
‘Afval Wĳ s’ inburgeren
Maak afval scheiden onderdeel 
van het inburgeringstraject

Contact

Wil je meer weten over de workshop 

‘Afval Wĳ s’ en de mogelĳ kheden voor jouw 

gemeente? Of ben je benieuwd wat we 

nog meer voor jou en jouw organisatie 

kunnen betekenen? Neem dan contact 

met ons op voor een vrĳ blĳ vende 

afspraak. We denken graag met je mee. 

Je kunt ons bereiken op 06 27 32 28 42

of mail naar info@facetadvies.nl.

Vanaf januari 2022 hee�  jouw gemeente een belangrĳ ke rol in het aanbieden van inburgeringscursussen 

op maat aan nieuwkomers met een inburgeringsplicht. Dit biedt gemeenten de kans om naast we� elĳ ke 

onderdelen, zoals taal, ook in het traject op te nemen hoe in jullie gemeente afval ingezameld wordt. 

Afval scheiden gebeurt in iedere gemeente namelĳ k op een andere manier. Voor nieuwkomers met een 

taalbarrière kan dat een enorme uitdaging zĳ n.

Workshop ‘Afval Wĳ s’ voor statushouders

Weet jĳ  waar het chipszakje thuishoort? En wist je dat piepschuim niet bĳ  plastic mag? Afval scheiden is niet 

altĳ d makkelĳ k en wĳ zigingen in het afvalbeleid zĳ n moeilĳ k te volgen. Zeker als je nieuw bent in Nederland en 

de taal niet spreekt. Met de workshop ‘Afval Wĳ s’ leren statushouders in jouw gemeente alles over recyclen, het 

inzamelen en de waarde van grondstoffen. Wĳ  nemen de statushouders mee op afvalsafari naar de milieustraat 

en kringloopwinkel. En natuurlĳ k laten we ze kennismaken met de ‘taal van afval’, die bestaat uit veel verschillende 

symbolen. Wist je dat er voor plastic alleen al meer dan drie verschillende symbolen zĳ n? Ook het op de juiste 

manier aanbieden van afval in de wĳ k, het voorkomen van het plaatsen van extra afval buiten de container en het 

vinden van informatie via de afval-app en gemeentelĳ ke afvalpagina komen aan bod.
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