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Samen goed sorteren, zelfs op kamp
Fost Plus wil het sorteren ‘out of home’ stimuleren. Jeugdbewegingen willen op hun
beurt hun leden aanzetten om ook op hun kampplaatsen te sorteren. Beide partijen
besloten de krachten te bundelen en lanceerden met de steun van OVAM een
pilootproject bij De Kluis. Dit project past in een al langer bestaande samenwerking van
Fost Plus met de jeugdbewegingen. Met dit initiatief wordt selectieve inzameling
geleidelijk mogelijk in de 670 kampplaatsen in Vlaanderen, jaarlijks goed voor meer dan
3 miljoen overnachtingen van tienduizenden jongeren.

De Kluis, een pilootlocatie voor sortering op elk terrein.
Met 38.000 overnachtingen per jaar is De Kluis één van de meest bezochte jeugdverblijfplaatsen
van de Scouts en Gidsen Vlaanderen. De Kluis wenst een verantwoord afvalbeheer in zijn
gebouwen, kampeerplaatsen, groepsinfrastructuren en talloze groene ruimtes. Een samenwerking
met Fost Plus leidde tot de invoering van sorteereilanden en de ontwikkeling van begeleidende
communicatie. De Kluis verwacht door het beter sorteren van het recycleerbaar materiaal de
hoeveelheid ingezameld restafval met 15 tot 20% terug te dringen.
Op basis van de ervaring met De Kluis zouden binnenkort nog zes andere centra worden uitgerust.

‘Out of home’ sorteren vraagt een geleidelijke en aangepaste benadering.
Fost Plus zet sterk in op het sorteren ‘out of home’. Daarom ook ontwikkelde ze een
gestandaardiseerde communicatieaanpak om het sorteren buitenshuis te optimaliseren. De aanpak
zorgt voor een uniforme en meteen herkenbare sorteerboodschap, maar laat ook ruimte voor een
invulling op maat van het doelpubliek. In alle communicatie staat echter dezelfde boodschap
centraal: hier sorteren we, net als thuis.
Er werden al heel wat projecten ingevoerd om het buitenshuis sorteren te promoten: in scholen, in
Bloso sportcentra, op de stranden van Nieuwpoort en Middelkerke, op Brussels Airport… In de loop
van 2013 sluiten ook gemeentelijke sportcentra en het openbaar vervoer zich aan bij deze
beweging.
Wat het sorteren op de werkplaats betreft gebeurt dit vandaag nog op vrijwillige basis, maar ook
daar komt heel binnenkort verandering in met de invoering van een sorteerverplichting voor
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bedrijven. (Vanaf 1 juli in Vlaanderen en vanaf februari 2014 in Brussel). Fost Plus wil
ondernemingen met materiële hulp en deskundig advies helpen deze stap te zetten.

Fost Plus en de jeugdbewegingen, een jarenlange samenwerking.
Fost Plus werkt al sinds 2006 samen met de jeugdbewegingen. Via het partnerschap met de
verschillende federaties heeft Fost Plus de lokalen van circa 2.400 groepen, samen goed voor
ongeveer 260.000 jongeren, uitgerust met afvalbakken voor PMD en voor papier–karton.
Daarnaast werd er ook begeleidend sensibilisatie- en spelmateriaal ontwikkeld om het sorteren in
de jeugdbewegingen te introduceren en te stimuleren.

Over Fost Plus
De vzw Fost Plus is het erkend privéorganisme dat, voor de bedrijven die bij haar zijn aangesloten, instaat
voor de terugname- en informatieplicht met betrekking tot huishoudelijk verpakkingsafval. Met dit doel neemt
Fost Plus alle nodige maatregelen om de selectieve inzameling, sortering en recyclage te promoten, te
coördineren en te financieren, om zo de door de overheid opgelegde percentages van recyclage (80 %) en
nuttige toepassing (90 %) te bereiken.
Fost Plus sensibiliseert ook haar leden om de ecologische voetafdruk van hun verpakkingen te verminderen.
Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over Fost Plus, volg ons op Twitter @fostplus.
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