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Wat een ontzettend inspirerende woorden, bedankt! Jullie hebben natuurlijk al een 
enorme stap gezet door mee te doen aan de 100-100-100, maar we zijn ook wel 
benieuwd hoe veel jullie al weten over afval! Daarom gaan we dit zo testen. Maar 
eerst even een introductie van onszelf:

Ik ben Ilse Thoma en ik doe onderzoek naar de beleving van de 100-100-100. Dit 
betekent dat ik op zoek ben gegaan naar de fouten in eerdere gemeenten, behoeften 
en doelen van deelnemers. Met de resultaten probeer ik de Haagse 100-100-100 zo 
leuk mogelijk proberen te maken voor jullie! Daarbij ben ik zelf al een jaar 
(rest)afvalvrij, de tips en tricks die ik heb verzameld probeer ik te delen op het online 
platform.

Ik ben Amber van der Lans en ik houd mij bezig met de ambassadeurs van de 100-
100-100. Elk stadsdeel heeft een ambassadeur die af en toe een bijeenkomst 
organiseert en mensen ondersteunt die dit fijn vinden of afval scheiden nog lastig 
vinden. Daarbij deel ik ook mijn kennis over afval en milieu.
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Even een korte uitleg van het spel. Er komt straks op het scherm een stelling met 
twee antwoorden. Op het scherm zie je al een voorbeeld. In het midden van de zaal 
staat een streep.  Denk je dat de stelling waar is? Dan loop je naar de rechter kant van 
de zaal. 

Kom allemaal maar in het midden staan!
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Dit is waar! De gemiddelde gebruiksduur van een tasje is 12 minuten, terwijl het 
nooit kan worden afgebroken. Veel tasjes waaien weg en belanden in riviertjes. Door 
de stroming in de oceanen zijn er 5 enorme eilanden aan afval ontstaan. Deze zien er 
zo uit.

Maar er is ook goed nieuws: 83% van de Nederlanders neemt regelmatig een eigen 
tas mee naar de supermarkt!
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Meer! Je ziet dat 39% van de voedselverspilling wordt veroorzaakt door de 
producent. Dit zijn de kromme komkommers of te kleine aardappels die bij voorbaat 
worden weggegooid omdat ze niet zouden worden opgekocht.

Maar een nog groter deel, 42% wordt veroorzaakt door de consument! Voorbeelden 
hiervan zijn het verkeerd inkopen doen of fout inschatten van de hoeveelheid rijst dat 
men kookt.
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Meer dan 60. Dit zijn er namelijk 92! Veel huishoudens hebben ongebruikte 
apparaten in huis liggen zoals mobieltjes, een föhn of een oude wekker. Wanneer 
deze worden gerecycled kunnen hier nog ontzettend veel grondstoffen uit komen!
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Dit is waar! 10 kilo / 365 dagen = 27 gram. Helaas kwamen we er tijdens de 
bijeenkomst achter dat dit getal niet klopt bij de Nederlandse bekertjes die wij op 
kantoor kennen. Deze zijn namelijk lichter. De tien kilo is gebaseerd op de grote 
bekers met afsluitdeksel die je krijgt bij afhaal-koffietentjes. 

De papieren wegwerpbekers hebben aan de binnenkant een dun laagje plastic om de 
beker waterdicht te maken. Dit laagje is lastig te scheiden van het papier. Hierdoor 
moet de beker in het restafval.
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Het is natuurlijk ook handig als jullie begrijpen wat de 100-100-100 inhoudt. Daarom 
even een uitleg!
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Tijdens de 100-100-100 gaan 100 huishoudens, 100 dagen, 100% afvalvrij proberen 
te leven. Echter is Den Haag een stapje verder gegaan; we hebben namelijk ruim 200 
huishoudens!
Afvalvrij leven gaan we proberen te bereiken door afval te scheiden en afval te 
verminderen. Je haalt dus minder afval in huis en probeert alles wat je in huis haalt, 
zo goed mogelijk te scheiden.

De Haagse 100-100-100 is gericht op alle Hagenaars. De deelnemers komen uit alle 
stadsdelen, wonen vrijstaand bij de duinen en drie hoog in een flat, hebben 
nauwelijks restafval en hebben nog nooit iets aan afval scheiding gedaan. En daar zijn 
we trots op!
Dit resultaat hebben we mede bereikt door de inzet van ambassadeurs.

Den Haag is een grote stad, waar het afvalverwerkingssysteem nog niet optimaal is. 
De gemeente zet zich in om dit te verbeteren, maar wij richten ons op wat wij kunnen 
doen. Want wij kunnen als consument en bewoner al heel veel doen en veel 
bereiken!
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Links zie je het beeld dat je krijgt als je naar de website denhaag.100-100-100.nl gaat. 
Er is al veel te zien. Dit komt omdat het platform open zichtbaar is voor iedereen. Dit 
betekent dan andere Hagenaren ook een kijkje kunnen nemen, maar ook jouw 
familielid die in Drenthe woont. We hebben met een rode cirkel aangegeven waar je 
op moet drukken. Rechts bovenin staat inloggen. Druk hierop en vul vervolgens je 
emailadres en wachtwoord in.
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Op de startpagina staat de eerste weekopdracht met de informatie, weetjes, 
berichten etc. van die week. 

