
is er een contract afgesloten met een externe 
partij voor de afvalinzameling. Deze partij haalt 
tegen betaling het afval bij onze locaties op. 
Daarnaast zorgen zij voor een duurzame en 
verantwoorde verwerking van het afval. 

Plastic inzamelen
De afvalinzamelaar bepaalt tevens welke 
soorten afval er worden onderscheiden en welke 
eisen daaraan worden gesteld. Plastic wordt 
bijvoorbeeld alleen als plastic gezien als dit 
schoon is (o.a. geen etensresten) en zuiver plastic 
(dus geen papier, blik, PE, PP of krimpfolie). Is het 
niet schoon of zuiver, dan wordt het gezien als 
restafval en als zodanig verwerkt. 

Plastic gescheiden inzamelen is hierdoor binnen 
De Twentse Zorgcentra een ingewikkeld proces. 
Het heeft geen zin dit apart in te zamelen en 
aan te bieden aan de afvalinzamelaar, aangezien 
het wordt gezien als restafval. Op groepsniveau 
onderscheiden we binnen De Twentse Zorgcentra 
alleen restafval als basis afvalstroom.

Wil je als groep de mogelijkheden voor plastic 
inzamelen onderzoeken, neem dan contact op 
met Facilitair Advies.

Plastic van CleanLease retour
Let op! Uitsluitend het plastic afkomstig van 
CleanLease (om de kar of om de pakketjes 
kleding) mag geretourneerd worden in de 
linnenkar. CleanLease 
zorgt voor een duurzame 
verwerking van dit plastic. 

www.detwentsezorgcentra.nl

Facilitair advies
Marenka Geefhuizen
E.  facilitair.advies@detwentsezorgcentra.nl
T.  06 5182 7365

Katja Hammink
E.  facilitair.advies@detwentsezorgcentra.nl
T.  06 4124 9535

vervoers coördinatiepunt
E.  vcp@detwentsezorgcentra.nl
T.  088 430 4170

secretariaat Facilitair BedrijF
E.  secretariaatFB@detwentsezorgcentra.nl
T.  088 430 4101

een gezamenLijke 
verantwoordeLijkheid

Afvalinzameling



Buitenlocaties
•  Bij buitenlocaties staat een grijze 

restafvalcontainer opgesteld. Deze wordt 
wekelijks geleegd.

•  Er kan aanvullend een (papier)container 
worden opgesteld (bijvoorbeeld bij licht-
industriële dagbesteding). 

•  Groepen zamelen zelf glas, papier, tuinafval 
en grof vuil in. De groep voert dit zelf af 
via de lokale gemeentelijke voorzieningen 
(openbare containers en/of ophaalrondes).

•  Recyclen: groepen brengen zelf afgedankte 
huishoudelijke apparaten, TL Lampen, 
spaarlampen en batterijen naar de 
gemeentelijke voorziening.

•  Naaldencontainers kunnen ingeleverd 
worden bij de praktijkverpleegkundigen.

Bij aanschaf van nieuwe apparatuur zijn de 
leveranciers verplicht het oude apparaat mee te 
nemen.

Kosten
Kosten voor het verwijderen van regulier afval  
binnen De Twentse Zorgcentra worden centraal 
betaald door het Facilitair Bedrijf. Kosten voor 
storten en vervoeren van bijvoorbeeld grof 
vuil zijn voor de groep. Tuinafval, papier en 
plastic kunnen via de lokale gemeentelijke 
voorzieningen meestal gratis worden gestort.

container vol?
Is de dichtstbijzijnde grijze container vol?  
Gooi je restafval dan in de eerst volgende 

Bij De Twentse Zorgcentra produceren we 
met elkaar veel afval. Dit voeren we samen zo 
duurzaam mogelijk af. Deze afvalwijzer legt uit 
hoe dit werkt.

Afvalinzameling

instellingsterreinen 
•  Op de instellingsterreinen staan op diverse 

plekken grijze restafval containers opgesteld. 
De groep gooit restafval zelf in de juiste 
container. Deze containers worden meerdere 
keren per week geleegd.

•  Op het milieuplein* staan containers voor 
glas, plastic, hout, puin, tuin en overig grof 
afval. Groepen kunnen hun afval daar zelf 
naartoe brengen.

•  Op de instellingsterreinen wordt glas en papier 
ingezameld door cliënten van dagbesteding. 
Wil je dat jouw locatie opgenomen wordt in 
de looproute, neem dan contact op met de 
medewerkers van Facilitair Advies.

•  Lege batterijen, spaarlampen, TL Lampen en 
verfresten kunnen ingeleverd worden bij de 
supermarkten van ’t Bouwhuis en de LosserHof.

•  Naaldencontainers kunnen ingeleverd worden 
bij de supermarkten van ’t Bouwhuis en de 
LosserHof.

*  Je vindt het milieuplein op ’t Bouwhuis net voorbij 

de kinderboerderij en op de LosserHof net voorbij 

het plein voor de TD. Het milieuplein is buiten 

kantooruren afgesloten ter voorkoming van  

illegale stort.

container in de buurt. Zit de container 
structureel overvol? Neem dan contact op met 
Facilitair Advies. We gaan dan met je in gesprek 
om tot de beste oplossing te komen.

Bijzondere wensen?
Heb je op een bepaald moment veel afval? Laat 
het ons tijdig weten. We geven advies of helpen 
met het afvoeren van afval.

Duurzaam 
We gaan zo duurzaam mogelijk om met de 
afvalstroom. Dit doen we op de volgende 
manieren:

BeperKen hoeveelheid aFval
We zijn binnen De Twentse Zorgcentra continu in 
gesprek met onze leveranciers om de hoeveelheid 
van verpakkingsmaterialen terug te dringen en de 
duurzaamheid van materialen te verbeteren.

scheiden van aFval 
We doen samen ons best om afval gescheiden 
in te zamelen. Dit werkt bij De Twentse 
Zorgcentra anders dan voor particulieren die het 
gemeentebeleid volgen: de organisatie is zèlf 
verantwoordelijk voor het afvoeren van afval. 
Dit kan en mag niet via de gemeente. Daarom 


