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Inleiding 
Het kenniscentrum Afval Circulair van Rijkswaterstaat (RWS) heeft SustainableMotion gevraagd een 
onderzoek uit te voeren bij een geselecteerde groep Nederlandse WO, HBO, MBO instellingen naar de 
huidige situatie betreffende afvalmanagement met de nadruk op afvalscheiding. 
 
Afval Circulair is het kenniscentrum over afval en circulaire economie. In samenwerking met andere 
partijen heeft RWS veel deskundigheid opgebouwd op het gebied van duurzaam afval- en secundaire 
grondstoffenbeheer. Ze delen die kennis en ervaring met anderen. Ze stimuleren en helpen 
overheden, burgers en bedrijven om afval opnieuw als grondstof te gebruiken. 
 
Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om 
voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt - en die vergelijkbaar is met huishoudelijk afval - te 
halveren naar 1 miljoen ton. Het doel is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo 
een stap te zetten naar een circulaire economie. 

De opdracht 
RWS wil dat bij 9 onderwijsinstellingen wordt onderzocht wat de huidige situatie is wat betreft 
afval(scheiding) en waar RWS hen bij kan ondersteunen. De 9 instellingen moeten 3 Universiteiten, 3 HBO 
instellingen en 3 MBO instellingen bevatten. Idealiter worden de koplopers per type instelling onderzocht. 
In dit onderzoek zijn alleen de grootste instellingen relevant vanwege de impact. 

Doel onderzoek 
Inzicht krijgen in de huidige situatie bij de grootste Nederlandse Universiteiten, HBO instellingen en MBO 

instellingen betreffende hun afvalmanagement met een focus op afvalscheiding, zodat RWS weet waar zij 

deze instellingen eventueel zou kunnen ondersteunen in 2019.  

Subdoel deskresearch  

Welke instellingen zijn actief op het gebied van afvalscheiding en wie zijn de koplopers. 

Subdoel interviews 

Wat doen instellingen of het gebied van afvalmanagement/afvalscheiding en waar ligt de behoefte. 
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1 Het onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit twee delen; er is eerst een verkennende deskresearch gedaan om te bepalen 
welke instellingen geschikt zijn voor de steekproef. Op basis van deze bevindingen zijn er 9 
kennisinstellingen gekozen. Met alle 9 instellingen zijn persoonlijke semigestructureerde interviews 
gehouden per telefoon. Het onderzoek vertrekt vanuit de aanname dat er een aantal instellingen al ver 
gevorderd is met afvalscheiding en een aantal minder ver is gevorderd. De resultaten van de deskresearch 
en de interviews zijn in de komende hoofdstukken op hoofdlijnen uitgewerkt. Alle gespreksverslagen en 
daarbij horende details zijn in appendices toegevoegd. 
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2 Managementsamenvatting 
Er kan op basis van de deskresearch en de interviews worden gesteld dat een actief beleid voor 
afval(scheiding) nog in de kinderschoenen staat. De mate van activiteit en kennis verschilt ook heel sterk 
per type instelling. WO instellingen zijn allemaal sinds 2017 pas actief met relatief veel kennis. HBO 
instellingen verschillen heel sterk van elkaar wat betreft kennis en beleid, maar hebben overwegend de 
grootste toekomstige ambities geuit. MBO instellingen zijn het minst ver met een actief beleid, hebben 
allemaal geen medewerking van College van Bestuur (CvB) en hebben relatief de minste kennis. 
 
Bij alle type instellingen is de facilitaire dienst verantwoordelijk voor het afvalbeleid. Bij WO instellingen is 
het CvB betrokken, bij MBO is er geen CvB betrokken en bij HBO verschilt het heel sterk. 
 
De mate waarin er kennis van buitenaf nodig wordt geacht verschilt ook erg sterk per type instelling. 2 
van de 3 HBO instellingen geven aan vooral interne kennis meer te willen gebruiken. WO en MBO 
instellingen geven wel aan kennis van buitenaf te willen krijgen, maar vraagt gezien het grote verschil in 
kennisniveau en uitvoering wel andere kennis en benadering.  
 
Waar alle instellingen het over eens zijn is het ontbreken van standaarden, zowel aan de kant van de 
overheid als bij de afval leveranciers. Met name of ze nu voor of na moeten scheiden en welke stromen 
wel en niet. Hetzelfde geldt voor inkooprichtlijnen, waar er nu wel rekening wordt gehouden met het 
voorkomen van afval, maar nog veel te weinig. De afval leveranciers hebben veel kennis, maar zijn ook 
commerciële partijen met eigen belangen en om die reden is het van belang kennis te krijgen van 
onafhankelijke partijen.  
 
Alle instellingen hebben langlopende contracten, lopend van 4 tot 8 jaar, bij commerciële afval 
leveranciers. Het aflopen van deze contracten geeft de instellingen de meeste ruimte om het 
afvalmanagement aan te scherpen.  
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3 Deskresearch 
Om te kunnen bepalen welke 9 instellingen het meest geschikt zijn voor de telefonische interviews is er 
verkennend onderzoek gedaan in de vorm van deskresearch. De opdrachtgever wilt graag weten welke 
instellingen actief zijn op het gebied van afvalscheiding en welke als koplopers kunnen worden 
beschouwd om een telefonisch interview af te nemen. SustainableMotion heeft dit uitgebreid en 
informatie van alle relevante instellingen omtrent afvalmanagement verzameld en vergeleken. Zo is er 
een overzicht ontstaan van alle relevante instellingen en in welke mate zij aan afvalscheiding doen. Ook is 
exact bepaald welke instellingen geschikt zijn voor de telefonische interviews. In dit hoofdstuk worden de 
werkwijze en de belangrijkste resultaten beschreven. 
 

3.1 Werkwijze  
Om tot de 9 koplopers te komen en de informatie van alle relevante instellingen te verzamelen zijn de 
onderstaande opeenvolgende stappen genomen. 
 
Stap 1: Inlezen 
SustainableMotion heeft zich ingelezen rondom afvalmanagement, de terminologie en verschillende 
mogelijkheden van afvalscheiding om de juiste criteria en vragen te kunnen bepalen.  
 
Stap 2: Scope bepalen 
In Nederland zijn er in totaal 17 WO, 37 HBO en 63 MBO onderwijsinstellingen. Met de opdrachtgever is 
bepaald dat de scope van het onderzoek moet worden toegespitst op de grootte van de instellingen, 
omdat hier de impact het meest relevant is voor de opdrachtgever. Op basis van deze eis zijn er criteria 
opgesteld om de relevante instellingen te destilleren. Aangezien het type instellingen erg van elkaar 
verschilt wat betreft organisatiestructuur en omvang is er voor elk type een apart criterium bepaald. Op 
basis van die criteria zijn er 33 instellingen als relevant bevonden om te onderzoeken in het deskresearch. 
In tabel 3.1 staan per type instelling de criteria en het bijbehorende aantal instellingen. In appendix 1 
staat het volledige overzicht van alle WO, HBO en MBO instellingen in Nederland. In appendix 3 staat het 
overzicht van de 33 onderwijsinstellingen die zijn onderzocht. 
 

Type instelling  Aantal Criterium  Aantal relevant   

WO 17 Alleen onderzoek universiteiten ** 13 

HBO 37* Alleen >25.000 leerlingen *** 10 

MBO 63 Alleen ROC met provincie/grote stad in de naam **** 10 

  Totaal te onderzoeken 33 
 TABEL 3.1: SCOPE ONDERWIJSINSTELLINGEN   

* Het gaat hierbij om door de overheid bekostigde hogescholen. Er zijn ook particuliere hogescholen, maar die 

zijn buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. 

** De onderzoek universiteiten zijn de grootste universiteiten van Nederland qua omvang en aantal leerlingen. 

De andere categorieën zijn de Open Universiteit en de levensbeschouwelijke universiteiten, dit zijn 

kleinschaligere instellingen en buiten beschouwing gelaten van dit onderzoek.  

*** In appendix 2 staan de studenten aantallen vermeld voor alle HBO’s in Nederland. Op basis van die 

gegevens zijn de 10 HBO’s geselecteerd.  

**** Er is geen data beschikbaar van het aantal leerlingen ingeschreven per MBO instelling, maar het is wel 

bekend dat ROC’s de grootste organisaties zijn. ROC instellingen die een provincie of een grote stad in de naam 

hebben zijn doorgaans de grootste organisaties en is het daarom aannemelijk dat hier ook de meeste studenten 

zijn ingeschreven.  
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Stap 3: Criteria bepalen  
Om uit de 33 relevante instellingen 9 koplopers te selecteren voor het telefonische interview zijn er 
criteria opgesteld. Deze criteria zijn opgesteld om te bepalen wat instellingen aan afvalscheiding doen, of 
er een afval beleid is en de mate waarin daarover online wordt gecommuniceerd.  De volgende 5 criteria 
zijn opgesteld:   
  

1. Informatie over afval(scheiding) staat prominent of minder prominent op de website; 

a. Prominent is wanneer er een aparte webpagina aan afval(scheiding) wordt besteed; 

b. Minder prominent is wanneer afval(scheiding) op een webpagina staat waar ook andere 

onderwerpen worden genoemd; 

2. Er wordt actief aan afvalscheiding gedaan en daarover wordt gecommuniceerd op de website; 

3. Er worden ambities genoemd wat betreft afval (scheiden); 

4. Er wordt inzicht gegeven in de afvalstromen; 

5. Er wordt een afval beleidsplan getoond op de website of deze is te downloaden. 

Stap 4: Methode data verzamelen 
De methode die is gebruikt om data voor de 33 relevante instellingen te verzamelen is online 

deskresearch. De officiële websites van de 33 instellingen zijn bezocht en bestudeerd. Per website is er 

informatie gezocht en verzameld per criterium. Om de informatie te vinden is per website gezocht met de 

zoekwoorden ‘’afval’’,  ‘’afvalscheiding’’, ‘’afvalmanagement’’ en ‘’afvalbeleid’’. Naast die informatie is 

ook onderstaande informatie verzameld, mits aanwezig: 

 Link naar website pagina met informatie afval(scheiding); 

 Documentatie over afvalstromen en aantallen afval; 

 Verantwoordelijke afdeling en contactpersoon voor afval(scheiding). 

Stap 5: Data analyseren 
Na het bestuderen van de website en de data te hebben verzameld voor alle 33 instellingen is er een 
analyse gemaakt. Bij de analyse zijn de uitkomsten van de instellingen met elkaar vergeleken op basis van 
de criteria die in stap 3 staan vermeld. In paragraaf 3.2 worden de belangrijkste uitkomsten van het 
deskresearch in een tabel weergegeven en beschreven.  
 
Stap 6: Selectie koplopers 
Op basis van de data verzameling en het toepassen van de criteria die zijn opgesteld in stap 3 zijn er 9 
koplopers geselecteerd om te interviewen. In paragraaf 3.4 staat de keuze voor 9 instellingen verder 
toegelicht. 
 

3.2 Belangrijkste uitkomsten  
Alle onderzochte WO instellingen (13 stuks) geven op hun website informatie over afval(scheiding), van 
de HBO instellingen geven iets minder dan de helft van de instellingen (4 van de 10) die informatie en van 
de MBO instellingen (10 stuks) geeft geen van hen die informatie. De aantallen staan per type instelling in 
tabel 3.2. De uitgebreide uitkomsten per instelling staan beschreven in appendix 4. De aanvullende 
gedownloade informatie per instelling, mits aanwezig, staat in appendix 5.  
    

