
TRUBER
De Peer2Peer afval ophaal service



MISSIE

 Stel je voor dat je straat er zo uit ziet als op de afbeelding 
hiernaast! Zou jij je veilig voelen? Zou jij je zorgen maken om je 
gezondheid?

 Illegale dump van grofvuil is een grootschalig en structureel 
probleem in de gemeente Rotterdam, omdat inwoners weigeren 
mee te werken aan het huidige inzamelsysteem. Ze vinden het 
systeem omslachtig en omdat voelen geen verantwoordelijkheid 
voor hun eigen buurt en straat. 
De consequentie is dat de gemeente Rotterdam hoge kosten 
maakt om dit illegale afval op te ruimen. Door het afval zien 
straten er verwaarloosd uit, en voelen bewoners zich onveilig in 
hun eigen straat.

 De missie van Truber is om Rotterdam af te helpen van de illegale 
dump van grofvuil. Truber gebruikt de opkomende populariteit van 
peer 2 peer systemen om burgers verantwoordelijkheid te laten 
nemen over hun eigen buurt. In de Truber app kunnen inwoners 
aangeven dat zij grof vuil hebben. De app maakt een match met 
andere inwoners die op dat moment de tijd en middelen hebben 
om het grofvuil weg te brengen. Als dank voor het wegbrengen 
krijgen de wegbrengers een vergoeding.

 Zonder illegale afvaldump worden de straten van Rotterdam 
schoner en veiliger. Het gebruik van Truber bevorderd sociale 
cohesie, en laat bewoners zorgen voor hun eigen buurt.

 Truber is ontworpen door zes studenten van de TU Delft, 
masteropleiding Design for Interaction: Sally Augustijn, Edoardo 
Fusaro, Tessa van de Krol, Mert Tosun, Bob Verheij, Chi Zhang
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PROBLEEM

 Illegaal grofvuil lange tijd in het straatbeeld, en er zijn veel 
partijen en geld bij betrokken om het geld te verwijderen. In 
de grote steden van Nederland is er een probleem betreffende 
grofvuil in het straatbeeld. Grote stukken afval en afgedankte 
meubelstukken staan soms dagenlang naast de vuil containers. 
Dit blijft zo totdat het wordt ontdekt door stadswachters van de 
gemeente en zij een melding maken. Na deze melding wordt 
het grofvuil onderzocht, zodat er mogelijk beboet kan worden 
voor het verkeerd plaatsen van afval. Het vuil wordt vervolgens 
opgehaald door derde partij, die het weg brengt naar een 
vuilstort. 

 De reden dat er veel afval wordt geplaatst naast containers 
is dat inwoners van de stad geen tijd of mogelijkheid hebben 
om zelf het vuil weg te brengen. Het wegbrengen vraagt 
namelijk vaak om een grotere auto of aanhanger. Daarnaast 
is de gemeentelijke ophaaldienst vaak omslachtig. In sommige 
gemeentes, zoals Rotterdam, is het mogelijk om gratis het vuil te 
laten ophalen door de gemeente, maar dan wel met uitzondering 
van tuinafval, sloopmateriaal, glas, kringloop spullen, klein 
chemisch afval, textiel, papier. Naast het geringe aantal opties 
afval, wordt het tijdstip van ophalen geplaatst tussen 6:30 en 
22:00. Men dient hier rekening mee te houden, maar dat is geen 
optie voor werkend Rotterdam.

 De gemeente Rotterdam is dringend op zoek naar een beter 
oplossing en is in het verleden bezig geweest met verschillende 
initiatieven om de stad schoon te houden. Het blijkt tevergeefs, 
want met beloningen voor goed gedrag en zelfs het verhogen 
van boetes naar 125 Euro, blijkt er geen noemenswaardige 
verbetering te zijn in het straatbeeld. Stickeractie Doedenktank 
Delfshaven had geen effect op grofvuil en de Aanbelactie was 
duur en vergde veel tijd, maar zou langdurig positief effect op 
grofvuil kunnen hebben.

Extra informatie te vinden op:
ROTTERDAM.NL/PRODUCT:GROFVUIL_NAAR_MILIEUPARK_BRENGEN
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PROCES

 De oplossing voor de problemen in het huidige inzamelsysteem 
is een Peer 2 Peer Afval Ophaal Service. Dit zal worden 
gerealiseerd met de hulp van een app onder de werktitel Truber 
(Trash + Uber). Truber brengt vuilnis eigenaars in contact met 
buurtgenoten die de mogelijkheid hebben vuilnis weg te brengen 
naar, ofwel het milieupark ofwel een kringloopwinkel. 

 Middels een systeem dat inzamelaars d1 matcht met 
afvalbezitters d 2 (zie pagina 5) op basis van beschikbaarheid 
en locatie (eigen buurt), kunnen ‘vuilbezitters’ afspraken maken 
voor het oppikken van het afval. Afvalbezitters vullen in wat voor 
grof vuil zij aanbieden (bijv. meubilair, snoeiafval) (zie afbeelding 
4.1) en wat daarmee moet worden gedaan (bijv. kringloop, 
milieupark). De aanvraag wordt in het systeem geregistreerd 
en wordt in de regio publiek gemaakt. Inzamelaars stellen in 
wanneer ze beschikbaar zijn en in welke radius ze werken (bijv. 
Rotterdam Kralingen). Het systeem matcht hen met afvalbezitters 
die aan deze criteria voldoen. Als er een match gemaakt is kan 
de inzamelaar het afval naar de desbetreffende kringloop of 
milieupark brengen. Hier krijgt de hij een vergoeding voor. Een 
optie hiervoor is dat dit zal worden betaald door de gemeente. 

