Wecycle

Totaal ingezameld 2012 (ton)
BELGIË
NEDERLAND
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FRANKRIJK

111.947

KG/INW

10,14

Europees koploper in hergebruik
Recupel hecht veel belang aan hergebruik.
Het is zelfs standaard in de werking van
Recupel dat de hergebruiksector in elk
regionaal overslagstation (waar de sortering
van elektro-afval plaatsvindt voor het naar
de verwerker gaat) toestellen kan selecteren
voor hergebruik. Maar hoe bepaal je wat
in aanmerking komt voor hergebruik? In
principe gaat het om elk elektro-apparaat
dat nog functioneert. Toch is de praktijk iets
complexer. Wat bijvoorbeeld als het toestel
nog functioneert maar helemaal aan flarden
hangt? Wat als het stuk is? Loont het de
moeite om het te herstellen of is het beter
om het te ontmantelen en te recycleren?
Om deze selectie zo objectief mogelijk te
laten verlopen, ontwikkelde Recupel samen
met de OVAM een checklist: een code van
goede praktijk.

Daarnaast bevat de code specifieke
richtlijnen die hergebruikcentra moeten
volgen tijdens het proces van voorbereiding
voor hergebruik van AEEA.
Tot slot is de code bestemd voor inspectiediensten die controles uitvoeren op het
(grensoverschrijdend) transport van gebruikte EEA. Veel AEEA worden immers
(illegaal) geëxporteerd naar niet-OESOlanden onder de noemer ‘tweedehands’, om
zo de afvalstoffenwetgeving te omzeilen.
In de praktijk bewijst de code dagelijks
haar waarde. Naast de selectie in regionale
overslagstations komt de code ook goed van
pas bij de inzamelactie Recupel on Tour om
bij de inzameling ter plekke een gefundeerde
selectie te maken tussen kapotte toestellen
en herbruikbare toestellen.
De reacties op de code zijn bijzonder
positief. Daarom wil de OVAM dit model ook
in andere Europese landen introduceren.

© Lise Dumont

Deze code beschrijft aan welke criteria een
elektro-apparaat moet voldoen om het als
tweedehands product op de markt te mogen
aanbieden of als (tweedehands) product te
mogen exporteren. Is het apparaat elektrisch
veilig? Zijn alle onderdelen aanwezig? Zijn

die onderdelen in goede staat? Is er roest
aanwezig? Enzovoort.
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Recupel
brengt de Belgische
afvalstromen in kaart

Inzameldoelstellingen: 2 opties

Extra onderzoek is nodig

In 2012 is een nieuwe EU-richtlijn voor
AEEA aangenomen. De EU-lidstaten
moeten volgens deze richtlijn in 2019 zeer
ambitieuze doelstellingen halen voor de
inzameling van deze apparaten. Daarbij zijn
twee keuzemogelijkheden:

Recupel heeft daarom een onderzoek
laten uitvoeren naar de marktstructuur en
de massabalans van (A)EEA in België om
in te schatten hoeveel afgedankt elektro
buiten Recupel om wordt ingezameld en
verwerkt en wie dit doen. Dit onderzoek
moet gegevens opleveren voor een
geïnformeerde discussie met de betrokken
overheden en de marktpartijen over acties
om deze EU-doelstellingen op termijn te
halen.

1. ofwel moet 65% worden ingezameld
van alle elektro-apparaten (EEA) die
op de markt gebracht zijn (65% =
gemiddelde inzameling van de drie
voorgaande jaren);
2. ofwel moet 85% van het afgedankte
elektro (AEEA) worden ingezameld.
In België - én in Europa - is er echter nog
geen vastgestelde methode om te meten
hoeveel elektro-apparaten er op de markt
komen en hoeveel elektro er afgedankt
wordt. Kortom: het is nog onduidelijk
hoe België moet aantonen dat het de
doelstellingen haalt.
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Het UNU-model als basis
Het onderzoek gebruikt een statistisch
model voor de berekening van de
hoeveelheid EEA en AEEA. Dit model
is ontwikkeld door de United Nations
University (UNU) en is ook gebruikt in
vergelijkbare studies in Nederland en Italië.
Informatie over AEEA die buiten Recupel
om worden ingezameld en verwerkt, is
verkregen via een uitgebreide bevraging
van marktpartijen en vanuit registraties bij
overheden en gegevens uit literatuur.