 Criteria WO HBO  MBO  

1 Informatie over afval(scheiden) op website 13 4 0 

2 Actieve afvalscheiding 13 4 0 

3 Ambities genoemd 7 3 0 

4 Inzicht in afvalstromen 11 1 0 

5 Afval beleid getoond of downloadbaar 5 0 0 
TABEL 3.2: BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN DESKRESEARCH   
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3.3 Belangrijkste conclusies 
De belangrijkste conclusie die uit het deskresearch getrokken kan worden is dat er erg veel onderscheid is 
tussen de verschillende type instellingen in de mate waarin zij over afval(scheiding) communiceren op hun 
website. De WO instellingen communiceren in de grootste mate erover, de HBO in mindere mate en de 
MBO in de minste mate.  
 
Per type instelling kan er worden geconcludeerd dat er tussen de WO instellingen een duidelijke 
overeenkomst is: alle WO instellingen communiceren op hun website over afval(scheiding). Ook tussen de 
MBO instellingen is er een duidelijke overeenkomst: geen van de MBO’s communiceert op hun website 
over afval(scheiding). De HBO’s laten een divers beeld zien: enkele instellingen communiceren wel over 
afval(scheiding) en andere instellingen niet.  
 
WO instellingen communiceren ook bewust naar stakeholders toe, aangezien dit een belangrijke pijler is 
voor deze instellingen, waar de HBO en met name de MBO instellingen hier geen noodzaak in zien. 
 

3.4 Selectie 9 koplopers 
Op basis van de criteria, die in stap 3 van de werkwijze staan beschreven, zijn er instellingen geselecteerd 

om te interviewen. Hierbij is het belangrijk op te merken dat er noodzaak was om een aantal keuzes te 

maken die afwijken van de gestelde criteria. Deze noodzaak staat onderstaand per type instelling 

beschreven. Deze keuzes zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk 9 instellingen telefonisch 

konden worden geïnterviewd binnen de beschikbare tijd. In tabel 3.3 staan de 9 instellingen waar de 

telefonische interviews mee zijn gehouden.  

WO instellingen 

Voor WO instellingen zijn er 4 als koploper geïdentificeerd op basis van de criteria. Alle 4 de instellingen 

zijn per mail benaderd om deel te nemen aan het telefonische interview. Op basis van de snelheid van de 

reacties op het verzoek zijn er 3 instellingen geselecteerd. Wageningen University was ook geïdentificeerd 

en is door deze manier van selecteren afgevallen.  

HBO instellingen 

Voor HBO instellingen zijn er 3 als koploper geïdentificeerd op basis van de gestelde criteria. Zij hebben 

een mail ontvangen om deel te nemen aan het interview. Daarvan hebben 2 HBO instellingen aangegeven 

niet mee te kunnen doen. De Avans hogeschool zit midden in een aanbestedingstraject voor een nieuw 

afval management contract en wil daarom niet over afval communiceren met derden. De Hogeschool van 

Amsterdam kon geen geschikt persoon beschikbaar stellen. In plaats van deze 2 instellingen zijn de 

Hanzehogeschool Groningen en de HAN geselecteerd en benaderd, aangezien zij op basis van de criteria 

opvolgend het meest relevant zijn. 

MBO instellingen 

Voor de MBO instellingen kon geen koploper worden geïdentificeerd, omdat geen van de instellingen 

voldeden aan de criteria. Om toch 3 instellingen te interviewen zijn alle instellingen gebeld en gemaild 

met het verzoek voor een interview. 5 instellingen hebben positief gereageerd. Op basis van de 

welwillendheid om deel te nemen zijn er 3 instellingen geselecteerd voor de interviews.  
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Overzicht selectie instellingen 

Instellingstype Naam 
WO Universiteit Maastricht 

WO Universiteit Twente 

WO Universiteit Leiden 

  

HBO Saxion 

HBO Hanzehogeschool Groningen 

HBO Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)  

  

MBO ROC Midden Nederland 

MBO MBO Utrecht 

MBO ROC van Twente 
TABEL 3.3: INSTELLINGEN DIE ZIJN GEÏNTERVIEWD  
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4 Interviews 
Om naast de deskresearch een vollediger inzicht te krijgen in de huidige situatie rond afvalscheiding bij 
WO, HBO en MBO instellingen zijn er 9 semigestructureerde telefonische interviews afgenomen. De 
opdrachtgever wil graag weten wat de instellingen precies doen op het gebied van afval(scheiding) en in 
welke mate er nog behoefte is aan ondersteuning. Op basis van de uitkomsten van de deskresearch zijn 
de 9 instellingen bepaald en is de vragenlijst voor het interview opgesteld, zodat de vragen goed 
aansluiten op de huidige situatie. In dit hoofdstuk worden de werkwijze en de belangrijkste resultaten 
beschreven. 
 

4.1 Werkwijze  
Om de interviews op te stellen, af te nemen en te verwerken zijn de onderstaande opeenvolgende 
stappen genomen. 
 
Stap 1: Afspraken inplannen  
Op basis van de selectie in de deskresearch zijn er 9 instellingen bereid gevonden deel te nemen aan de 
telefonische interviews. Na akkoord van de instelling voor een telefonisch interview is de juiste 
contactpersoon per instelling gezocht om het interview mee af te nemen. Deze respondenten hebben een 
mail ontvangen met meer achtergrondinformatie over het onderzoek en er is een afspraak voor een 
telefonisch interview met hen gemaakt. 
     
Stap 2: Vragenlijst maken 
Direct na de deskresearch is er een vragenlijst opgesteld voor de interviews. De bevindingen van de 
deskresearch zijn als uitgangspunt genomen voor het opstellen van de vragen. De vragenlijst bestaat uit 6 
hoofdonderwerpen met bijbehorende vragen. Daarin wordt er onderscheid gemaakt tussen open vragen 
en kwantitatieve vragen. De open vragen geven ruimte aan de respondent om meer informatie te geven. 
De kwantitatieve vragen geven de mogelijkheid om de uitkomsten goed met elkaar te kunnen vergelijken. 
De vragenlijst is tussentijds afgestemd en goedgekeurd door de opdrachtgever. De volledige vragenlijst is 
opgenomen in Appendix 6.  
 
Stap 3: Voorbereiding interview  
Alle 9 respondenten hebben enkele dagen voor het telefonische interview een mail ontvangen met meer 
informatie over de hoofdonderwerpen uit de vragenlijst, zodat zij zich konden voorbereiden op het 
interview. 
 
Stap 4: Afnemen interview       
De telefonische interviews zijn semigestructureerd afgenomen. Dit houdt in dat de gesprekken zijn 
gevoerd aan de hand van een vragenlijst die in stap 2 staat beschreven. In de gesprekken is de volgorde 
van de hoofdonderwerpen aangehouden. Er is gestreefd naar een organisch gesprek waar de respondent 
de ruimte werd geboden om zijn/haar verhaal te doen, maar wel binnen de vooraf bepaalde 
onderwerpen. Elk telefonisch interview had een duur van 1 uur met een maximale uitloop van 15 
minuten. In onderstaande tabel 4.1 staan basisgegevens van de 9 respondenten die zijn geïnterviewd.  

 

 Instelling Naam Functie Afdeling 

WO Maastricht University Laura Gerritse Contract manager Facility Services  
 

WO Twente University Martine Drewes Contract manager Campus and Facility  
Management  

WO Leiden Universiteit Amber Hensema Adviseur Milieu en 
Arbeidshygiëne 

Health Safety and 
Environment 

HBO Saxion 
 

Edwin Noordink Contract manager Facilitair Service 
Management  
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HBO Hanzehogeschool 
Groningen  

Henry Huisjes 
Anna Holtman  

Aanbesteding afval 
Contract manager  

Facilitair bedrijf   

HBO HAN Karin Sanders van 
Heijst 

Manager facilitaire 
zaken 

Facilitaire zaken 

MBO ROC Midden Nederland David Steneker Facilitair manager  Facilitair bedrijf 

MBO MBO Utrecht  Debbie van Doorn Facilitair coördinator Facilitair en 
huisvesting 

MBO ROC van Twente  Ilya Sissohore-
Kuipers 

Beleidsondersteunend 
medewerker 

Dienst facilitaire 
zaken 

TABEL 4.1: BASIS GEGEVENS 9 RESPONDENTEN  

Stap 5: Gespreksverslagen en data analyse  
Na elk telefonisch interview met een respondent is er een gespreksverslag gemaakt. Alle 
gespreksverslagen zijn te lezen in appendix 10. Nadat de gespreksverslagen zijn gemaakt zijn de 
uitkomsten van de interviews geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Alle vergelijkende uitkomsten zijn 
per type instelling vastgelegd in appendix 7, 8, 9. De belangrijkste uitkomsten staan beschreven in 
onderstaande paragraaf 4.2. 
 

4.2 Belangrijkste uitkomsten 
In alle interviews zijn 6 hoofdonderwerpen aangehouden, elk met verschillende sub-onderwerpen. In de 
komende paragrafen staan de belangrijkste uitkomsten per onderwerp beschreven. Omdat de uitkomsten 
per type instelling zo van elkaar verschillen zijn deze voor elk onderwerp apart van elkaar beschreven. Elk 
onderwerp wordt afgesloten met de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de type 
instellingen. De hoofd en sub-onderwerpen zijn als volgt afgenomen en ook in die volgorde beschreven in 
de komende paragrafen: 
 

 Beleid omtrent afval(scheiding) 
o Focus, ambitie, doelstellingen 
o Jaar van ontwikkeling, borging en plan periode   

 Afval inzameling en verwerking 
o Afvalstromen 
o Afval voorkomen  
o Afvalscheiding aan de bron  
o Afval na scheiden   
o Afvalstromen zelf verwerken of door afval leverancier  
o Hergebruiken van afvalstromen die terugkomen in de eigen keten  

 Inkoop  
o Voorkomen van afval bij inkoop 
o Duurzaam inkopen 

 Kennis en samenwerking  
o Komen tot kennis over afval(scheiding)  
o Contact of samenwerking met andere onderwijsinstellingen 

 Knelpunten om afval(scheiding) doelstellingen te halen  

 Behoefte aan kennis over afval    
 
De uitgebreide uitkomsten zijn in appendix 7 t/m 10 terug te lezen. 
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4.2.1 Beleid 
Om te achterhalen welke aandacht een instelling op strategisch niveau heeft voor afval(scheiding) is er 
gevraagd naar een beleid omtrent afval(scheiding), de focus van het beleid, wat de ambities en 
doelstellingen zijn en hoe lang het beleid er al is. De belangrijkste resultaten staan per type instelling 
beschreven. 
 
Bij de interviews is de volgende definitie voor een actief afval(scheiding) beleid gebruikt: ‘als er een 
ambitie is geformuleerd met daaraan gekoppelde doelstellingen en activiteiten die zijn vastgelegd in een 
document en dit is geborgd bij een bepaalde afdeling die daar verantwoordelijk voor is’. 

 
WO instellingen 
 
Actief beleid  
Van de WO instellingen geeft één instelling aan dat ze een beleid hebben omtrent afval(scheiding) en 
twee instellingen dat ze ertussen in zitten. Ertussen in betekent dat er wel een ambitie is geformuleerd op 
het gebied van afval(scheiding) en dat er activiteiten worden ondernomen, maar dat het niet 
gestructureerd is vastgelegd in één overkoepelend document. Wat opvalt aan de uitkomsten is dat alle 
drie de instellingen in 2017 actief aan de slag zijn gegaan met afvalscheiding. 
 