Als back up voor dit plan is het mogelijk huidige afval ophaal 
services te betrekken in het systeem van de app. Zoals in 
Rotterdam, kan bijvoorbeeld Roteb vaste tijden gebruiken om 
afval op te halen met behulp van de app.

 Naast dat deze app een makkelijkere oplossing biedt 
voor het kwijtraken van afval, zorgt het ook voor een 
verantwoordelijkheidsgevoel. Gebruikers komen in contact met 
mensen uit hun buurt en zorgen samen voor het schoonhouden 
van de buurt. Ook is er een andere factor die meespeelt, 
namelijk nieuwsgierigheid. Mensen zijn geïnteresseerd in wat 
hun buurtgenoten bezighoudt en Truber geeft een kleine blik in 
het leven van anderen. 

WILLEM RUYSSTRAAT 4

DINSDAG 6 OKTOBER
14:30 UUR

VRIJDAG 16 OKTOBER
9:00 UUR

BERKELSTRAAT 13

Afvalbezitters Inzamelaars
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TRUBER

AFVAL EIGENAAR SYSTEEM INZAMELAAR
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VOORDELEN

 Truber zorgt ervoor dat de illegale dump van grofvuil afneemt, 
wat grote voordelen heeft voor de gemeente. 

 Allereerst zullen er minder kosten gemaakt hoeven worden om 
het afval op te ruimen en mensen te beboeten. Ook zal het grofvuil 
niet meer de ondergrondse containers blokkeren, waardoor deze 
makkelijker te legen zijn. 

 Ten tweede maakt Truber het mogelijk om meer afval te 
hergebruiken en recyclen. In de oude situatie wordt grofvuil naar 
de stort gebracht, maar met Truber wordt het afval aangeboden 
bij milieuparken (waar het afval gescheiden kan worden) of 
kringloopwinkels.

 Daarnaast zorgt Truber voor een prettigere leefomgeving 
voor de inwoners van de stad. Schone straten zorgen voor een 
gezondere en veiligere omgeving. Door het nieuwe netwerk 
dat ontstaat tussen inwoners, waarin ze samen zorgen voor een 
schone stad, verbetert de sociale cohesie en worden inwoners 
gemotiveerd voor hun stad te zorgen.

 Voor de inwoners van de stad waarin Truber actief is, wordt het 
makkelijker en sneller om hun afval kwijt te raken. In bepaalde 
gemeentes zal het voor de inwoners zelfs goedkoper worden, 
want niet elke gemeente zorgt voor een gratis afval ophaal 
service. 
 
Verder worden de inwoners die zich bezig houden met het 
ophalen van andermans afval beloond met een bijdrage. Dit 
zorgt voor een mogelijkheid tot laagdrempelig bijverdiensten. 

€

€

Gemeente

Milieu

Gebruiker
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BEOOGDE AANDEELHOUDERS

 De beoogde aandeelhouders voor dit project zijn de 
Gemeente Rotterdam en Roteb, en beschikbare milieuparken en 
kringloopwinkels in de omgeving Rotterdam.

 De Gemeente Rotterdam heeft 668.000 inwoners (Plan Bureau 
van de Leefomgeving, 2014) en blijft in tegenstelling tot andere 
gemeentes in de regio fors groeien. Het afvalprobleem is hier 
dagelijks aan de orde en er is een grote vraag naar innovatie 
op het gebied van ‘stads-verschoning’. De gemeente spendeert 
momenteel veel tijd en geld aan innovatie op dit gebied. 
Rotterdam is daarom interessant om  als start platform te worden 
gebruikt voor Truber. 

 Een samenwerking met de Gemeente Rotterdam biedt de 
mogelijkheid om Roteb als back-up te gebruiken in de beginfase 
van de app of wanneer het aanbod van inzamelaars laag is. 
Betaalde werknemers kunnen op gezette tijden inspringen voor 
de afval collecte. 

 Milieuparken en kringloopwinkels zullen afgifte punten worden 
waar vergoedingen worden uitgedeeld aan de inzamelaars. De 
baat die vooral kringloopwinkels hebben bij Truber is een groei 
in bruikbaar materiaal. Daarnaast wordt bij de milieuparken meer 
gerecycled. Dit kan een groei betekenen in beide sectoren. 

 Als laatste is de meest belangrijke aandeelhouder de 
afvalbezitter. Deze mensen zijn de basis voor het systeem, want 
zonder aanbod kan er ook geen resultaat zijn. Door middel van 
een verantwoordelijkheidsgevoel kan er een groei in gebruikers 
worden verwacht.

Gemeente Rotterdam

Roteb

Milieuparken

Kringloopwinkels
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