Aan de hand van dit onderzoek is Recupel tot de volgende inzichten gekomen voor 2011:
1. Het UNU-model levert een robuuste berekening op van de hoeveelheid op de
markt gebrachte EEA van 26,2 kg per inwoner. De berekening steunt ook op nationale
statistieken over productie, import en export van EEA. Dit komt vrijwel overeen
met de hoeveelheid van 25,8 kg per inwoner die het model berekent op basis van
gegevens van Recupel en bedrijven die als individueel bedrijf (Individuele Plannen)
rapporteren aan de overheden. Het aandeel van producenten en importeurs die als
free riders buiten het systeem om werken, blijkt dus gering te zijn.
2. De berekende hoeveelheid AEEA die uit de markt vrijkomt, bedraagt 22,4 kg per
inwoner. Dit is een verantwoorde berekening, maar die is gebaseerd op een beperkte
set Belgische gegevens. Dat kan dus nog beter. Naar registratie en documentatie toe
noteren we het volgende:
• via Recupel en de Individuele Plannen is 47 % van deze hoeveelheid geregistreerd;
• via de marktbevragingen en andere onderzoeken is aanvullend nog 23 % van deze
hoeveelheid gedocumenteerd;
• de overige 30 % is nog niet gedocumenteerd.

Inzameldoelstellingen uit de
nieuwe EU Richtlijn 2012/19/EU

Vanaf 2019
65% van de EEA (gemiddelde
van de 3 voorgaande jaren)
of 85% van de AEEA

2016-2018
45% van de EEA (gemiddelde van
de 3 voorgaande jaren)

2012-2015

4 kg/inw of gemiddelde inzameling 3 voorgaande jaren

2012
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WorldLoop:
wereldwijde
betrokkenheid

Duurzaamheid kent
geen grenzen
Recupel is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van elektro-afval
in België. Maar waarom zou de duurzame
reflex moeten stoppen aan de grenzen van
ons land?
In ontwikkelingslanden is de (elektro-)afvalproblematiek heel wat nijpender dan bij ons.
Illegale trafieken, dumpingpraktijken, onverantwoorde verwerking met risico’s voor
mens en milieu ... hoewel dit niet tot haar
kerntaak behoort, geeft Recupel – met haar
expertise op het vlak van inzameling en ver-
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werking van elektro-afval – ondersteuning
aan WorldLoop. Dit Afrikaanse e-waste project van Close the Gap is een terugneemprogramma dat ruwweg te vergelijken is met Recupel in België. Computers die aan het einde
van hun levenscyclus zijn, kunnen ter plaatse
gerecycleerd worden.
Na het succesverhaal van het eerste
e-waste centrum in Nairobi besliste de Raad
van Bestuur van Recupel de constructieve
samenwerking te formaliseren. Begin 2012
werd WorldLoop formeel een onafhankelijke
non-profit organisatie.

WorldLoop:
zelfvoorzienende e-waste
oplossingen in Oost-Afrika
Onder andere dankzij de ondersteuning van
Recupel is WorldLoop nu uitgegroeid van een
pilootproject tot een duurzame en zelfstandige organisatie. WorldLoop wil milieuvriendelijke, zelfvoorzienende e-waste oplossingen in de Oost-Afrikaanse Unie realiseren.
Belangrijke initiatieven in 2012 waren:
• de e-waste management-opleidingen
(in Rwanda, Kenia, Zambia);
• het fungeren als uitwisselingsplatform
binnen het WEEE-forum*;

• een nieuw partnerschap met Coolrec
en Umicore, die de verwerking van de
schadelijke fracties uit Afrika op zich
zullen nemen;
• de ondersteuning (sinds december
2012) van het pilootproject voor
ophaling en verwerking met Viafrica
in Tanzania en Rwanda.
Bekijk de film over de opening van het eerste
e-waste centrum. De film schetst ook de
motivatie van Recupel om aan dit waardevolle project alle steun te verlenen.