Focus en ambities  
De meeste focus van de 3 respondenten ligt bij het afval scheiden aan de bron. Alle instellingen hebben 
een ambitie geformuleerd. Twee instellingen hebben gekwantificeerde doelstellingen en één instelling 
heeft daar expliciet niet voor gekozen. De reden dat ze deze niet hebben gekwantificeerd, is om uit de 
discussie te blijven over wat ambitieuze doelstellingen zijn en hoe de uitkomsten van afval(scheiding) 
moeten worden gemeten. Dit is ook de instelling waarvan het College van Bestuur (CvB) geen ambitie 
heeft geformuleerd op het gebied van afval, maar facility management dit zelf heeft gedaan. Bij de andere 
twee instellingen heeft het CvB een ambitie geformuleerd. 
 
Planperiode en verantwoordelijk 
Voor alle instellingen geldt dat de facilitaire dienst verantwoordelijk is voor de uitvoer van de afval 
activiteiten en dat zij hun uitkomsten jaarlijks rapporteren aan het CvB. De manier waarop de 
planperiodes zijn bepaald verschilt per instelling. Eén instelling heeft deze gekoppeld aan het jaartal dat in 
de ambitie is genoemd, een andere instelling aan de uitvoeringstijd van het milieubeleidsplan en de derde 
aan de contractperiode met de afval leverancier.  
 

Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  

Actief afval(scheiding) 
beleid 

Ja en Nee  
 

Ja  Ja en Nee  
 

Ambitie en doelstellingen Ja  Ja Ja  

Focus  Afval scheiden bij bron Voorkomen van afval   
Afval scheiden bij bron 

Voorkomen van afval   
Afval scheiden bij bron 

Sinds wanneer 2017 2017 2017 scheiding overal    
2014 pilot 

Plan periode Tot 2021 Tot 2020 Tot 2023 
TABEL 4.2: WO BELEID UITKOMSTEN  

HBO instellingen 
 
Actief beleid  
Geen van de HBO’s geeft aan dat zij op het moment een actief afval(scheiding) beleid hebben. Echter zijn 
bij de HBO instellingen veel ontwikkelingen gaande op het gebied van afval(scheiding) beleid. Alle drie de 
instellingen staan op het punt om hun afvalmanagementcontract aan te besteden of hebben deze net 
opnieuw afgesloten. De overeenkomst tussen al deze HBO’s is dat deze contracten ten opzichte van hun 
oude contracten veel ambitieuzer zijn. De respondenten geven aan dat er daardoor ook een duidelijk 
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beleid komt voor afval, omdat de oude contracten in het teken stonden van enkel restafval inzamelen en 
ophalen, maar de nieuwe contracten veel ambitieuzer zijn.  
 
Om aan te geven wat de ontwikkelingen zijn: één HBO dient uiterlijk in 2020 hun nieuwe afval contract 
aan te besteden en als voorschot daarop gaan ze in 2019 al van start met een pilot waarin circulaire 
oplossingen worden gezocht voor het restafval. De andere HBO instelling zit op het moment in een 
aanbesteding traject en geeft aan dat ze het aanbesteden totaal anders doen, op basis van ‘best value’. 
Dit doen zij omdat het CvB een geheel nieuwe visie op afval heeft laten formuleren met ambities en 
doelstellingen waarbij ze de afval leverancier als partner zien om gezamenlijk de gestelde doelen in 2025 
te behalen. De derde HBO heeft in oktober 2018 een nieuw contract afgesloten met een afval leverancier, 
waarbij ook zij de afval leverancier als partner zien om hun ambitieuze gestelde ambities voor 2026 
gezamenlijk te behalen.  
  
Focus en ambities  
Over de focus van afval is er (nog) geen eenduidigheid bij de instellingen. De HBO die haar contract in 
2020 gaat aanbesteden richt zich nu nog op na scheiding en zal hoogstwaarschijnlijk de focus verleggen 
naar scheiding aan de bron. De HBO die midden in de aanbesteding zit gaat zich in 2019 richten op het 
voorkomen van afval en scheiden bij de bron. De HBO die net het contract heeft afgesloten gaat samen 
met de afval leverancier bepalen waar ze zich op gaan focussen. De HBO die in 2020 gaat aanbesteden 
heeft nog geen ambitie geformuleerd, maar de 2 andere HBO’s wel, waarvan de één kwantitatief is en de 
ander kwalitatief.      
 
Planperiode en verantwoordelijk 
Voor twee HBO’s geldt dat de facilitaire dienst verantwoordelijk is voor de uitvoer van de afval activiteiten 
en dat zij hun uitkomsten jaarlijks rapporteren aan het CvB. Eén HBO rapporteert niet aan het CvB. De 
planperiodes voor alle drie de instellingen is gekoppeld aan de contractperiode met de afval leverancier. 
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Actief afval(scheiding) 
beleid 

Nee 
Nog niet, maar in 2020 

Nee  
Nog niet, maar in 2019  

Nee 
Nog niet, maar in 2019 

Ambitie en doelstellingen    Nee Ja Ja  

Focus  Afval na scheiden Huidig: na scheiden 
Nieuw: voorkomen van 
afval en scheiden bij bron 

Wordt nog bepaald   

Sinds wanneer 2013 
Nieuw: 2020  

Huidig: 2013  
Nieuw: 2019 

2018 

Plan periode Tot 2019 Huidig: tot 2018 
Nieuw: tot 2025 

Tot 2026 

TABEL 4.3: HBO BELEID UITKOMSTEN  

MBO instellingen 
 
Actief beleid 
Geen van de MBO’s heeft op het moment een actief afval(scheiding) beleid. Wat echter opvalt is dat alle 
drie de MBO’s aangeven een verouderd afval contract te hebben (deze staat in het teken van restafval 
inzamelen en ophalen) maar dat ze in 2019 allemaal iets extra’s doen dat verder gaat dan het contract.  
 
Twee van de instellingen hebben hetzelfde contract, omdat zij in 2015 mee hebben gedaan met de 
gezamenlijke aanbesteding met een tiental andere MBO’s. Maar in 2019 starten zij onafhankelijk van 
elkaar met een pilot afval scheiden. Zij gaan van start met de pilot, niet omdat het vanuit de directie 
wordt opgelegd, maar omdat studenten en medewerkers hier om vragen en ze zelf ook realiseren dat de 
tijd ernaar is. De andere instelling heeft zelf een contract en in 2019 gaan zij zich richten op het 
voorkomen van afval bij de leveranciers. Dit is ingegeven door hun directie, omdat er in 2017 een 
Strategisch Compas is ontwikkelt met een duurzaamheid component. De facilitaire dienst heeft toen de 
opdracht gekregen om daar op afval gebied voor 2019 invulling aan te geven. Deze MBO instelling 
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verwacht dat ze in 2020, als ze hun contract moeten gaan vernieuwen, er een afval beleid wordt 
ontwikkeld, omdat hun directie nu al aan het sturen is erop. De twee andere instellingen die de pilot gaan 
doen in 2019 geven aan dat ze er niet zeker van zijn of ze bij het vernieuwen van het contract een afval 
beleid kunnen verwachten, omdat hun directie er (nog) geen prioriteit van maakt.    
 
Focus en ambities  
Over de focus van afval is er (nog) geen eenduidigheid. Eén MBO richt zich op scheiden aan de bron,  de 
ander richt zich één jaar op afval reductie bij inkoop en weer een ander heeft het niet bepaald. Geen van 
de MBO’s heeft een ambitie geformuleerd, waarbij voor één MBO kan worden gesteld dat ze iets van een 
ambitie hebben geformuleerd, maar dat is voor een jaar.  
 
Planperiode en verantwoordelijk 
Alle drie de instellingen gaan voor de plan periode uit van de duur van hun contract met de afval 
leverancier. Echter geven de respondenten van de twee instellingen die van start gaan met de pilot aan 
dat ze uitgaan van de periode dat hun pilot loopt. Geen van de MBO’s hoeft hun afval resultaten met het 
CvB te delen.    
 

Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Actief afval(scheiding) 
beleid 

Nee Nee  
 

Nee 
 

Ambitie en doelstellingen  Nee Ja Nee  

Focus  Afval scheiden bij bron Voorkomen afval inkoop Niet bepaald  

Sinds wanneer 2015 2008 2015    

Plan periode Tot 2023 2020 Tot 2023 
TABEL 4.4: MBO BELEID UITKOMSTEN  

Overeenkomsten & verschillen 
 
De grootste overeenkomst tussen de typen instellingen is dat alle instellingen een afval contract hebben 
met een afval leverancier. 
 
Het grootste verschil tussen de typen instellingen is de mate waarin ze een beleid hebben voor afval 
management. Er kan worden gesteld dat de WO instellingen in de grootste mate een beleid hebben, 
omdat bij alle WO instellingen sprake is van (deels) een afval beleid. In mindere mate is er sprake van 
afval beleid bij de HBO’s, omdat geen van de HBO’s op dit moment een actief beleid heeft. Echter zijn er 
bij de HBO’s veel ontwikkelingen gaande wat betreft hun afval management. Alle instellingen zijn bezig 
met contract vernieuwing en deze zijn ten opzichte van hun oude contracten veel ambitieuzer. Volgens de 
respondenten zal er daardoor ook in de komende periode een beleid komen voor afval. In de minste mate 
is er sprake van afval beleid bij de MBO’s. Geen van de MBO’s heeft op dit moment een actief beleid of is 
bezig met het formuleren van ambities voor afval management. Wel zijn alle drie de MBO’s de eerste 
stappen aan het zetten, doordat ze in 2019 allemaal iets extra’s doen wat verder gaat dan het contract 
dat ze hebben voor hun afval management. 
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4.2.2 Afvalinzameling & verwerking  
Om te achterhalen wat er in de praktijk exact gebeurt bij alle instellingen is er gevraagd hoe de 
instellingen afval inzamelen en verwerken. Omdat de inzameling en verwerking van afval uit verschillende 
onderdelen bestaat, is ervoor gekozen om de vragen daarover verder op te splitsen in 5 categorieën. De 
belangrijkste resultaten staan per type instelling beschreven. 
 
De vijf categorieën: 
 
1 Inzicht in afvalstromen 
2 Voorkomen van afval 
3 Inzamelen van afval 
4 Verwerken van afval   
5 Hergebruiken van afval  

 

1. Inzicht in afvalstromen   
 
WO instellingen 
 
Alle WO instellingen hebben inzicht in het aantal afval stromen dat zij hebben en de hoeveelheid daarvan 
in kilo’s. Twee instellingen geven aan ook een goed inzicht te hebben in de kwaliteit van de stromen en de 
derde WO instelling geeft aan een redelijk inzicht te hebben in de kwaliteit. De respondenten geven aan 
dat ze een terugkoppeling krijgen van de afval leverancier over de kwaliteit. 
 

Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  

Inzicht afvalstromen  Ja Ja Ja 

Kwaliteit afvalstromen  Ja Ja   Redelijk  

Hoe kwaliteit bepaald Terugkoppeling afval 
leverancier  

Terugkoppeling afval 
leverancier 

Terugkoppeling afval 
leverancier 

TABEL 4.5: WO INZICHT AFVALSTROMEN  

HBO instellingen 
 
Alle HBO instellingen hebben inzicht in het aantal afvalstromen dat zij hebben. Twee instellingen hebben 
ook inzicht in de hoeveelheid (in kilo’s) en hebben een goed inzicht in de kwaliteit. De respondenten 
geven aan dat ze een terugkoppeling krijgen van de afval leverancier over de kwaliteit. De instelling die 
enkel inzicht heeft in hun afvalstromen geeft aan dat hun oude afval leverancier, waar ze in september 
2018 afscheid van hebben genomen, die gegevens niet kon overleggen. 
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Inzicht afvalstromen  Ja Ja Ja en nee 
Kunnen niet alle 
overleggen 

Kwaliteit afvalstromen  Ja Ja Nee 

Hoe kwaliteit bepaald Terugkoppeling afval 
leverancier 

Terugkoppeling afval 
leverancier 

Nee 

TABEL 4.6: HBO  INZICHT AFVALSTROMEN 

 
MBO instellingen 
 
Alle MBO instellingen hebben inzicht in het aantal afval stromen die zij hebben, de hoeveelheid ervan in 
kilo’s en een goed inzicht in de kwaliteit van de stromen. De respondenten geven aan dat ze een 
terugkoppeling krijgen van de afval leverancier over de kwaliteit van hun afvalstromen.  
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Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Inzicht afvalstromen  Ja Ja Ja 

Kwaliteit afvalstromen  Ja Ja Ja 

Hoe kwaliteit bepaald Terugkoppeling afval 
leverancier 

Terugkoppeling afval 
leverancier 

Terugkoppeling afval 
leverancier 

TABEL 4.7: MBO INZICHT AFVALSTROMEN 

 
Overeenkomsten & verschillen 
 
De grootste overeenkomst is dat alle instellingen inzicht hebben in het aantal afval stromen die zij hebben 
en de hoeveel ervan in kilo’s, met uitzondering van de HBO instelling die de gegevens niet ontving van 
hun afval leverancier. Er zijn geen verschillen hierin tussen de typen instellingen.   
 

2. Voorkomen van afval  
 
WO instellingen 
 
Twee van de WO instellingen richten zich niet op het voorkomen van afval bij studenten en medewerkers. 
De derde instelling, die zich wel richt op het voorkomen van afval, onderneemt de volgende activiteiten: 
minder papiergebruik stimuleren bij medewerkers en waterkoelers niet meer gebruiken, waardoor er 
geen plastic tonnen meer zijn als afval.   
 

Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  

Voorkomen van afval Nee Ja  Nee 

Activiteiten daarop    Nee Ja  Nee 
TABEL 4.8: WO VOORKOMEN AFVAL 

 
HBO instellingen 
 
Twee van de HBO instellingen richten zich niet op het voorkomen van afval bij studenten en 
medewerkers. De instelling die zich richt op het voorkomen van afval onderneemt de volgende 
activiteiten: er worden kartonnen (in plaats van plastic) bekertjes gebruikt en er wordt actief gestimuleerd 
om de bekertjes meerdere keren te gebruiken.  
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Voorkomen van afval Nee Nee Ja 

Activiteiten daarop    Nee Nee Ja 
TABEL 4.9: HBO VOORKOMEN AFVAL 

 
MBO instellingen 
 
Twee van de MBO instellingen richten zich niet op het voorkomen van afval bij studenten en 
medewerkers. De instelling die zich richt op het voorkomen van afval onderneemt de volgende 
activiteiten: er worden kartonnen (in plaats van plastic) bekertjes gebruikt en er wordt actief gestimuleerd 
om de bekertjes meerdere keren te gebruiken. 
 

Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Voorkomen van afval Nee Ja Nee 

Activiteiten daarop    Nee Ja Nee 
TABEL 4.10: MBO VOORKOMEN AFVAL 
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Overeenkomsten & verschillen 
 
De grootste overeenkomst is dat bij alle typen instellingen slechts één van de instellingen zich richt op het 
voorkomen van afval bij studenten en medewerkers. De instellingen die dat doen, richten zich ook niet vol 
hierop, maar met lichte activiteiten, zoals het gebruik van disposable bekers in plaats van plastic bekers. 
Er zijn geen grote verschillen waar te nemen tussen de typen instellingen.    
 

3. Scheiden aan de bron  
 
WO instellingen 
 
Stromen en hoe inzamelen  
Alle WO instellingen doen aan scheiden aan de bron. Opmerkelijk is dat alle drie de instellingen dit 
volledig hebben ingesteld in 2017 voor studenten en medewerkers. De stromen die worden gescheiden 
zijn restafval, papier, plastic, PMD en biologisch afbreekbaar afval. Het verschilt per instelling of zij plastic 
of PMD als stroom scheiden en één instelling zamelt ook biologisch afbreekbaar afval in. Alle instellingen 
maken gebruik van afvalbakken met verschillende scheidingscompartimenten. Ook worden er door de 
facilitaire medewerkers nog andere verschillende stromen apart ingezameld. Dit zijn stromen die uit het 
zicht van de studenten en medewerkers worden ingezameld. Dit zijn 5 tot 20 verschillende stromen en 
het exacte aantal is afhankelijk per instelling.  
 
Welke activiteiten  
Alle WO instellingen ondernemen activiteiten om studenten en medewerkers te stimuleren afval 
gescheiden in te leveren. Wat overeenkomt tussen de instellingen is dat ze allemaal communicatie 
uitingen en fysieke activiteiten inzetten. Er is wel een verschil per instelling welke activiteiten ze 
ondernemen en de frequentie en mate ervan. De belangrijkste communicatie uitingen zijn: communicatie 
campagne met beeldmerk, informatie op de afvalbakken, informatie op de college schermen, 
nieuwsbrieven, posters en banners. De belangrijkste fysieke activiteiten zijn: inzetten van afval coaches of 
studenten die de medewerkers en studenten informeren bij het in gebruik nemen van de afvalbakken. 
Overeenkomstig is dat alle drie de instellingen een duidelijke scheiding maken in hun activiteiten tussen 
studenten en medewerkers. Alle drie de respondenten geven ook aan dat zij bewustwording en 
gedragsverandering als één van de belangrijkste aspecten zien om afvalscheiding te realiseren. 
 

Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  

Bronscheiding Ja Ja  Ja 

Activiteiten Ja Ja  Ja 
TABEL 4.11: WO SCHEIDEN AAN DE BRON 

 
HBO instellingen 
 
Stromen en hoe inzamelen  
Alle HBO instellingen doen aan scheiden aan de bron. Echter dient er bij te worden aangegeven dat twee 
instellingen ‘slechts’ restafval en papier apart inzamelen. Zij gaan dit bij het ingaan van het nieuwe 
contract uitbreiden met meer stromen. De derde instelling zamelt op 25% van hun locaties naast restaval 
en papier ook plastic gescheiden in. Op alle instellingen worden door de facilitaire medewerkers andere 
verschillende stromen apart ingezameld. Dit zijn stromen die uit het zicht van de studenten en 
medewerkers worden ingezameld. Dit zijn 5 tot 20 verschillende stromen en het exacte aantal is 
afhankelijk per instelling. 
 
Welke activiteiten 
Twee instellingen ondernemen geen activiteiten om studenten en medewerkers aan te zetten tot 
afvalscheiding, dit zijn de instellingen die papier en restafval gescheiden inzamelen. De derde instelling die 
op 25% van de locaties plastic gescheiden inzamelt, onderneemt wel activiteiten. Zij gebruiken zowel 
communicatie uitingen als nieuwsbrieven, posters en banners, alsmede fysieke activiteiten, zoals het 
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inhuren van acteurs om medewerkers en studenten te informeren. In hun activiteiten maken ze een 
scheiding tussen studenten en medewerkers. De respondent geeft aan dat bewustwording en 
gedragsverandering de belangrijkste aspecten zien om afvalscheiding te realiseren. 
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Bronscheiding Ja Ja Ja 

Activiteiten Nee Nee Ja 
TABEL 4.12: HBO SCHEIDEN AAN DE BRON 

 
MBO instellingen 
 
Stromen en hoe inzamelen  
Alle drie de MBO instellingen doen aan scheiden aan de bron. Echter dient er wel bij te worden 
aangegeven dat bij de instellingen ‘slechts’ restafval en papier apart wordt ingezameld. Bij twee 
instellingen kunnen studenten specifiek per opleiding specifieke afvalstromen gescheiden inleveren, zoals 
hout, metaal, glas etc. Deze stromen leveren studenten van die opleidingen gescheiden in op die locatie. 
Op alle instellingen wordt door de facilitaire medewerkers andere verschillende stromen apart 
ingezameld. Dit zijn stromen die uit het zicht van de studenten en medewerkers worden ingezameld. Dit 
zijn 5 tot 20 verschillende stromen en het exacte aantal is afhankelijk per instelling. 
 
Welke activiteiten 
De drie instellingen ondernemen geen extra activiteiten bovenop hun dagelijkse activiteiten om 
studenten en medewerkers aan te zetten tot afval weggooien. Eén instelling geeft aan dat het netjes 
opruimen van afval is opgenomen in de zogenaamde burgerschapslessen. Ook worden de leerlingen in de 
praktijklessen opgevoed om hun afval netjes op te ruimen en specifieke stromen uit die lessen gescheiden 
te in leveren, met de gedachte dat zij worden opgeleid tot een goed werknemer.  
 

Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Bronscheiding Ja Ja Ja 

Activiteiten Ja Nee Nee 
TABEL 4.13: MBO SCHEIDEN AAN DE BRON 

 
Overeenkomsten & verschillen 
 
De grootste overeenkomst tussen de typen instellingen is dat zij allemaal de afval stromen aan de bron 
scheiden die zich aan het zicht van studenten en medewerkers onttrekken. Dit zijn de stromen die door 
de facilitaire medewerkers inzamelen. De mate waarin ze dit doen verschilt ook niet erg van elkaar.   
 
Het grote verschil tussen de typen instellingen zit in de mate van het scheiden bij de bron van 
afvalstromen die betrekking hebben op studenten en medewerkers. De WO instellingen zijn allemaal in 
2017 begonnen met het afval scheiden aan de bron door meer afvalstromen te scheiden dan alleen 
restafval en papier. Zij ondernemen daarbij ook activiteiten om studenten en medewerkers te informeren 
en te stimuleren hun afval gescheiden in te leveren. Van de HBO instellingen is er nu één instelling waar 
meer dan alleen restafval en papier gescheiden ingeleverd kan worden, en dat is op 25% van hun locaties. 
Op de andere twee locaties kan tot nu toe alleen papier en restafval worden ingeleverd. Hierbij dient wel 
aan te worden gegeven dat de twee instellingen in een aanbesteding traject zitten voor een nieuw afval 
management contract en in 2019 van start gaan met afvalscheiding aan de bron. Van de MBO’s doet geen 
enkele instelling aan het scheiden van papier en restafval aan de bron. Echter moet hier worden 
aangegeven dat 2 MBO’s in 2019 van start gaan met een pilot om op enkele locaties van start te gaan met 
afvalscheiding van meer dan de afvalstromen restafval en papier.       
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4. Na scheiden van afval 
 
WO instellingen 
 
Twee WO instellingen doen niet zelf aan na scheiden van hun afval en één instelling doet dit wel. De 
facilitaire dienst van die instelling haalt afval op en scheidt de volgende stromen op één plek: 
vertrouwelijke gegevensdragers, elektronica, klein chemisch afval en oud ijzer.  
Bij twee instellingen doet de afval leverancier aan na scheiding. Eén instelling daarvan geeft aan dat ze 
niet weten welke stromen dit zijn en de andere instelling geeft aan dat ze daar wel inzicht in hebben. Eén 
instelling geeft aan dat hun afval leverancier niet na scheidt.    
 

Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  

Zelf na scheiden  Ja Nee Nee 

Leverancier na scheiden Ja Ja Nee 

Inzicht in die stromen  Nee Ja Nee 
TABEL 4.13: WO NA SCHEIDEN 

 
HBO instellingen 
 
Geen van de HBO instellingen doet zelf aan na scheiden van hun afval. Bij twee instellingen doet de afval 
leverancier aan na scheiding en beide instellingen weten welke stromen er worden na gescheiden. Eén 
instelling geeft aan dat hun afval leverancier niet na scheidt. 
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Zelf na scheiden  Nee Nee Nee 

Leverancier na scheiden Ja Ja Nee 

Inzicht in die stromen Ja Ja Nee 
TABEL 4.14: HBO NA SCHEIDEN 

 
MBO instellingen 
 
Geen van de MBO instellingen doet zelf aan na scheiden van hun afval of geeft aan dat hun afval 
leverancier hun afval na scheidt.  
 

Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Zelf na scheiden  Nee Nee Nee 

Leverancier na scheiden Nee Nee Nee 

Inzicht in die stromen Nee Nee Nee 
TABEL 4.15: MBO NA SCHEIDEN 

 
Overeenkomsten & verschillen 
 
De grootste overeenkomst tussen de typen instellingen is dat zelf na scheiden over het algemeen 
genomen niet gebeurt, met uitzondering van één WO instelling.  
 
Het grootste verschil is dat bij de WO en HBO instellingen elk 2 instellingen aangeven dat hun afval 
leverancier hun afval na scheidt, terwijl bij de MBO instellingen geen sprake is van afval leveranciers die 
na scheiden. 
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5. Verwerken na inzamelen  
  
WO instellingen 
 
Geen van de WO instellingen verwerkt zelf afval stromen na het inzamelen. Ook heeft geen van de 
instellingen een goed inzicht in wat de afval leverancier doet met hun afvalstromen. Eén instelling heeft 
helemaal geen inzicht en de andere twee geven aan gedeeltelijk inzicht te hebben. Dit blijkt geen 
prioriteit te zijn voor de instellingen. Een respondent geeft aan dat het wel in de aanbesteding is 
opgenomen, maar dat ze er niet op monitoren. Een andere respondent geeft aan dat het al een hele stap 
was om afvalscheiding te realiseren.  
 

Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  

Zelf stromen verwerken Nee Nee Nee 

Aantal afval leveranciers 3 1 1 

Inzicht wat er met 
stromen gebeurt 

Nee Gedeeltelijk  Gedeeltelijk 

TABEL 4.16: WO VERWERKEN NA INZAMELEN 

 
HBO instellingen 
 
Geen van de instellingen verwerkt zelf afvalstromen na het inzamelen. Eén instelling geeft aan dat ze 
inzicht heeft in wat er met de afvalstromen gebeurt die de leverancier heeft ingezameld. Twee 
instellingen geven aan geen goed inzicht te hebben en beiden geven aan dat het geen prioriteit voor hen 
heeft en daarom niet nagevraagd wordt bij hun afval leverancier.  
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Zelf stromen verwerken Nee Nee Nee 

Aantal afval leveranciers 2 2 1 

Inzicht wat er met 
stromen gebeurt 

Nee Ja Nee  

TABEL 4.17: HBO VERWERKEN NA INZAMELEN 

 
MBO instellingen 
 
Geen van de instellingen verwerkt zelf afvalstromen na het inzamelen. Ook heeft geen van de instellingen 
inzicht in wat er met de afvalstromen gebeurt die de leverancier heeft ingezameld. De instellingen geven 
aan dat het geen prioriteit voor hen heeft en daarom vragen ze dit niet aan hun afval leverancier. 
 

Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Zelf stromen verwerken Nee Nee Nee 

Aantal afval leveranciers 1 1 2 

Inzicht wat er met 
stromen gebeurt 

Nee Nee Nee 

TABEL 4.18: MBO VERWERKEN NA INZAMELEN  

 
Overeenkomsten & verschillen 
 
De grootste overeenkomst tussen de typen instellingen is dat geen van de instellingen zelf hun afval 
verwerkt. Een andere overeenkomst tussen de typen instellingen is dat weinig tot geen van de 
instellingen inzicht heeft in wat de leverancier exact doet met hun afvalstromen na inzamelen. Enkele 
respondenten geven aan dat ze het gedeeltelijk weten en het overkoepelende geluid is dat de prioriteit er 
niet is om te achterhalen wat er met hun afvalstromen gebeurt zodra de afval leverancier deze heeft 
opgehaald.  
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6. Hergebruiken van afval in eigen keten    
  

WO instellingen 
 
Eén instelling gebruikt een afvalstroom in haar eigen keten als nieuwe grondstof, de andere twee 
instellingen niet. De stroom die als nieuwe grondstof wordt gebruikt is brood en snijgroenten. Deze 
worden gebruikt om nieuwe producten te maken. Dit doet de cateraar en verkoopt die ook.  
 

Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  

Afval stroom als 
grondstof in  

Nee Ja Nee 

Welke stroom  NVT Brood en snij groentes NVT 

Wat ermee gedaan NVT Nieuw product NVT 
TABEL 4.19: WO HERGEBRUIKEN AFVAL IN EIGEN KETEN 

 
HBO instellingen 
 
Twee van de instellingen hergebruiken een afvalstroom in haar eigen keten als nieuwe grondstof. Deze 
twee instellingen gebruiken koffiedik om er zwammen op te telen en deze worden door de cateraar 
verkocht. De derde instelling zet nog geen eigen afvalstroom in als grondstof in hun eigen keten, maar dat 
gaan ze wel doen in hun pilot in 2019. Ze gaan GFT vergisten. Zij geven aan dat ze bij het opzetten van de 
pilot al tegen allerlei blokkades zijn aangelopen vanwege wet- en regelgeving. Ze zijn als 
onderwijsinstelling geen afval verwerker en mogen daarom van de wet niet zelf afval hergebruiken, 
omdat GFT als afval wordt gezien. 
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Afval stroom als 
grondstof in  

Nee Ja Ja 

Welke stroom  NVT Koffiedik  Koffiedik  

Wat ermee gedaan NVT Zwammen geteeld Zwammen geteeld 
TABEL 4.20: HBO HERGEBRUIKEN AFVAL IN EIGEN KETEN 

 
MBO instellingen 

Geen van de instellingen gebruikt een afvalstroom weer in haar eigen keten als nieuwe grondstof. 
 

Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Afval stroom als 
grondstof in  

Nee Nee Nee 

Welke stroom  NVT NVT NVT 

Wat ermee gedaan NVT NVT NVT 
TABEL 4.21: MBO HERGEBRUIKEN AFVAL IN EIGEN KETEN 

 
Overeenkomsten & verschillen 
 
De grootste overeenkomst tussen de typen instellingen is dat hergebruik van afvalstromen nog heel 
beperkt wordt gedaan. Bij de MBO instellingen worden nog helemaal geen grondstoffen hergebruikt en in 
de eigen keten ingezet. Bij de WO instellingen doet één instelling het en bij de HBO’s twee instellingen. 
Deze instellingen doen het ook nog in zeer beperkte mate. Het gaat om voedsel afvalstromen die als 
nieuwe grondstof worden ingezet. Er kan worden gezegd dat dit nog erg in de kinderschoenen staat. Wel 
zijn er door twee HBO instellingen al plannen gemaakt om hier meer mee aan de slag te gaan. Zij hebben 
in hun nieuwe aanbesteding beschreven dat ze hier actief op in gaan zetten, omdat ze ernaar streven om 
de kringloop van grondstoffen te sluiten.   
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 4.2.3 Inkoop  
Aangezien de scope van dit onderzoek gaat over de grootste instellingen is een centrale inkoop relevant. 
Om te achterhalen in welke mate de inkoop zich bezig houdt met het voorkomen van afval en of ze daar 
voorwaarden voor stellen bij leveranciers zijn er in het interview vragen over gesteld. De belangrijkste 
resultaten staan per type instelling beschreven. 
 
WO instellingen 
 
Alle WO instellingen houden bij hun inkoop rekening met het voorkomen van afval en doen aan duurzaam 
inkopen. Echter is er niet bekend in welke mate dit wordt gedaan en om welke diensten en producten dit 
precies gaat. Alle drie de respondenten gaven aan dat ze hier als instelling nog maar kort mee bezig zijn 
en dit ook veelal bij de inkoop afdeling ligt en ze daardoor geen goed inzicht hebben in welke diensten en 
producten dit zijn. Alle drie de instellingen stellen bij aanbestedingen ook voorwaarden dat leveranciers 
hun afval dienen te reduceren en het is opgenomen als gunningcriterium. Er is echter wel een verschil 
tussen de instellingen. Eén instelling geeft aan dat het een eis is bij de aanbesteding. Bij de andere twee 
instellingen is het als wens opgenomen en wordt er nog geen beleid op gevoerd. 
 

Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  

Inkoop rekening houden 
voorkomen afval   

Ja  Ja Ja  

Voorwaarden stellen 
voor leveranciers  

Ja Ja Ja en Nee 

Duurzaam inkopen  Ja Ja Ja en Nee 
TABEL 4.22: WO INKOOP  

 
HBO instellingen 
 
Alle HBO instellingen houden bij hun inkoop rekening met het voorkomen van afval en doen aan 
duurzaam inkopen. Er is niet bekend in welke mate en om welke diensten en producten dit precies gaat. 
De respondenten gaven aan dat ze hier als instelling kort mee bezig zijn, dat de inkoop afdeling dit 
verzorgt en dat ze daardoor geen goed inzicht hebben in welke diensten en producten dit zijn. Alle drie de 
instellingen stellen bij aanbestedingen ook voorwaarden dat leveranciers hun afval dienen te reduceren 
en het is opgenomen als gunningcriterium. Er is echter wel een verschil tussen de instellingen. Eén 
instelling geeft aan dat het een eis is bij de aanbesteding. Bij de andere twee instellingen is het als wens 
opgenomen en wordt er nog geen beleid op gevoerd. 
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Inkoop rekening houden 
voorkomen afval   

Ja  Ja Ja  

Voorwaarden stellen 
voor leveranciers 

Ja Ja Ja  

Duurzaam inkopen  Ja Ja Ja 
TABEL 4.23: HBO INKOOP  

 
MBO instellingen 
 
Geen van de instellingen doet aan duurzaam inkopen. Wel houden alle instellingen bij hun inkoop 
rekening met het voorkomen van afval. Er is niet bekend in welke mate en om welke diensten en 
producten dit precies gaat. De respondenten gaven aan dat ze hier als instelling kort mee bezig zijn en dit 
bij de inkoop afdeling ligt en dat ze daardoor geen goed inzicht hebben in welke diensten en producten 
dit zijn. Alle drie de instellingen stellen bij aanbestedingen ook voorwaarden dat leveranciers hun afval 
dienen te reduceren en is het opgenomen als gunningcriterium. Twee van de instellingen geven aan dat 
deze eisen streng worden nageleefd en bij één instelling wordt dit niet zo strikt nageleefd.   
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Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Inkoop rekening houden 
voorkomen afval   

Ja  Ja Ja  

Voorwaarden stellen 
voor  leveranciers 

Ja Ja Ja  

Duurzaam inkopen  Nee Nee Nee 
TABEL 4.24: MBO INKOOP  

 
Overeenkomsten & verschillen 
 
De belangrijkste overeenkomst tussen de typen instellingen is dat alle instellingen rekening houden bij 
hun inkoop met het voorkomen van afval en dat ze bij aanbestedingen allemaal voorwaarden stellen dat 
leveranciers hun afval dienen te reduceren.  
 
