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Samenvatting 
In het kader van het project is een interactieve tool („Interactive BlockWaste Tool”) 
ontwikkeld, die vrij van toegang is en wordt geïmplementeerd binnen het OER, ontwikkeld in 
de „IO4: BlockWaste Open Educational Resource.  

Het doel van de tool is om gebruikers verschillende sleutels te bieden om de integratie van op 
blockchain gebaseerde MSW te bereiken en hen te helpen de volledige traceerbaarheid en 
zichtbaarheid van stedelijk vast afval van het begin tot het einde van hun beheer te begrijpen. 
Met de „Interactive BlockWaste Tool” (https://game.blockwasteproject.eu/), zal de gebruiker 
in staat zijn om te visualiseren hoe het versleutelen van informatie van een Blockchain werkt 
in een role-playing omgeving, waarbij — wanneer nodig — gebruik wordt gemaakt van de 
informatie die is verzameld in de afvaldatabase (d.w.z. „O3/A1”. Productie van de database 
voor de E-Learning Tool) die is gemaakt. 

Hoewel het aanvraagformulier aanvankelijk één interactief instrument voorzag (d.w.z. de 
„Interactieve BlockWaste Tool”), werd besloten om twee verschillende modules te 
ontwikkelen om beter tegemoet te komen aan de educatieve behoeften van de 
geïdentificeerde doelgroepen en eindgebruikers van het BlockWaste-project. Meer specifiek 
is de eerste module (Blockchain module) gericht op het visualiseren van hoe het versleutelen 
van informatie van een Blockchain werkt en is gericht aan gebruikers die niet bekend zijn met 
Blockchain-technologie. Deze module wordt in detail beschreven in de O3/A3. Interactieve 
BlockWaste Tool document. De tweede module (initieel genaamd „MSW Management Tool”) 
richt zich alleen op MSW management met behulp van een interactieve role-playing game.  

Het document beschrijft hierna de procedure die een potentiële gebruiker moet volgen om 
het spel met succes te spelen (tweede module). Aanvullende informatie is ook te vinden in de 
O3/A3. Interactieve BlockWaste Tool document.  
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1. Introductie 
1.1. Beschrijving van het BlockWaste project 

Het project heeft tot doel de interoperabiliteit tussen afvalbeheer en blockchaintechnologie 
aan te pakken en de juiste behandeling ervan te bevorderen door middel van opleiding, zodat 
de verzamelde gegevens worden gedeeld in een veilige omgeving, waar geen ruimte is voor 
onzekerheid en wantrouwen tussen alle partijen die betrokken zijn bij afvalketens of -cycli.  

Daartoe zijn de doelstellingen van het BlockWaste-project als volgt: 

• Onderzoek te doen naar vast afval dat in steden wordt gegenereerd en hoe het wordt 
beheerd, zodat een informatiebasis van goede praktijken kan worden gecreëerd die 
helpt om afval opnieuw in de waardeketen te introduceren en het idee van 
intelligente circulaire steden te bevorderen. 

• Het identificeren van de voordelen van de Blockchain-technologie binnen het proces 
van gemeentelijk afvalbeheer (MSW). 

• Om een studieplan te maken dat de opleiding van docenten en professionals van 
organisaties en bedrijven uit de sector ondersteunt, in de overlapping van de 
gebieden afvalbeheer, circulaire economie en blockchain-technologie. 

• Het ontwikkelen van een interactieve tool op basis van Blockchain-technologie, die 
het mogelijk maakt om het beheer van gegevens verkregen uit stedelijk afval in de 
praktijk te brengen, waardoor de manier waarop de gegevens worden 
geïmplementeerd in de Blockchain wordt gevisualiseerd en gebruikers in staat 
worden gesteld om verschillende vormen van beheer te evalueren 

Meer informatie is te vinden op de BlockWaste project website https://blockwasteproject.eu.  

 

1.2. Doelstelling van deze richtlijn 

Dit verslag bevat de richtsnoeren en functionele specificaties van het interactieve instrument. 
Vooral de look en feel en de interacties met de gebruikers. Deze functionele specificaties en 
gebruikersbegeleiding dienen als een doorlopend referentiepunt voor de hoofdontwikkelaar 
van de taak om de programmeercode te schrijven. Dit document toont de visuele verschijning 
van de gebruikersinterface en de beschrijving van elk van de mogelijke gebruikersinvoeracties. 

Een vertaling van de website van de tool is beschikbaar, waardoor het toegankelijk is in alle 
projecttalen.https://www.deepl.com/translator?utm_source=windows&utm_medium=app
&utm_campaign=windows-share 

 

 

  

https://blockwasteproject.eu/
https://www.deepl.com/translator?utm_source=windows&utm_medium=app&utm_campaign=windows-share
https://www.deepl.com/translator?utm_source=windows&utm_medium=app&utm_campaign=windows-share
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2. BlockWaste Tool  
2.1. Inleiding tot de interactieve tool.  

De BlockWaste leertool is toegankelijk vanaf de projectwebsite: 
https://blockwasteproject.eu/. Eenmaal in de website, klik op het tabblad E-LEARNING TOOL 
(https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/).   

 

 
Figure 1. Binnen dit gedeelte van de website moet de gebruiker op LOG IN klikken om toegang 

te krijgen tot de tool.  

 

https://blockwasteproject.eu/
https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/
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Figure 2. De knop „LOG IN” waar de gebruiker op moet klikken 

 

De interactieve tool, BlockWaste, is benaderd als een interactieve role-playing game gericht 
op MSW management. Dit spel maakt de interactie van een klasse groep mogelijk door het 
gebruik van computers (maar ook tablets of zelfs smartphones) en toont in realtime de 
voortgang naar de hele klasse. 