* WEEE staat voor waste electrical and electronic equipment
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Een hart
voor sociale
economie
Recupel steunt maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Recupel gaat haar sociale verantwoordelijkheid niet uit de weg. Dat is bijvoorbeeld
het geval in activiteiten zoals depollutie,
detailsampling en hergebruik. Zo is ook
de samenwerking gegroeid tussen Recupel
en een aantal invoegbedrijven. Die bieden
kansgroepen een duurzame tewerkstelling,
inclusief opleiding en begeleiding in een
arbeidsomgeving waar maatschappelijk

verantwoord ondernemen centraal staat.
De sociale economie is intussen al jaren een
vaste pijler voor de werking van Recupel.
In cijfers uitgedrukt zorgt Recupel - rechtstreeks of via de bedrijven die ze onder
contract heeft - voor een sociale tewerkstelling van 332 voltijdse tewerkstellingsequivalenten (VTE). Dat is een stijging met
bijna 10 %, vergeleken met 2011.

# VTE tewerkstelling in sociale economie
2011

2012

Sampling

8

8

Depollutie

142

162

13

13

Kringloopcentra - hergebruik

146

149

TOTAAL VTE

309

332

Kringloopcentra - transport
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Focus op vier kernactiviteiten
Informatieverstrekking
In het kader van campagnes werkt Recupel
al jaren samen met de beschutte werkplaats
Travail & Vie voor de ‘handling’ van mailings
en POS-materiaal. De medewerkers van
Travail & Vie stellen de pakketten samen,
verpakken ze en versturen ze naar de
aanvrager. Ze staan ook in voor het beheer
van de materiaalstock en voor de assemblage
van de lampendoos voor afgedankte
gasontladingslampen (spaar- en tl-lampen).

wat zorgt voor een totale tewerkstelling
van 149 personen uit de sociale economie
(149 VTE, een stijging van 7 VTE). Het
gaat vooral om manueel depollueren,
uiteraard met inachtname van strikte
veiligheidsvoorschriften.
De depollutieresultaten in 2012 tonen
het onmiskenbare belang aan van deze
aanpak: Recupel heeft bijna 15.500 ton
aan schadelijke stoffen uit het ingezamelde
afval gehaald. Het sterkt Recupel in haar
overtuiging om ook in de toekomst haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid
op te nemen en te blijven investeren in de
sociale economie als motor van de depollutie.

Detailsampling
Detailsampling is de inventarisatie van
afgedankte elektrotoestellen naar aantal en
gewicht, volgens de Recupel-apparatenlijst.
Dit systeem geeft Recupel een beter
inzicht in wat er precies is ingezameld
en wat het gemiddelde gewicht van elke
productcategorie is. Recupel vertrouwt de
sampling integraal toe aan de beschutte
werkplaatsen Revam (Vlaanderen) en Hautes
Ardennes (Wallonië), samen goed voor 8
voltijdse equivalenten.

Hergebruik

Depollutie

Wie Recupel zegt, denkt in eerste instantie
aan recyclage van elektro-afval. Maar
Recupel schenkt ook ruimschoots aandacht
aan het hergebruik van toestellen. Meer
en meer zelfs, want hergebruik zorgt voor
minder afval en creëert arbeidsplaatsen
in de sociale economie. Liefst 162 mensen
hadden in 2012 een job als medewerker bij
een hergebruikcentrum voor afgedankte
elektro-apparaten. In 2011 bedroeg dit 146.
Dankzij de activiteiten van Recupel komen
duizenden toestellen in de kringloopsector
terecht, waar ze – na grondig nazicht en
eventueel na herstelling – een nieuw leven
krijgen. Dat is goed voor het milieu en
voor alle betrokkenen: consumenten met
een beperkt budget kopen tweedehands
toestellen aan een democratische prijs én
mensen zonder diploma krijgen via de sociale
economie de kans zich te vervolmaken als
elektrotechnieker.