Nog een overeenkomst is dat er binnen alle typen instellingen een verschil is in hoe die voorwaarden 
worden nageleefd bij een aanbesteding. Bij zowel de WO, HBO en MBO instellingen zijn daarin onderling 
verschillen. Zo is het bij de ene instelling een harde eis en wordt het strikt nageleefd en is het bij de 
andere instelling een wens.      
 
Het grootste verschil is dat zowel de WO als HBO instellingen aan duurzaam inkopen doen, maar geen van 
de MBO instellingen dit doet.  
 

 4.2.4 Kennis & samenwerking  
Om te achterhalen waar de instellingen op dit moment hun kennis vandaan halen en in welke mate zij 
hiervoor met elkaar samenwerken is gevraagd waar de instelling hun kennis over afval vandaan haalt en 
of zij ook samenwerken met andere onderwijsinstellingen. De belangrijkste resultaten staan per type 
instelling beschreven.  
 
WO instellingen 

Alle drie de WO instellingen geven aan dat ze hun kennis over afval bij verschillende kanalen vandaan 
halen. Er zijn 5 verschillende kanalen genoemd. Deze staan hieronder weergeven van A tot en met E. In 
tabel 4.25 staat welke instelling welk kanaal gebruikt.  
 

A. Afval leverancier  
B. Uit eigen ervaring  
C. Best case practices van soortgelijke instellingen en gemeentes 
D. Aangesloten bij een netwerk dat meerdere keren per jaar samenkomt  
E. Collega’s en persoonlijke contacten  

 
Het blijkt dat alle instellingen één zelfde soort kanaal gebruiken. Dat is kanaal C: best case practices van 
soortgelijke instellingen en bij gemeentes. Wat verder goed is om aan te geven, is dat twee instellingen 
zijn aangesloten bij een netwerk dat meerdere keren per jaar samenkomt. Echter is dit niet hetzelfde 
netwerk.     
 
Alle drie de instellingen hebben op één of andere manier contact met andere onderwijsinstellingen. 
Respondenten geven aan dat dit vaak ad hoc is als er behoefte is aan kennis over een specifiek 
onderwerp. Geen van de instellingen heeft een actieve samenwerking met een andere 
onderwijsinstelling. 
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Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  

Contact andere 
onderwijsinstellingen  

Ja Ja Ja  

Samenwerking  
onderwijsinstellingen 

Nee Nee Nee 

Kanalen voor kennis  A, B, C B, C, D A, C, D, E  
TABEL 4.25: WO KENNIS & SAMENWERKING   

 
HBO instellingen 
 
Alle drie de HBO instellingen geven aan dat ze hun kennis over afval bij verschillende kanalen vandaan 
halen. Er zijn 7 verschillende kanalen genoemd. Deze staan hieronder weergeven van A tot en met G. In 
tabel 4.26 staat welke instelling welk kanaal gebruikt.  
 

A. Afval leverancier  
B. Uit onderwijs, zowel studenten als lectoren  
C. Uitgebreide markscan (vanwege aanbesteding) 
D. Aangesloten bij een netwerk dat meerdere keren per jaar samenkomt  
E. Best case practices van soortgelijke instellingen 
F. Ketenpartners  
G. Collega’s en persoonlijke contacten  

 
Het blijkt dat alle instellingen 3 dezelfde soorten kanalen gebruiken. Dat zijn kanaal A (de afval 
leverancier), kanaal C (een uitgebreide marktscan) en kanaal D (aangesloten bij een netwerk dat 
meerdere keren per jaar samenkomt). Voor kanaal C dient te worden aangegeven dat het verschillende 
netwerken zijn waar de instellingen bij zijn aangesloten.       
 
Alle drie de instellingen hebben op één of andere manier contact met andere onderwijsinstellingen. 
Respondenten geven aan dat dit vaak ad hoc is als er behoefte is aan kennis over een specifiek 
onderwerp. Geen van de instellingen heeft een actieve samenwerking met een andere 
onderwijsinstelling. 
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Contact andere 
onderwijs instellingen  

Ja Ja Ja 

Samenwerking  
onderwijs instellingen 

Nee Nee Nee 

Kanalen voor kennis  A, B, C, D, E, F  A, C, D  A, B, C, D, E, G  
TABEL 4.26: HBO KENNIS & SAMENWERKING   

 
MBO instellingen 

Alle drie de instellingen geven aan dat ze hun kennis over afval bij verschillende kanalen vandaan halen. Er 
zijn 6 verschillende kanalen genoemd. Deze staan hieronder weergeven van A tot en met F. In tabel 4.27 
staat welke instelling welk kanaal gebruikt.  
 

A. Afval leverancier  
B. Aangesloten bij een netwerk dat meerdere keren per jaar samenkomt  
C. Best case practices van soortgelijke instellingen 
D. Leveranciers van andere goederen en diensten  
E. Facilitaire beurzen  
F. Studie en eigen kennis  

 
Het blijkt dat geen van de kanalen door alle drie de instellingen wordt gebruikt. Wat verder goed is om 
aan te geven, is dat twee instellingen zijn aangesloten bij een netwerk dat meerdere keren per jaar 
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samenkomt. Dit is hetzelfde netwerk, namelijk: de MBO raad en daar binnen specifiek de werkgroep 
inkoop.  
 
Alle drie de instellingen hebben op één of andere manier contact met andere onderwijsinstellingen. 
Respondenten geven aan dat dit vaak ad hoc is als er behoefte is aan kennis over een specifiek 
onderwerp. Geen van de instellingen heeft een actieve samenwerking met een andere 
onderwijsinstelling. 
 

Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Contact andere 
onderwijs instellingen  

Ja Nee Ja 

Samenwerking  
onderwijs instellingen 

Nee Nee Nee 

Kanalen voor kennis  A, B, C A, D, E B, F  
TABEL 4.27: MBO KENNIS & SAMENWERKING   

 
Overeenkomsten & verschillen 
 
De belangrijkste overeenkomst tussen de typen instellingen is dat alle instellingen contact met andere 
onderwijsinstellingen hebben omtrent kennisdeling en dit is altijd op ad hoc basis. Geen van de 
instellingen heeft een actieve samenwerking met een andere onderwijsinstelling. Ook zijn er 
overeenkomsten in de soort kanalen die de type instellingen gebruiken om tot kennis te komen, er zijn 
drie soorten kanalen waar alle typen instellingen gebruik van maken, dat zijn: de afval leverancier, best 
case practices van soortgelijke instellingen, en een netwerk dat meerdere keren per jaar samenkomt. 
 
Het belangrijkste verschil tussen de typen instellingen heeft betrekking op het volgende kanaal: netwerk 
dat meerdere keren per jaar samenkomt. De MBO instellingen die aangesloten zijn bij een netwerk maken 
gebruik van hetzelfde netwerk, namelijk de MBO raad. De HBO instellingen die aangesloten zijn bij 
netwerken zijn niet bij hetzelfde netwerk aangesloten. Hetzelfde geldt voor de WO instellingen.  
 

 4.2.5 Knelpunten 
Om te achterhalen waar RWS eventueel bij zou kunnen ondersteunen is er gevraagd naar wat de interne 
en externe knelpunten bij instellingen zijn wat betreft hun afval(scheiding). De belangrijkste resultaten 
staan per type instelling beschreven. 
 
WO instellingen 
 
Alle drie de WO instellingen ervaren knelpunten bij hun afval(scheiding) activiteiten. Er zijn 5 interne en 3 
externe knelpunten genoemd. Deze staan hieronder weergeven van A tot en met CC. In tabel 4.28 staat 
welke instelling welk knelpunt ervaart.  
 
Intern 

A. Medewerking en gedrag van medewerkers om hun afval te scheiden 
B. Beperkte ruimte om afvalstromen gescheiden in te scheiden en bijbehorende logistiek 
C. Niet zo een ambitieuze doelstelling voor afval vanuit het College van Bestuur 
D. Financiën: beperkt budget voor afvalbakken met scheiding compartimenten op alle locaties 
E. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid communicatie activiteiten omtrent afvalscheiding   

 
Extern  

AA. Lastig om gestructureerd beleid te maken omdat afval branche volop in ontwikkeling is 
BB. Afval leverancier kan gescheiden plastic niet verwerken, regelgeving omtrent recycling plastic 
CC. Afwezigheid van eenduidige inkoop criteria om afval reductie te bewerkstelligen     
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Eén intern knelpunt wordt door alle instellingen ervaren, dat is knelpunt A) medewerking van 
medewerkers om hun afval te scheiden. Alle respondenten gaven aan dat het afval scheiden en draagvlak 
onder de studenten verrassend goed was, maar dat ze niet verwacht hadden dat het draagvlak en 
medewerking van medewerkers zo laag zou zijn. De andere interne knelpunten die worden genoemd zijn 
knelpunten die door één instelling worden ervaren en kunnen aangemerkt worden als instelling 
afhankelijke knelpunten. 
 
Twee van de instellingen ervaren externe knelpunten en één instelling ervaart geen externe knelpunten. 
Er zit geen overlap in de externe knelpunten die worden ervaren.  
 

Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  

Intern knelpunt  A, B, C A, E  A, D 

Extern knelpunt  AA BB, CC  Geen  
TABEL 4.28: WO INTERNE EN EXTERNE KNELPUNTEN     

 
HBO instellingen 
 
Eén instelling van de HBO’s ervaart een intern knelpunt en twee instellingen ervaren externe knelpunten 
voor het afval(scheiding) activiteiten. Er zijn 1 interne en 5 externe knelpunten genoemd. Deze staan 
hieronder weergeven van A tot en met EE. In tabel 4.29 staat welke instelling welk knelpunt ervaart.   
 
Er is maar één instelling die een intern knelpunt ervaart en dat is de instelling die op 25% van haar locaties 
ook plastic scheidt. Zij geven aan dat het grootste interne knelpunt de medewerking en het gedrag van 
medewerkers is. De twee instellingen die nog niet tot afvalscheiding over zijn gegaan ervaren intern nog 
geen knelpunten. De respondenten van deze instellingen geven aan dat ze die nog niet ervaren, omdat ze 
nog niet actief bezig zijn met het scheiden van meer stromen. 
 
Twee van de instellingen ervaren externe knelpunten en één instelling ervaart geen externe knelpunten. 
Er zit geen overlap in de externe knelpunten die worden ervaren.  
 