De tool heeft 5 „Game Slots”, om een groter aantal gebruikers tegemoet te komen. Het is 
noodzakelijk om de „Game Slot” te selecteren waartoe de gebruiker toegang wil hebben. 

 

 
Figure 3. De pagina waar de gebruiker een beschikbare „Game Slot” selecteert om het spel te 

spelen 
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Zodra de „Game Slot” is geselecteerd, moet de rol van de gebruiker worden gekozen. U kunt 
hetzij als „burgemeester” (verantwoordelijk voor de beheersautoriteit van de MSW) of als 
„huishouden” invoeren. 

 

 
Figure 4. De pagina waar de gebruiker de rol van de „burgemeester” of de rol van een 

„Huishouden” selecteert 

 

2.2. Toegang als burgemeester 

Klik op „ENTER”. 

 

 
Figure 5. Een voorbeeld waarbij de gebruiker de rol van de „burgemeester” selecteert 
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Kies een plan in het vervolgkeuzemenu. Er zijn vier alternatieve afvalbeheersregelingen als 
opties voor de gemeentelijke autoriteiten: 

• S1. Aerobe MBT — Compost 

• S2. Anaerobe MBT — Compost 

• S3. Anaerobe MBT — Anaerobe 

• S4. Biodrogen MBT — Anaerobe 

Deze alternatieven worden besproken in „O3/A3”. Interactieve BlockWaste Tool.  

 

 
Figure 6. De „burgemeester” selecteert een van de beschikbare afvalbeheerprogramma’s uit 

het vervolgkeuzemenu 

 

Eenmaal geselecteerd, klik op „Proceed”. 
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Figure 7. Zodra het afvalbeheersysteem is geselecteerd, klikt de „burgemeester” op „Proceed” 

 

Eenmaal binnen krijgt de „burgemeester” informatie over de inzamelingskosten voor elk type 
afval en over de hoeveelheid MSW die door elk huishouden wordt gegenereerd, gescheiden 
en gemengd.  

Met de kosten kan de „burgemeester” de gemeentelijke vergoedingen definiëren die elk 
„huishouden” moet betalen.  

 

 
Figure 8. Nadat de „Huishoudens” de informatie hebben ingediend, kan de „burgemeester” 

elk „Huishouden” de relevante kosten toewijzen 

 

Door de optie „Toon MBT, Biowaste en MRF data” te activeren, ontvangt de „burgemeester” 
aanvullende gegevens over de materiaalstromen (invoer en output) in de verschillende 
verwerkingsfaciliteiten. Ook biedt de tool de mogelijkheid om de gedetailleerde resultaten te 
exporteren naar een csv-bestand voor verdere verwerking. 
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Figure 9. De „burgemeester” kan ook aanvullende informatie over de materiaalstromen zien 

 

 
Figure 10. Er is ook de mogelijkheid om de gegevens te exporteren naar een csv-bestand voor 

verdere verwerking 

 

2.3. Toegang als huishouden 

Kies een optie in het vervolgkeuzemenu. 
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Figure 11. De speler selecteert de rol „Huishouden” 

 

Klik op „ENTER”. 

 

 
Figure 12. De gebruiker selecteert op de beschikbare codenamen voor de „Huishoudens” 
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Figure 13. De tabel met de gegevens van de „Huishoudelijke” die de gebruiker moet 

verstrekken 

 

Wat de huishoudens betreft, houdt het spel rekening met de volgende variabelen: 

• HH leden  
• MSW generatie pc/jaar  
• HH MSW generatie/maand  
• Samenstelling van MSW: 

- Biologische producten 
- Papier 
- Kunststoffen 
- Metaal 
- Glas 
- Overige  

• Tijd besteed aan het sorteren van afval (tussen 0-45 minuten per week)  
• Waarde van de tijd (EUR/uur.maand) 
• Percentage afval dat in verschillende bakken is gescheiden 
• Percentage gemengde MSW (gemengd afval, organisch en ander)  
• Gemeentelijke kosten (EUR/maand)  
• Totale kosten (EUR/maand) 

De variabelen HH leden, MSW generatie pc/jaar, Samenstelling van MSW en Tijd besteed aan 
het sorteren van afval worden gedefinieerd door de gebruiker. Om deze gegevens in te 
voeren, moet u op „gegevens toevoegen” klikken. 
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Figure 14. Zodra de gegevens zijn ingevoerd, moet de gebruiker op „gegevens toevoegen” 

klikken 

 

In het bijzonder kan MSW generatie pc/jaar en MSW samenstelling worden opgehaald via de 
MSW database die is gemaakt in O3/O1. De databank bevat gegevens over het genereren en 
beheren van MSW in Europese landen, sociaaleconomische gegevens, samenstelling van 
MSW, prijzen van gerecycleerde kunststoffen, glas en papier, enz.   

 

 
Figure 15. Na het invoeren van de „Household”-gegevens, moet de gebruiker een blockchain-

algoritmisch probleem oplossen om de gegevens te mogen indienen bij de „burgemeester” 
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Na het indienen van de gegevens ontvangt de gebruiker de gemeentelijke vergoedingen (zoals 
gedefinieerd door de „burgemeester”) en krijgt hij zijn/haar totale kosten (d.w.z. de waarde 
van de tijd die wordt besteed aan het sorteren van het afval plus de gemeentelijke 
vergoedingen). 
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