België is een van de weinige Europese
landen die de depollutie (de scheiding en
verwijdering van gevaarlijke componenten)
nauwkeurig heeft omschreven en daar
concrete doelstellingen aan koppelt. Die
zijn ingeschreven in de lastenboeken van
Recupel voor de verwerkers. Deze depollutie
gebeurt met behulp van invoegbedrijven,

Ook Recupel on Tour mikt voluit op
hergebruik. Bij deze inzamelactie in tal
van steden gebeurt de selectie tussen
nog functionerende en kapotte toestellen
onmiddellijk ter plaatse. Toestellen die niet
stuk zijn, gaan meteen richting de lokale
Kringwinkel.
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Innovatieve
inzamelmethodes:
stimulansen voor meer
duurzaamheid
Hoe breidt Recupel de huidige inzamelmethodes via het containerpark, de
Kringwinkel of de winkel verder uit naar
alternatieve kanalen of naar nieuwe,
soms moeilijk te bereiken doelgroepen
zoals scholen, verenigingen, bewoners
van appartementsgebouwen of bedrijven?
Enkele initiatieven in 2012 tonen aan dat de
tijd er rijp voor is. Elk nieuw inzamelkanaal
zorgt voor extra kilo’s ingezameld elektroafval en voor meer bewustwording rond de
recyclage van elektro-afval.
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Inzamelbox voor scholen en
verenigingen
Dankzij de gewijzigde wetgeving in
Vlaanderen mogen organisaties zoals
scholen en verenigingen nu zelf klein
huishoudelijk elektro-afval inzamelen. Dit
kan maximaal tweemaal per jaar, gedurende
twee weken. De organisatie en de praktische
afhandeling gebeurt onder de vleugels van
Recupel. Het meest opvallende instrument
is de inzamelbox die Recupel speciaal voor
deze actie heeft ontwikkeld.
Op die manier sensibiliseert Recupel
jongeren om hun oude elektro-apparaten op
een correcte manier af te danken. Denk maar
aan gsm’s of spelconsoles bijvoorbeeld. Aan
elke actie is een educatief luik verbonden
dat het duurzame karakter van de actie in
de verf zet.

Eenmalige inzameling
huishoudelijk elektro-afval
bij bedrijven
Met dit duurzame initiatief maakt Recupel
het afdanken van huishoudelijk elektro-afval
makkelijker voor bedrijven. De werkwijze
is bijzonder eenvoudig en heeft heel wat
voordelen:
1. de ophaling is gratis;
2. de aanvraag voor de ophaling verloopt
snel en efficiënt via recupel.be;
3. binnen de vier werkdagen levert
Recupel de gevraagde boxpalletten of
rolkooien;
4. een week later haalt een Recupelpartner het afgedankte elektro op.
De eenvoud van de systematiek motiveert
bedrijven net dat tikkeltje meer om de stap
naar inzameling te zetten. Zo stimuleert het
project de ophaling van ‘slapend’ elektroafval: afgedankte apparaten – vooral ICTmateriaal – die in ruimtes, magazijnen
of andere opslagplaatsen liggen te
verkommeren.
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Sensibiliseren van de jeugd
Het principe ‘Jong geleerd, oud gedaan’
geldt zeker ook voor het correct afdanken
en verwerken van elektro-apparaten.
Vandaar de samenwerking tussen Recupel
en Technopolis in Mechelen en het PASS in
Frameries. Recupel ontwikkelde in 2012
vier installaties die op een educatieve en
interactieve manier duurzame onderwerpen
behandelen.
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De kinderen testen op een speelse manier of
een bepaald toestel nog werkt en leren wat
ze moeten doen om het correct af te danken.
Verder krijgen ze ook een beter inzicht in het
recyclageproces. Hoe verloopt bijvoorbeeld
de recyclage van een laptop of een koelkast
in de praktijk? Ze leren hoe gevaarlijk
sommige stoffen in elektro-apparaten zijn
en begrijpen waarom de ontmanteling en
de depollutie (de gevaarlijke stoffen uit het
toestel halen) zulke delicate processen zijn.