Intern 

A. Medewerking en gedrag van medewerkers om hun afval te scheiden 
 
Extern  

AA. Ketenpartners werken nog niet goed samen en keten is niet altijd goed op elkaar afgestemd  

BB. Gemeentelijke wet- en regelgeving om als instelling zelf afval te verwerken en te hergebruiken als 
grondstof 

CC. Markt biedt op het moment nog weinig circulaire producten om afval te reduceren 

DD. Overheid zou meer mogen eisen wat betreft afval management zodat er minder speelruimte is 

EE. Slechte relatie met afval leverancier  
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Intern knelpunt  Geen  Geen  A 

Extern knelpunt  AA, BB, CC Geen DD, EE 
TABEL 4.29: HBO INTERNE EN EXTERNE KNELPUNTEN 
 
MBO instellingen 
 
Alle drie de instellingen ervaren interne knelpunten bij het hun afval(scheiding) activiteiten en één 
instelling ervaart ook externe (potentiele) knelpunten. Er zijn 3 interne en 4 externe knelpunten 
genoemd. Deze staan hieronder weergeven van A tot en met DD. In tabel 4.28 staat welke instelling welk 
knelpunt ervaart. 
 
Intern 
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A. Geen prioriteit en strategische doelstellingen vanuit het CvB voor afval management 
B. Financiën: er wordt weinig budget vrijgemaakt voor afval, omdat prioriteit bij onderwijs ligt 
C. Beschikbare tijd in FTE’s, het opzetten van afval beleid kost veel tijd  

 
Extern  

AA.  Afwezigheid van wet- en regelgeving voor MBO’s die aangeeft dat afval gereduceerd en 
gescheiden dient te worden 

BB. Locaties van MBO’s staan in verschillende gemeentes en gemeentes hebben verschillende 
regelgeving; het kost veel tijd om af te stemmen  

CC. MBO afval wordt gezien als bedrijfsafval, dient daardoor gebruik te maken van afval leveranciers 
en kan daardoor geen gebruik maken van regelingen voor huishoudelijk afval   

DD. Afval leverancier kan gescheiden plastic niet verwerken, regelgeving omtrent recycling plastic 
 
Twee instellingen ervaren hetzelfde interne knelpunt, namelijk knelpunt A: de respondenten van deze 
instellingen geven aan dat dit zeer belangrijk is, omdat alleen door prioriteit van het CvB er tijd en budget 
vrij komt om ambitieuze afval ambities en activiteiten te ondernemen. Het interne knelpunt dat de derde 
instelling ervaart, namelijk knelpunt C, kan ook in het licht van prioriteit worden gezien. De respondent 
geeft aan dat er eigenlijk meer FTE beschikbaar dient te worden gesteld omdat afval beleid ontwikkelen 
veel tijd kost. 
 
Twee instellingen ervaren geen externe knelpunten. De respondenten van deze instellingen geven aan dat 
ze deze nog niet ervaren, omdat ze nog niet zo ver zijn met hun afval(scheiding) activiteiten. Eén van de 
instellingen daarentegen benoemt 4 externe knelpunten. Hierbij dient te worden aangegeven dat de 
respondent medewerkster is van deze instelling, in deeltijd milieuwetenschappen studeert, en specifiek 
voor de instelling een haalbaarheid studie heeft geschreven voor een ambitieus afval management plan 
om de RvC te overtuigen. In dat rapport had de respondent ook enkele (potentiele) knelpunten 
geïdentificeerd en die knelpunten heeft de respondent tijdens het interview gedeeld. De volledige 
haalbaarheid studie kan worden teruggelezen in appendix 5. 

 
 

Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Intern knelpunt  A, B  C A 

Extern knelpunt  Geen Geen  AA, BB, CC. DD  
TABEL 4.30: MBO INTERNE EN EXTERNE KNELPUNTEN 

 
Overeenkomsten & verschillen 
 
De grootste overeenkomst is dat alle typen instellingen zowel interne als externe knelpunten ervaren.  
 
Er zijn alleen geen interne en externe knelpunten die door alle drie de type instellingen worden ervaren. 
Er zijn wel externe knelpunten die twee typen instellingen ervaren. Zo ervaart een WO en MBO instelling 
het externe knelpunt: afval leverancier kan hun gescheiden plastic niet verwerken. Ook ervaart een HBO 
en MBO instelling het externe knelpunt: er wordt door de overheid teveel speelruimte gegeven aan 
instellingen om hun afval management in te richten. 
 
Wat opvalt is dat er per type instelling interne knelpunten zijn die (bijna) alle instellingen van dat type 
ervaren, maar dat instellingen van een ander type instelling deze niet ervaren. Zo ervaren WO instellingen 
het interne knelpunt: slechte medewerking van medewerkers om hun afval te scheiden. En (bijna) alle 
MBO instellingen ervaren het interne knelpunt: geen prioriteit en strategische doelstellingen vanuit het 
CvB voor afval management. Dit verschil kan worden toegeschreven aan de mate waarin de instellingen 
bezig zijn met afval(scheiding) en in welke fase ze zitten. Alle WO instelling zijn in 2017 gestart met 
afvalscheiding activiteiten en de interne knelpunten die zij ervaren hebben betrekking op het gedrag van 
de medewerkers om afval te scheiden. De MBO instellingen zijn nog niet begonnen met afvalscheiding 
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activiteiten en hun knelpunt zit erin dat ze eerst nog de strategische steun van de CvB willen, voordat ze 
überhaupt kunnen beginnen met afvalscheiding activiteiten.     
 
Een opmerkelijke overeenkomst is dat de HBO instelling die deels is begonnen met afvalscheiding 
activiteiten precies hetzelfde interne knelpunt ervaart als de WO instellingen die in 2017 zijn begonnen 
met afvalscheiding activiteiten, namelijk slechte medewerking van medewerkers om hun afval te 
scheiden. 
 

4.2.6 Behoefte 
Om te achterhalen waar RWS eventueel bij zou kunnen ondersteunen is er gevraagd naar de behoefte 
aan meer kennis over afval(scheiding) en zo ja, wat voor kennis en op welke manier zij deze zouden willen 
krijgen. En als ze geen behoefte hebben aan meer kennis over afval wat daar dan de reden van is. De 
belangrijkste resultaten staan per type instelling beschreven. 
 
WO instellingen 
 
Twee van de instellingen hebben behoefte aan meer kennis over afval en één instelling heeft geen 
behoefte. De instelling zonder behoefte geeft aan dat de manier waarop ze nu kennis krijgen toereikend 
is. De twee instellingen die behoefte hebben aan kennis hebben beide een behoefte die niet door de 
ander wordt genoemd. 
 
Waar de twee instellingen, met behoefte aan meer kennis, hun kennis vandaan zouden willen halen 
verschilt ook van elkaar. Eén instelling heeft geen voorkeur waar ze de kennis vandaan halen. De andere 
instelling geeft aan dat hun kennis niveau al erg hoog is en ziet dat ook bij andere universiteiten om haar 
heen. De respondent geeft aan dat overheidsvoorlichting een goede bron zou kunnen zijn, maar weet uit 
eigen ervaring dat dit vaak te generiek is. Respondent raadt aan dat als er voorlichting vanuit de overheid 
zou komen, dit heel specifiek voor groepen te doen die vergelijkbaar met elkaar zijn en in dezelfde fase 
van afvalmanagement zitten. Ook geeft de respondent aan dat het op prijs wordt gesteld dat de 
kennisvoorziening van een onafhankelijke partij komt, omdat de afval leverancier een commerciële partij 
is en daardoor vaak eigen (financiële) belangen heeft.  
 
Om tot een schematisch overzicht van de behoeftes van de WO instellingen te komen is behoefte 
opgedeeld in drie onderdelen: behoefte kennis afval, algemene behoefte intern en algemene behoefte 
extern. De genoemde behoeftes van de respondenten zijn hieronder weergeven van A tot en met CCC. In 
tabel 4.31 staat welke instelling welke behoefte heeft. 
 
Behoefte kennis afval 

A. Inzicht krijgen in welk beleid en focus (afval preventie, bron scheiding, na scheiden)  het meest 
zinnig is voor afval en wat zijn de effecten van maatregelen 

B. Om verdiepingsslag te maken betreffende afvalscheiding, gericht op bewustwording 
 
Algemene behoefte intern 

AA. Ambitieuzer afval beleid vanuit het CvB, leidt tot meer draagvlak en beschikbare resources 

BB. Meer prioriteit en budget vanuit het CvB voor uitvoer afval beleid  

CC. Duidelijke verdeling verantwoordelijkheden m.b.t. communicatie omtrent afvalscheiding   
 
Algemene behoefte extern  
AAA. Oplossing voor het niet kunnen recyclen van plastic door de afval leverancier 
BBB. Richtlijn vanuit een onafhankelijke partij wat de beste vorm is van afvalverwerking, bronscheiding of 
na scheiding. Afval leveranciers hebben eigen (financiële) belangen   
CCC. Standaardisatie van inkoop criteria voor preventie van afval. Iets soortgelijks als PIANO 
 

Onderwerpen  Maastricht University  Universiteit Leiden  Twente University  
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Meer kennis over afval Nee Ja Ja  

Kennis behoefte  Geen A B 

Algemene behoefte intern AA CC BB 

Algemene behoefte extern  Geen AAA, BBB, CCC Geen 
TABEL 4.31: WO BEHOEFTE AAN MEER KENNIS    

 
HBO instellingen 
 
Slechts één van de instellingen heeft behoefte aan meer kennis over afval en twee instellingen hebben 
geen behoefte aan meer kennis. De genoemde redenen van de twee instellingen waarom ze geen 
behoefte hebben aan extra kennis komen met elkaar overeen. Beide instellingen geven aan dat dat er al 
heel wat aan kennisdeling wordt gedaan op het gebied van afval management en op verschillende 
manieren, waarbij de afval leverancier door beiden als belangrijke partner wordt genoemd. Eén van de 
instellingen geeft ook aan dat ze als HBO veel interne kennis in huis hebben en dat eerst volledig willen 
inzetten voordat ze nog extra kennis extern gaat halen.   
 
De instelling die behoefte heeft aan meer kennis geeft aan dat het altijd nuttig is om meer kennis te 
krijgen over de nieuwste ontwikkelingen op afval management gebied, omdat de wereld van de afval erg 
in beweging is en het uitdagend is om dat bij te houden. Respondent geeft aan dat het zeer nuttig zou zijn 
als er een plek komt waar er actief best case practices kunnen worden gedeeld door instellingen op het 
gebied van afval. Als voorbeeld wordt de website Integraal Veiligheid Hoger Onderwijs genoemd. Het is 
dan wel van belang dat een onafhankelijke partij dit initieert en modereert én partijen die zich hierbij 
aansluiten actief dienen mee te doen. 
 
Om tot een schematisch overzicht van de behoeftes van de HBO instellingen te komen is de behoefte 
opgedeeld in drie onderdelen: behoefte kennis afval, algemene behoefte intern en algemene behoefte 
extern. De genoemde behoeftes van de respondenten zijn weergeven van A tot en met AAA. In tabel 4.32 
staat welke instelling welke behoefte heeft. 
 
