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PROJECT
SMARTBINS 2018
WAT HOUDT HET PROJECT IN?
Studenten van het Cibap, Windesheim (Communicatie) en Deltion (Techniek) zijn bezig met de smartbin: een prullenbak die
mensen een beloning geeft wanneer ze er iets in gooien. Move4Mobile brengt het dreamteam IT-kennis bij en de ROVA gaat ze
tijdens de pilot later dit jaar helpen met het legen van de bak!
De studenten doen dit in opdracht van Anneke Kosse* en onder
begeleiding van projectleiders Jacco Teunis en Nadine Krol.

WAT IS ER TOT NU
TOE GEDAAN?
* De techniek achter de Smartbin
* Een strakke, nieuwe jas voor de Smartbin
* Namen/slogans
* Communicatieplan voor de omgeving van het pilotgebied
* Bepaling van het pilotgebied: het Katwolderplein bij
Pathé Zwolle

WAAR WERKEN ZE
NAARTOE?

Het team werkt er naartoe om de Smartbin tijdens de pilot
voor het eerst te testen op het Katwolderplein! Om dit te
kunnen realiseren, moeten er nog wel wat knopen woorden
doorgehakt:
*Bepalen welke sensor gebruikt wordt en deze inbouwen
*Het ontwerp realiseren
*Samenwerking aangaan met lokale ondernemers
*Super cruciaal: alles goed testen!

WAT VINDT DE OPDRACHTGEVER ER TOT NU TOE VAN?
Opdrachtgever Anneke Kosse is tot nu toe tevreden over het werk. De nieuwe naam die de
studenten hadden bedacht (Leaf it) vond ze geweldig.‘Ik vind het goed passen bij het concept
en je kan er ook nog flexibel mee spelen zoals, take it ánd leaf it (als knipoog naar de bekende
slogan take it or leave it)!’ Wel raadt ze de studenten aan om echt gebruik te maken van haar
contacten en samenwerkingspartners zoals Move4Mobile. Het team van Schone Ijsselovers
was erg lovend over de samenwerking met lokale ondernemers en hoe het team dit wilt gaan
aanpakken. ‘Voor een ondernemer is het uiteindelijk een win-win’. ROVA en Gemeente Zwolle
hebben kritisch meegedacht over de juiste locatie en hoe ze de Smartbin kunnen aansluiten op
een energiebron.

*WIST JE DAT?
Anneke Kosse eind vorig jaar een prijs heeft gewonnen met haar idee om De IJssel en haar oevers schoon te krijgen en te houden van zwerfvuil? Deze wedstrijd werd georganiseerd door de Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Drents Overijsselse
Delta, Rova en Circulus-Berkel!

WAT HEBBEN ZE GELEERD?
Samenwerking is de key to succes. De studenten zitten natuurlijk allemaal op verschillende scholen, maar werken wel aan hetzelfde project.
Het is nu vooral belangrijk dat ze gezamenlijk tot een ontwerp komen dat
technisch goed aansluit. Samenwerkingspartner Move4Mobile
kan hun hier bijvoorbeeld goed bij helpen. Het team is zich er van bewust
dat ze een periode ingaan van realisatie. Dat is pittig, maar daar komen
samen wel uit!!!
Wij heben er in ieder geval vertrouwen in dat het goed komt en kijkenuit naar de pilot. We wensen team Smartbins veel succes!
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