
 

 

 

Mijn Digital CleanUp 
In een vereniging 

 

Organiseert u een Digital CleanUp in uw vereniging of stichting? 

Hier is een geheugensteuntje: 

Waarom 
organiseert mijn 
vereniging een 
Digital CleanUp? 

❏ Om haar MVO-benadering te versterken 

❏ Om haar vrijwilligers, werknemers, kantoor, begunstigden te 

sensibiliseren 

❏ Om haar kosten voor de opslag van digitale gegevens te 

verminderen en 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 uw 

vereniging, de haalbaarheid enz. Daarna kunt u ervoor kiezen 

om de gegevens op te schonen op: 

o Servers 

o Clouddiensten 

o Mailboxen 

o Persoonlijke en professionele telefoons 

o Vaste en draagbare computers van de organisatie 

o Persoonlijke en professionele 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 uw 

organisatie, de haalbaarheid enz. Daarna kunt u ervoor kiezen 

om op een of meerdere manieren te handelen: 

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

o De apparatuur van uw organisatie beschermen, 
evenals uw smartphones en privécomputers die nog 
werken, 

o Zelf de apparatuur die nog werkt binnen de organisatie 
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 uw 

instantie, de haalbaarheid enz. Daarna kunt u alle soorten 

digitale apparatuur verzamelen: 

o Vaste en draagbare computers van de organisatie 

o Persoonlijke en professionele tablets 

o Persoonlijke en professionele telefoons  

Wie moeten we 
inschakelen? 

❏ De IT-verantwoordelijke of -dienst verwittigen 

❏ De raad van bestuur informeren 

❏ Zich richten tot alle personen waarop de gekozen perimeter 

betrekking heeft: werknemers, vrijwilligers, begunstigden, 

leden 

❏ De partners informeren over uw aanpak 

Digital CleanUp 
Gegevens/Herg
ebruik 

 
 
Waar kunnen we 
dit organiseren? 

❏ Met fysieke aanwezigheid 

o Iedereen op zijn post 

o Samen in een vergaderzaal, met inachtneming van de 

geldende gezondheidsvoorschriften (Denk in dat geval 

aan de logistiek en aan de benodigde stopcontacten) 

o Bij een externe partner, een reparatiedeskundige, een 

lesgever rond digitale verantwoordelijkheid ... Dit hangt 

af van de gekozen perimeter van de Digital CleanUp 

❏ Op afstand via videoconferentie, afhankelijk van de gekozen 

perimeter van de Digital CleanUp 

Digital CleanUp 
Recyclage 

 
 
Waar kunnen we 
dit organiseren? 

❏ Binnen de organisatie 

o Op een strategische plaats waar veel mensen 

langskomen om het inzamelpunt zichtbaarheid te 

geven 

▪ Aan het onthaal van het gebouw 

▪ In een pauzelokaal/coffee corner  

o In een daartoe voorziene zaal waar u aanwezig kunt zijn en de 

leden kunt sensibiliseren wanneer ze hun materiaal komen 

afgeven 

Wanneer 
moeten de acties 
worden 
ondernomen? 

❏ Vóór 13 maart 

o Een omkaderingsvergadering voor het evenement 

organiseren, eventueel met het bestuur en de IT-dienst 

o De perimeter bepalen van de Digital CleanUp 

o Communiceren binnen de vereniging en daarbuiten 

o De partners mobiliseren 

o Voorafgaand aan de operatie het volume van de gegevens 

en van de apparatuur meten naargelang de gedefinieerde 

strategie 

 

❏ In de week van 13 tot 18 maart 2023 



 

 

o De organisatie onderneemt actie en verwijdert haar 

gegevens binnen de gekozen perimeter, op vaste tijden of 

naar keuze van elke persoon 

o De organisatie voert acties voor het hergebruik van 

apparatuur in binnen de gekozen perimeter 

o De organisatie zamelt de apparatuur in volgens de 

vastgestelde regels 

 

❏ Na 18 maart 

❏ De impact meten en 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 een charter van good practices voor de 

toekomst op te stellen en de processen te herzien. 

 

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. 

 

Sources : INR → https://digital-cleanup-day.fr/ and https://cyberworldcleanupday.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

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://institutnr.org/
https://digital-cleanup-day.fr/
https://cyberworldcleanupday.fr/
https://www.worldcleanupday.org/
https://www.digitalcleanupday.org/
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