Technopolis

Pass

Technopolis

Pass

Technopolis

Pass

Recupel on Tour
Onder het motto ‘Recupel komt naar u
toe’ stapt Recupel in het najaar van 2012
letterlijk op het brede publiek af. Tests in
vier Belgische steden (Kortrijk, Waregem,
Spa en Verviers) tonen meteen het
potentieel van deze inzamelactie. In 2013
is ze al in meer dan 20 steden uitgerold,
telkens met groot succes.
Recupel on Tour sensibiliseert het publiek
rond het slapend klein elektro dat aanwezig
is in huis, op zolders, in rommelkamers,
bergruimtes, garages ... Vooraf krijgen de
inwoners een handige bewaarfolder in
de bus, met daarin een lijst van de meest
voorkomende elektro-apparaten, en met
een oproep om op een vastgelegde dag
hun oude elektro naar de verzamelplaats te
brengen. Een Recupel-mobiel met Recupeltent en met inzamelboxen staat hiervoor
centraal opgesteld in de stad.
Het digitale Recupel-recyclagespel op
het podium van de mobiel zorgt voor de
funfactor en voor de educatieve toets. Ook
op de website www.recupel.be/inzamelactie

kunnen geïnteresseerden steeds terecht
voor uitleg en toelichting.
Minstens even belangrijk: de inzamelactie
vestigt nadrukkelijk de aandacht op het
mogelijke hergebruik van hun oude elektroapparaat. Als het niet stuk is, is recyclage
niet nodig. Daarom staat op de inzamelplek
de directe selectie van kapotte en nog
functionerende apparaten voorop.
De resultaten zijn opvallend: 10 ton
ingezameld elektro-afval en herbruikbare
toestellen op één dag is geen uitzondering.
Apparaten die anders misschien nog jaren
thuis onder het stof blijven liggen. Recupel
biedt duidelijk een antwoord op een
bestaande behoefte.
De opzet van de actie overstijgt echter het
inzamelen. Door de uitgebreide communicatie
rond de actie en door de onmiddellijke
selectie op het inzamelpunt doet Recupel on
Tour mensen ook nadenken over duurzame
aspecten zoals hergebruik, voorzichtig
omspringen met oude elektro-apparaten enz.
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Duurzame
communicatie
De drie communicatiecampagnes van
Recupel uit 2012 behandelen telkens
duurzame onderwerpen. Maar dat is pas
het begin: Recupel kan wel een duurzame
boodschap vertellen, maar nog belangrijker
is de vraag of het publiek die boodschap
begrijpt en apprecieert. Zet de campagne
aan tot actie, tot gedragsverandering, en
waar mogelijk tot meer inzamelen? Het
antwoord op al deze vragen is telkens een
duidelijke ja.

34

Energielabelcampagne
De energielabelcampagne laat het
brede publiek het belang inzien van
energiezuinigheid. De campagne helpt
mensen (die een nieuw toestel aankopen)
kiezen voor de zuinigste variant. Via een
berekeningsmodule op de campagnewebsite
www.energielabel.be berekenen geïnteresseerden vooraf hoeveel euro ze met een
zuinig toestel besparen, vergeleken met
hun huidige apparaat. Voor elk soort toestel
staan er op www.energielabel.be ook heel
wat duurzame tips inzake efficiënt en
duurzaam gebruik.
Qua mediakeuze ligt de focus op digitale
en ecovriendelijke media zoals tv, prerolls (online filmpjes van 15 seconden),

internetbanners en narrow casting
(commercials op de interne schermen van
winkelketens). Het aantal printadvertenties
is bewust tot een minimum beperkt.
Onderzoeksresultaten* bevestigen dat de
campagne goed werkt:
• de bekendheid van de website stijgt
- websitebezoekers gebruiken vaak de
calculator;
• in 2011 zoekt 13 % van de respondenten
extra informatie, in 2012 is dit al opgelopen tot 30 %;
• in 2011 wil 25 % n.a.v. de campagne
meer aandacht besteden aan het energielabel bij de volgende aankoop, in 2012
let 50 % van het bereikte publiek bij de
aankoop meer op het energielabel.

