FICHE 4.3 - INFORMEREN EN SENSIBILISEREN VAN PERSONEEL, EN SIGNALISATIE
DOEL
Informeren, sensibiliseren van het personeel en de markering - Werfcoördinatie zodat alle betrokkenen op de hoogte worden
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BESCHRIJVING
Het is verplicht en belangrijk om alle werfpartijen te informeren over en te sensibiliseren voor de principes en doelstellingen van
het afvalbeheer die tijdens de werf zullen worden doorgevoerd:
Deze informatie en sensibilisering dient te gebeuren tijdens een voorbereidende werfvergadering evenals in de praktijk op de
werf door het aantonen van informatieve gegevens die verbonden zijn met het afvalbeheer.
Concreet dient de volgende informatie te worden bezorgd aan alle actoren op de werf:
- doelstellingen van het beheer en de recyclage van afval
- de planning (ruimte en tijd) en de inplanting op de site met aanduiding van de sorteerzones, ophaalfrequenties, enz.
- het aanduiden van een afvalcoördinator/afvalverantwoordelijke die eventueel wordt gekozen door de aannemer belast met het
afvalbeheer (en/of met het Afvalbeheersplan).
- het ter beschikking stellen van de nodige documenten en vergunningen voor de opslag, de behandeling en de verwijdering van
afval, evenals van contracten met de afvalophalers en afvalverwijderaars.
Op dezelfde manier zal ook de volgende informatie en communicatie duidelijk zichtbaar en verstaanbaar worden aangebracht op
de werf (het gebruik van pictogrammen en verschillende talen moeten worden overwogen):
- de pictogrammen aanwezig in het afvalcontainerpark voor elke type container.
- de pictogrammen en namen van het aanvaard afval voor elk van de containers.
- de pictogrammen en namen van het afval die niet in de verschillende containers mogen worden gedeponeerd.
- de plakkaten met de algemene reglementering aangaande afvalbeheer op de werf (dragen van handschoenen, helm, gebruik
van aangepast gereedschap, erkenning van het afval, containertypes, ...).
KRITIEKEN
Voordelen
- Actieve en bewuste deelname van de actoren
- bevorderen van recyclage en hergebruik op de werf of ergens anders
- Expertise en ervaring met andere werven

Nadelen
- noodzakelijke opleiding van het personeel (tijd)
- Investering in het ontwerpen van pictogrammen

LINK MET ANDERE FICHES
Deze praktijk behoort tot de familie van de praktijken:
D - Doeltreffend afvalbeheer : beheersplan, actoren, logistieke systemen, kwantificering, sortering, enz.
F - Actoren op de werf : implicatie van en relaties tussen actoren (en nieuwe actoren)
REFERENTIES / VOORBEELDEN
- BRE, Smart Waste Management Plan
- ADEME, 2009, Prévenir et gérer les déchets de chantier: Méthodologie et outils pratiques opérationnels, Ed. Le Moniteur
- MATRIciel, Fiche 4.3 : La gestion des déchets du secteur de la construction, Rapport Technique "Bâtiments exemplaires",
Bruxelles Environnement
- Voorbeelden van pictogrammen: http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html

Met de steun van de Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en
duurzame ontwikkeling’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (InnovIRIS) en de
technologische dienstverlening Com-Mat, gesubsidieerd door Wallonië.

