
 

 

 

Mijn Digital CleanUp 
Individueel 

 

Organiseert u een Digital CleanUp als individuele burger? 

Hier is een geheugensteuntje: 

 

Waarom 
organiseer ik een 
Digital CleanUp? 

❏ Om bewust te worden van de ecologische impact van IT 

❏ Om concreet actie te nemen tegen mijn koolstofuitstoot 

❏ Om mijn omgeving te sensibiliseren 

❏ Om de levensduur van haar IT-materiaal te verlengen 

Digital CleanUp 
Gegevens 

 
 
Wat gaan we 
precies 
opschonen? 

❏ Eerst dient de perimeter van de Digital CleanUp te worden 

gedefinieerd op grond van de relevantie ervan voor u en uw 

omgeving, de haalbaarheid enz. Daarna kunt u ervoor kiezen 

om de gegevens op te schonen van uw: 

o Computer en clouddiensten 

o Mailboxen 

o Draagbare telefoons en tablets 

o Sociale netwerken 

Digital CleanUp 
Hergebruik 

 
 
Wat doen we 
precies? 

❏ Eerst dient de perimeter van de Digital CleanUp te worden 

gedefinieerd op grond van de relevantie ervan voor u en uw 

omgeving, de haalbaarheid enz. Daarna kunt u ervoor kiezen 

om op een of meerdere manieren te handelen: 

o Een bewustmakingsworkshop organiseren (1 tot 2 
uur, ter plaatse of op afstand) om te begrijpen waarom 
en hoe men weer baas wordt over zijn smartphone 

o Uw smartphones en computers beschermen die nog 
werken 

o De apparatuur die nog werkt en in de kast stof ligt te 
vergaren zelf hergebruiken, 

o Zelf, via een repair café of een erkend hersteller, de 
apparatuur die gedeeltelijk kapot is of slecht werkt 
herstellen, 

o Uw apparatuur die nog werkt doneren aan een 
vereniging die ze nodig heeft of aan kennissen. 



 

 

Digital CleanUp 
Recyclage 

 
 
Wat verzamelen 
we precies? 

❏ Eerst dient de perimeter van de Digital CleanUp te worden 

gedefinieerd op grond van de relevantie ervan voor u en uw 

omgeving, de haalbaarheid enz. Daarna kunt u alle soorten 

digitale apparatuur verzamelen: 

o Vaste en draagbare computers 

o Tablets 

o Telefoons  

Wie moeten we 
inschakelen? 

❏ Naaste en verre familie 

❏ Vrienden 

❏ Groepsleden via sociale netwerken 

❏ Buren 

❏ Leden van onze verenigingen 

Digital CleanUp 
Gegevens/Herge
bruik 

 
 
Waar kunnen we 
dit organiseren? 

❏ Bij u thuis of bij vrienden 

o Iedereen samen voor de computer of op de telefoon 

❏ In een buurthuis of clublokaal 

❏ Op afstand via videoconferentie, afhankelijk van de gekozen 

perimeter van de Digital CleanUp 

❏ Door een groep op te richten via sociale netwerken 

Digital CleanUp 
Recyclage 

 
 
Waar kunnen we 
dit organiseren? 

❏ Bij u thuis of bij vrienden 

o Samen niet-functionele apparatuur (AEEA) verzamelen 

in een doos  

❏ Bij een inzamelingspartner 

o Breng de apparatuur naar een erkend inzamelpunt in 

de buurt 

Wanneer moeten 
de acties worden 
ondernomen? 

❏ Vóór 13 maart 

o De perimeter bepalen van de Digital CleanUp (GSM? 

Computer? Sociale netwerken?) 

o Erover praten in uw omgeving 

❏ In de week van 13 tot 18 maart 2023 

o Het startschot geven 

o Voorafgaand aan de operatie het volume van de gegevens 

en van de apparatuur meten naargelang de gedefinieerde 

strategie 

o Gegevens verwijderen binnen de gekozen perimeter, op 

een gemeenschappelijk tijdstip (1 of 2 uur bijvoorbeeld) of 

naar keuze van elke persoon 

o Acties voor het hergebruik van apparatuur vastleggen 

binnen de gekozen perimeter 

o Inzameling van apparatuur in volgens de vastgestelde 

perimeter 



 

 

o Aan het einde van het tijdslot, of aan het einde van de dag, 

bijeenkomen om de verwijderde gegevens en het aantal 

hergebruikte of verzamelde apparaten te meten. 

 

❏ Na 18 maart 

❏ De impact meten en hem meedelen aan het 

projectteam van de Digital CleanUp Day, via het 

formulier en het meetdocument dat ter beschikking 

wordt gesteld op de ledenruimte van de website 

Hoe gaat u 
concreet te werk? 

❏ Gebruik de middelen die beschikbaar zijn 

o De handleidingen (als inspiratie of om ter beschikking te 

stellen van de deelnemers) om de schoonmaak uit te voeren 

volgens de gekozen perimeter en om de gegevens voor en 

na de Digital CleanUp te meten. 

o De handleidingen om uw digitale apparatuur een tweede 

leven te geven en een beslissingsboom om u te helpen bij 

het beoordelen van het type ingezamelde apparatuur 

o De sensibiliseringsmiddelen 

o Het officiële logo dat op de verschillende interne of externe 

communicatiedragers met betrekking tot het evenement 

moet worden aangebracht. 

❏ Noteer uw metingen op het speciaal daartoe voorziene 

formulier 

❏ Ga nog verder door uw gewoontes aan te passen! 

 

Dank aan al diegenen die hebben bijgedragen aan dit 

document 

Jérôme - Christelle - Kevin - Julien – Juliette 

 

Bedankt aan Leefmilieu.brussels voor de vertaling 

 

  



 

 

Gebruikerslicentie 

CC-by-nc-sa (Naamsvermelding/Niet Commercieel/Gelijk Delen) 

 

De CC-by-nc-sa 4.0-licentie staat elke exploitatie van het werk toe (delen, kopiëren, 

reproduceren, verspreiden, meedelen, hergebruiken, aanpassen) met om het even welk 

middel en in om het even welk format. Elke exploitatie van het werk of afgeleide werken, 

behalve voor commerciële doeleinden, is mogelijk. 

De volgende verplichtingen zijn aan deze licentie verbonden: 

● De makers van de oorspronkelijke werken vermelden, de bronnen aangeven en 

aangeven of er wijzigingen in de werken zijn aangebracht (verplichte 

naamsvermelding); 

● Geen winst maken (directe winst of commerciële meerwaarde) uit het werk of 

afgeleide werken; 

● De nieuwe creaties verspreiden onder dezelfde voorwaarden (onder dezelfde 

licentie) als die van het oorspronkelijke werk (d.w.z. wijzigingen opnieuw toestaan en 

commercieel gebruik verbieden). 

Deze licentie verbiedt dus dat nieuwe afleidingen van het afgeleide werk voor commerciële 

doeleinden worden geëxploiteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World CleanUp Day : https://www.worldcleanupday.org/   

Digital World CleanUp Day (international website) : https://www.digitalcleanupday.org/  

ISIT-BE: Belgique: 7 Rue Joseph Stevens | 1000 Bruxelles - https://isit-be.org/  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://www.worldcleanupday.org/
https://www.digitalcleanupday.org/
https://isit-be.org/