Als je bent ingelogd krijg je wat meer opties te zien. Home, wat hoort waar, meer 
weten, weekopdrachten, afval, mijn profiel en veelgestelde vragen. We gaan het rijtje 
even af.
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Omdat ik zelf al een tijd afvalvrij leef heb ik Den Haag al vaak doorzocht naar 
afvalvrije plekjes, tips en tricks. Om jullie een beetje op weg te helpen hebben we bij 
elke weekopdracht een bijpassend thema bedacht. Afvalvrij in de keuken, badkamer 
en bijvoorbeeld met sinterklaas! Wij proberen jullie wat tips te geven en hopen dat 
jullie ook je tips delen.
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Elke week heeft een weekopdracht. De eerste weekopdracht is: ‘tel het aantal 
verpakkingen dat je op één dag open maakt.’ Deze kan je beantwoorden door naar 
beneden te scrollen en in het schrijfvlak zoals je links ziet en vraag te beantwoorden. 
Als je het tabje weekopdracht kiest komt hij als antwoord voor de weekopdracht te 
staan.

Maar je kan ook andere berichten plaatsen. Dit doe je door op het tabje Tip, Vraag of 
Bericht te klikken.

Wij proberen als reactie zo veel mogelijk vragen te beantwoorden, maar het is vooral 
ook leuk als jullie zelf elkaars vragen lezen en beantwoorden! Zo helpen jullie elkaar 
een handje en leer je zelf ook weer wat.
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Als je het handig vindt om alle weekopdrachten op een rijtje te zien, kan je dat hier 
vinden.
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Op deze pagina kan je de hoeveelheid afval per week bijhouden. In de goodiebag die 
jullie straks krijgen zit een weeghaak. Daarmee kan je het gewicht van je restafval 
wegen. Het gewicht op de weeghaak staat in gram, dit reken je om naar kilogram en 
vul je in. Je mag zelf kiezen hoe vaak je je afval weegt. Sommige mensen vinden het 
fijn om dit elke dag te doen. Sommige mensen elke zondag etc. Het is wel de 
bedoeling dat je dit 1 keer per weeg doet
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Als er iets is veranderd in je huishouden kan je dit om deze pagina aanpassen.  Je kan 
je naam, adres, aantal personen etc. hier wijzigen.
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Als je problemen hebt met je profiel, de website of de afvalmeter kan je natuurlijk 
ons emailadres bereiken. Maar veel vragen worden ook beantwoord op deze pagina, 
dus het is slim om eerst hier te kijken.
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Op deze pagina kan je kijken voor al je vragen over afval scheiding in Den Haag. Hier 
staat een volledig overzicht van de afvalstromen met daarbij de producten die je in de 
bak mag gooien en daarbij welke niet mogen. We proberen deze zo volledig mogelijk 
te houden, dus laat het ons weten als er iets mist!
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Elk begin van de week wordt er een nieuwsbrief verzonden, met daarin de nieuwe 
weekopdracht, het thema van de week, de winnende inzending van de afgelopen 
week en verschillende updates. Houd deze dus in de gaten, zodat je niets belangrijks 
mist! De eerste nieuwsbrieven zijn bij een aantal mensen in hun spambox beland, dit 
kan je oplossen door ons emailadres toe te voegen aan je contacten.

27



In de goodiebags zit een stempelkaart waarmee jullie een prijsje kunnen sparen! We 
organiseren tijdens de 100-100-100 verschillende bijeenkomsten waar je meer kan 
leren over thema’s rondom afval. De eerste bijeenkomsten zijn al gepland.

Een potluck meeting houdt in dat je voedsel mee brengt en dit deelt met anderen 
tijdens het uitwisselen van tips, vragen en ervaringen rondom de 100-100-100. Er zal 
een afval expert aanwezig zijn!
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Vraag zorgt voor aanbod. Als wij, 200 huishoudens, naar buiten toetreden met de 
vraag naar afvalvrije producten gaan producenten, winkels en bedrijven inzien dat dit 
de nieuwe manier van denken wordt. Zo kunnen wij zorgen voor een 
sneeuwbaleffect!

Je kan nu al beginnen door een tweet of facebook bericht te plaatsen met de tag 
#afvalvrijdenhaag
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Dan zijn we nu aangekomen bij de borrel, je kan een kijkje nemen bij de photobooth. 
Het lijkt ons ontzettend tof als jullie ook allemaal een droom of afvaldoel opschrijven 
en hiermee op de foto gaan. Dit kunnen wij dan verzamelen en we plaatsen dit ook 
online.

Daar kan je je ook alvast inschrijven voor de fysieke bijeenkomsten zodat je sowieso 
een plekje hebt.

Deel lekker je ervaringen met elkaar, stel ons gerust vragen, neem wat te drinken en 
neem aan het eind je goodiebag mee!
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Heb je nog vragen? Mail dan naar denhaag@100-100-100.nl

32