Behoefte kennis afval 

A. Kennis over de nieuwste ontwikkelingen op afval management gebied  
 
Algemene behoefte intern 

A. Duidelijke en heldere visie vanuit het CvB op duurzaamheid en afval  
B. Meer focus op bewustwording bij studenten en medewerkers voor afvalscheiding  

 
Algemene behoefte extern  
AAA. Aanpassing gemeentelijke wet- en regelgeving voor afvalverwerking, zodat instelling zelf 
afvalstromen kan verwerken  
 

Onderwerpen  Saxion  Hanzehogeschool HAN 

Meer kennis over afval Ja Nee Nee 

Kennis behoefte  A Geen  Geen  

Algemene behoefte intern AA, BB Geen BB 

Algemene behoefte extern  AAA Geen Geen  
TABEL 4.32: HBO BEHOEFTE AAN MEER KENNIS    

 
MBO instellingen 

Alle drie de instellingen hebben behoefte aan meer kennis over afval. Er is ook een duidelijke overlap in 
het soort kennis waar de instellingen behoefte aan hebben. Alle drie de instellingen hebben behoefte aan 
kennis punt A: inzicht krijgen in welke opties er zijn voor afval en welke het meest verstandig zijn om op in 
te zetten. En er is behoefte aan kennispunt B: best case practices van soortgelijke instellingen inzake afval 
management. Twee instellingen hebben ook ieder nog een aparte kennis behoefte en deze liggen in het 
verlengde van de overlappende kennis behoefte.  
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De manier waarop de drie instellingen hun kennis zouden willen verkrijgen komt ook met elkaar overeen. 
Alle drie de instellingen geven aan dat ze hun kennis zouden willen krijgen op bijeenkomsten. De 
voorkeuren over de bijeenkomsten komen ook erg met elkaar overeen. De instellingen hebben de 
volgende voorkeuren genoemd voor de opzet van de bijeenkomsten: georganiseerd en gefacilieerd door 
een onafhankelijke partij, uitnodigen van zelfde type onderwijsinstellingen die in soortgelijke fase zitten 
qua afval management, aansluiten bij een bestaand netwerk (alle drie de instellingen noemden de MBO 
raad), en afval leveranciers er niet bij betrekken omdat zij een commerciële partij zijn met financieel 
(eigen) belang. 
 
Om tot een schematisch overzicht van de behoeftes van de HBO instellingen te komen is de behoefte 
opgedeeld in drie onderdelen: behoefte kennis afval, algemene behoefte intern en algemene behoefte 
extern. De genoemde behoeftes van de respondenten staan hieronder weergeven van A tot en met BBB. 
In tabel 4.33 staat welke instelling welke behoefte heeft. 
 
Behoefte kennis afval 

A. Welke opties er zijn voor afval (afval preventie, bron scheiding, na scheiden), wat de voor- en 
nadelen van alle opties zijn en welke het meest verstandig is om op in te zetten 

B. Best case practices van soortgelijke instellingen inzake afval management  

C. Hoe tot een afval management beleid te komen, rekening houdend met regionale en nationale 
wetgeving en regels 

D. Inzicht krijgen in waar Nederland naartoe gaat met afval(scheiding). Waar zet de overheid op in 

en hoe kunnen onderwijsinstellingen daarbij aanhaken? 

Algemene behoefte intern 
AA. Commitment vanuit CvB in de vorm van strategische afval doelstellingen en budget   

 
Algemene behoefte extern  
AAA. Onafhankelijke partij die kennis deelt en faciliteert 
BBB. Sessies voor soortgelijke instellingen gefacilieerd door onafhankelijke partij   
 

Onderwerpen  ROC Midden NL MBO Utrecht  ROC van Twente  

Meer kennis over afval Ja Ja Ja  

Kennis behoefte  A, B, C A, B, D A, B  

Algemene behoefte intern AA Geen AA 

Algemene behoefte extern  AAA BBB AAA, BBB  
TABEL 4.33: MBO BEHOEFTE AAN MEER KENNIS    

 
Overeenkomsten & verschillen 
 
De grootste overeenkomst is dat respondenten van alle typen instellingen behoefte hebben aan kennis. 

Het grote verschil is hoeveel instellingen per type instelling behoefte hebben aan kennis en waar zij die 

kennis vandaan willen halen. 

Bij WO hebben twee instellingen behoefte aan meer kennis over afval, maar is er geen eenduidigheid in 

het soort kennis en waar zij hun kennis vandaan willen halen. Eén instelling heeft geen sterke voorkeur 

voor waar zij hun kennis vandaan zouden willen halen en de andere instelling geeft aan dat 

overheidsvoorlichting een goede bron zou kunnen zijn.  

Bij HBO’s is de minste behoefte aan kennis. Er heeft maar één instelling aangegeven hier behoefte aan te 

hebben. De instelling die behoefte heeft geeft de voorkeur aan een plek waar er actief best case practices 

kunnen worden gedeeld door instellingen. Daarbij geeft de respondent aan dat het van belang dat een 

onafhankelijke partij dit initieert en modereert. 
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Bij de MBO’s is er de meeste behoefte aan kennis. Alle drie de instellingen hebben behoefte aan meer 

kennis over afval(scheiding) en er is ook een duidelijke overlap in het soort kennis waar de instellingen 

behoefte aan hebben. Ook komt de manier waarop de drie instellingen hun kennis willen vergaren met 

elkaar overeen. Alle drie MBO de instellingen willen op bijeenkomsten die door een onafhankelijke partij 

wordt georganiseerd en gefaciliteerd hun kennis vergaren.   

Een andere overeenkomst is dat zowel de ene WO instelling en de MBO instellingen die een voorkeur 

hebben voor bijeenkomsten heel duidelijk hebben aangegeven dat de bijeenkomsten dienen te zijn 

toegespitst op één duidelijke doelgroep. Ze willen geen generieke informatie, maar specifieke informatie 

toegespitst op hun realiteit. Zij geven aan dat dat het beste gaat als je met een groep bent die ook 

dezelfde realiteit heeft, zoals alleen MBO afgevaardigden. 

Tenslotte dient nog één punt aandacht te krijgen en dat is de kennisverschaffing van de afval leverancier. 

Hier wordt verschillend tegenaan gekeken door de respondenten. Dit is niet afhankelijk van type 

instellingen, maar eerder persoon/instelling gebonden. De respondenten van de MBO’s en één 

respondent van een WO instelling gaven aan dat de afval leverancier niet betrokken dient te worden bij 

informatiebijeenkomsten, omdat ze een commerciële partij zijn en respondenten hebben ervaren dat de 

informatie die ze geven vaak gepaard gaat met financiële belangen. Twee van de HBO instellingen geven 

echter aan dat ze de afval leverancier in hun nieuwe aanbesteding benadering zien als kennispartner en 

hen als zeer belangrijke bron van kennis beschouwen. De HBO’s hebben niet expliciet aangegeven dat ze 

de afval leveranciers ook bij informatiebijeenkomsten willen hebben, omdat HBO instellingen geen 

voorkeur hebben uitgesproken voor bijeenkomsten. Het is goed te weten dat er een verschil van inzicht is 

over de kennisverschaffing van afval leveranciers bij de instellingen.  

        

4.3 Belangrijkste conclusies 
Het is positief dat er op het gebied van afvalscheiding meer gebeurt achter de schermen bij alle 

instellingen dan dat op de officiële kanalen wordt gecommuniceerd zoals in de deskresearch naar voren 

kwam. Het kennisniveau, de mate van uitvoering en de behoeftes verschillen sterk per type instelling. De 

belangrijkste conclusie is dat voor alle instellingen actieve afval(scheiding) nog in de kinderschoenen 

staat.  

Veel verschil per type instelling 

De WO instellingen zijn op het gebied van kennis en beleid de meest homogene groep met een hoog 

kennisniveau in vergelijking met de HBO en MBO instellingen. Echter hebben de WO instellingen allemaal 

pas sinds 2017 een afvalbeleid en die staat dan ook nog in de kinderschoenen. De HBO instellingen 

verschillen erg van elkaar, maar wat opvalt is dat 2 van de 3 geïnterviewde HBO instellingen wel hogere 

ambities hebben geformuleerd dan de WO instellingen en die ambities ook gaan meenemen in de nieuwe 

aanbestedingen. De MBO instellingen zijn hier nog het minst mee bezig, ook omdat het CvB hier geen 

strategische doelen heeft gesteld. Wel willen facilitaire diensten zelf met pilots eerste stappen zetten, 

maar het kennisniveau is nog veel lager dan bij de WO en HBO’s. De steekproef is wel te klein om dit goed 

te kunnen extrapoleren, maar duidelijk is wel dat de 3 type instellingen apart moeten worden gezien en 

benaderd. 

Kennisbehoefte 

De mate waarin er kennis van buitenaf nodig wordt geacht verschilt sterk per type instelling. 2 van de 3 

HBO instellingen geven aan vooral interne kennis meer te willen gebruiken. WO en MBO instellingen 
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geven wel aan kennis van buitenaf te willen krijgen, maar vraagt gezien het grote verschil in kennisniveau 

en uitvoering wel andere kennis en een andere benadering.  

Ontbreken van standaarden 

Waar alle instellingen het over eens zijn is het ontbreken van standaarden, zowel aan de kant van de 

overheid als bij de afval leveranciers. Met name of ze nu voor of na moeten scheiden en welke stromen 

wel en niet. Daar zijn geen richtlijnen voor en iedere instelling moet het wiel opnieuw uitvinden. Hierbij 

geven de instellingen allen aan dat er vanuit de overheid meer eisen mogen worden gesteld om te sturen. 

Hetzelfde geldt voor inkooprichtlijnen, waar er nu wel rekening wordt gehouden met voorkomen van 

afval, maar wat nog veel te weinig is. 

Commerciële afval leveranciers 

De afval leveranciers hebben veel kennis, maar zijn ook commerciële partijen met eigen belangen en 

daarom is het van belang kennis te krijgen van onafhankelijke partijen. Een schrijnend voorbeeld van het 

probleem van commerciële belangen is een WO instelling die is gestopt met het scheiden van plastic, 

omdat de afval leverancier dit niet wilde of kon doen. 

Bedrijfsafval vs. Consumentenafval 

Het scheiden van bedrijfsafval, in tegenstelling tot afval van studenten en medewerkers, is bij alle 

instellingen al erg goed geregeld en wordt ook heel normaal geacht. Bij alle instellingen is de kant van de 

studenten en medewerkers een moeilijk verhaal. Met name bij de WO instellingen, die het meest ver zijn, 

zien zij de meeste weerstand bij de medewerkers. Gedragsverandering is hierbij een van de belangrijkste 

obstakels. Studenten aan de andere kant doen wel actief mee en spreken de instellingen er in sommige 

gevallen zelfs op aan. 

Kansen 

Alle instellingen hebben langlopende contracten bij commerciële afval leveranciers. Het aflopen van deze 

contracten geeft de instellingen de meeste ruimte om het afvalmanagement aan te scherpen. Een 

contract loopt tussen de 4 en 8 jaar. Een opvallende trend hier is de HBO’s die nieuwe contractvormen 

proberen en met afval leveranciers als partners werken om zo de ambitieuze doelen samen te halen.  
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Appendices  
De appendices zijn in aparte documenten digitaal meegestuurd met dit rapport.  
 
Appendix 1 Word document  Aantal onderwijsinstellingen; 
Appendix 2 PDF document  Studentenaantallen HBO 2017;  
Appendix 3 Word document  Te onderzoeken relevante instellingen;  
Appendix 4 Excel document  Resultaten deskresearch in Excel; 
Appendix 5 ZIP bestand  Gevonden informatie deskresearch; 
Appendix 6 Word document  Vragenlijst afvalscheiding; 
Appendix 7 Word document  WO overzicht uitkomsten interviews;   
Appendix 8 Word document  HBO overzicht uitkomsten interviews;  
Appendix 9  Word Document MBO overzicht uitkomsten interviews;  
Appendix 10 ZIP bestand  Gespreksverslagen interviews. 
 
 
 