* 2011: Posttest analyse GfK/Significant / Media Post Buy Analyse / Google Analytics. 2012: Posttest analyse TNS Media/
Compagnie / Media Post Buy Analyse / Google Analytics
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Corporate campagne
Bij een corporate campagne past een generiek
duurzaam thema, in dit geval het verhogen
van de inzameling van elektro-apparaten.
De mediakeuze is hier beperkt tot twee
ecologisch verantwoorde media, namelijk tv
en radio.

De posttest analyse* bewijst dat de campagne
er bijzonder goed in slaagt mensen te
activeren om hun afgedankte elektroapparaten te deponeren. Zo ligt het call to
action** niveau in Brussel bijvoorbeeld veel
hoger dan in 2011.

* TNS MEDIA, posttest analyse corporate campagne 2012
** call to action: het aanzetten tot het ondernemen van een bepaalde actie
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Spaarlampencampagne
Met als campagne-onderwerp de inzameling
van gasontladingslampen (spaarlampen
en zogenaamde tl-lampen) raakt Recupel
een belangrijk duurzaam thema aan. Nog
al te vaak verdwijnen dergelijke lampen
in de vuilnisbak, en dit terwijl ze giftige
kwikdampen en andere gassen bevatten die
niet in ons leefmilieu mogen komen.
De mediakeuze ligt hier iets complexer. Om
de gewenste doelgroepen te bereiken, kon
Recupel niet alleen een beroep doen op
milieuvriendelijke media zoals tv en radio.
Vooral op B2B-vlak (‘business-to-business’,
de zakelijke communicatie naar bedrijven
toe) zijn direct mailings (op FSC-gelabeld
papier) en advertenties meer aangewezen.
Deze bevatten een oproep aan bedrijven om
inzamelpunt te worden.
B2B-resultaten:
De direct mailing en de advertentie in
professionele bladen scoren goed: er blijven

inzamelpunten bijkomen. Met name de piek
in de maand november illustreert de grote
impact van de mailing: vlak na het uitsturen
komen er 264 nieuwe inzamelpunten bij.
B2C-resultaten:
Op B2C-vlak valt ook de fieldactivatie op,
waarbij Recupel mensen live op straat
aanspoorde om zich te laten fotograferen in
‘lampenloutfit’ en die foto dan online te delen.
Algemeen gesteld is het een sterk activerende
campagne*: van alle personen die de
campagne hebben gezien of gehoord, zoekt
de helft onder hen effectief informatie op
over het deponeren van afgedankte lampen
of lichtarmaturen.
Ook aan het totale aantal ingezamelde
gasontladingslampen is duidelijk dat de
campagne effect heeft. Het tonnage klimt
gevoelig: van 1.299 ton in 2011 tot 1.362 ton
in 2012.

* 2012: Posttest analyse Compagnie
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En wat brengt morgen?

Duurzaamheid is geen verwezenlijking op
zich, maar een permanent proces van verder
bouwen op de realisaties uit het verleden en
zoeken naar nieuwe verbetermogelijkheden.
De inspanningen van Recupel gaan ook
de komende jaren onverminderd verder.
Hieronder een korte toelichting rond enkele
van de plannen die zich momenteel in
ontwikkelfase bevinden.
• Door het toenemende aantal
duurzaamheidsinitiatieven dringt meer
samenhang en coördinatie zich op.
Daarom komt er een werkgroep Corporate
Sustainability. Die stimuleert ook de
interne sensibilisering rond duurzaamheid
in alle activiteiten van Recupel.
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• Werknemers met een bedrijfswagen
volgen binnenkort een cursus ecologisch
rijden, teneinde het brandstofverbruik en
de bijhorende CO2-uitstoot zoveel mogelijk
te beperken.
• Het ‘duurzame lobbywerk’ naar
de Recupel-stakeholders toe blijft
belangrijk: Recupel wil hen verder
sensibiliseren en motiveren inzake nieuwe
duurzame initiatieven. Zij zijn de beste
‘duurzaamheidsambassadeurs’ die Recupel
zich kan wensen.
• Recupel wil de ecologische voetafdruk
van de organisatie berekenen en op basis
hiervan nieuwe initiatieven formuleren.
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