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Wat je niet inkoopt, hoef je ook niet weg te gooien. En alles wat een facility manager duurzaam 

inkoopt, draagt bij aan een beter klimaat. Facility managers hebben meer invloed op een 

duurzame wereld dan je denkt. Daarom is de tool ‘Wegwijzer afvalvrij kantoor’ ontwikkeld. Een 

praktische handleiding om een afvalvrij kantoor te creëren.  

 

Auteur Alaude Jaasma  

Leasen van kantoormeubelen, langer gebruikmaken van spullen door ze op te knappen (refurbishen), 

gescheiden afvalbakken invoeren en bijdragen aan recycling. Het lijken simpele ingrepen, toch 

gebeurt het nog niet op grote schaal. 

Wegwijzer afvalvrij kantoor 

‘Daar willen we verandering in brengen, onder meer met  de Wegwijzer afvalvrij 

kantoor’, aldus Yvette Watson, adviseur circulaire economie van PHI Factory en voorzitter van de 

expertgroep circulaire en inclusieve economie van FMN, die samen met Rijkswaterstaat, RHK-DHV de 

Wegwijzer ontwikkelde.    

77% afval op kantoor niet gescheiden   

Een gemiddeld kantoor in de zakelijke dienstverlening produceert per fte jaarlijks 227 kilo afval. 

Daarvan wordt 77 procent niet gescheiden. Veel waardevolle grondstoffen belanden op de afvalberg 

en worden verbrand. Waarom dat zo is? Volgens Watson heeft dat vooral te 

maken met de traditionele kijk op inkoop. 

Grondstoffenmanagers van de toekomst 

‘De focus ligt vaak op efficiëntie, lage kosten en functioneel gebruik. Wat er na de gebruiksfase 

gebeurt, krijgt weinig aandacht. En er is meer. Duurzaamheid gaat ook over de match tussen 

producten, processen en het gebruik. Het besef dringt door dat facility managers een groot verschil 

kunnen maken in het verduurzamen van de keten. Zij zijn eigenlijk de grondstoffenmanagers van de 

toekomst.’    

Overheid, branche en bedrijfsleven sámen aan zet  

‘FM’ers kunnen helpen om binnen organisaties de lead te nemen in de doelstelling en verplichting 

om te verduurzamen’, zegt Natalie Hofman, voorzitter van FMN.  ‘Verduurzaming is een gezamenlijke 

opgave. Vanuit FMN nemen wij graag onze verantwoordelijkheid en dragen wij door middel van 

kennisoverdracht en handige tools graag bij aan een succesvolle invoering bij organisaties van de 

regulering van het gebruik van plastics en andere schadelijke stoffen.’ 

https://www.wegwijzerafvalvrijkantoor.nl/
https://www.wegwijzerafvalvrijkantoor.nl/


Yvette Watson vult aan: ‘Overheid, FMN en het bedrijfsleven versterken elkaar. De opgave is 

veelomvattend, dat kan niemand alleen.’  

Het besef dringt door dat facility managers een groot verschil kunnen maken in het verduurzamen 

van de keten 

Rijkswaterstaat, team VANG Buitenshuis, onderschrijft dit. ‘We merken dat we als Rijkswaterstaat 

geen direct logisch vindbare partner zijn voor FM’ers. Dat is de branchevereniging wel. Zij beschikken 

over een goed netwerk, weten heel goed wat werkt in de praktijk. Wij kunnen op onze beurt veel 

kennis en ervaring inbrengen vanuit de circulaire economie en vanuit andere sectoren. Echt een win-

win situatie dus’, aldus Paula Huismans, sr. Adviseur VANG Buitenshuis.    

Wat levert het op?  

Beter omgaan met grondstoffen is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook kosten. Dat 

leert de Wegwijzer. Belangrijk hierbij is het maken van een ‘business case’ van de beschikbare 

maatregelen die leiden tot een afvalvrij kantoor. 

 

5 Quick wins  

> Start met inzamelen van papier en karton  

Deze stromen brengen opbrengsten met zich mee en leveren daardoor direct geld op.   

> Maak duidelijk welk afval in welke afvalbak moet 

Een medewerker kiest als hij voor de afvalbak staat. Communiceer hier duidelijk. Maak eventueel 

gebruik van www.afvalscheidingswijzer.nl. 

 > Gebruik per afvalstroom verschillende kleuren afvalzakken en bijpassende pictogrammen 

Op deze manier is het voor iedereen zichtbaar dat iedere stroom in een aparte container wordt 

afgevoerd. Fouten worden ook gemakkelijk opgemerkt. Landelijke pictogrammen zijn gratis 

beschikbaar.  

> Kies het juiste moment voor de introductie van afvalscheiding 

Denk hierbij aan een verhuizing, renovatie of interne reorganisatie. Op deze momenten wordt oud 

gewoontegedrag van medewerkers doorbroken en kan nieuw gewoontegedrag ontstaan.   

> Vergelijk de prijzen van verschillende afvalinzamelaars 

Binnen de afvalmarkt kunnen prijsverschillen groot zijn. Het is daarom zinvol om verschillende 

afvalinzamelaars te vergelijken. Ook hoef je niet alle stromen bij één dienstverlener onder te 

brengen.  

 

Praktijkvoorbeeld Rabobank: percentage restafval is 25% 

Een van de voorbeelden uit de Wegwijzer, Rabobank, steekt veel tijd en energie in het reduceren van 

afval. Het percentage restafval ligt al jaren rond de 25 procent. Op het hoofdkantoor in Utrecht is 

in vijf jaar de hoeveelheid afval per werkplek gedaald met 13 procent door de verspilling flink te 

verminderen (van 156 naar 136 kilo). Denk hierbij met name aan minder gebruik van papier. Het 

restafval daalde met 26 procent, van 50 naar 37 kilo, doordat in de kantoren actief gestuurd wordt 

op afvalscheiding en aanbieden van afvalstoffen voor recycling.   

http://www.vangbuitenshuis.nl/
https://www.wegwijzerafvalvrijkantoor.nl/
http://www.afvalscheidingswijzer.nl/
https://vangbuitenshuis.nl/afvalscheiding/


Lees ook 

– UWV Utrecht: afvalproducerend kantoor wordt grondstoffendepot  

– Gerecyclede afvalcontainer helpt met circulaire afvalinzameling 

– De toegevoegde waarde van circulaire catering bij ABN Amro  

 

Alles weten over circulair inkopen en huisvesten? 

De facilitaire organisatie heeft als geen ander invloed op de circulaire prestaties van bedrijven en 

instellingen. Hierbij is circulair inkopen van facilitaire producten en diensten key. Maar wat is circulair 

inkopen eigenlijk? Hoe geef je dat vorm en hoe ga je er mee aan de slag? Antwoord op deze vragen 

vind je op: 

Circulair Inkopen en huisvesten: alle in’s en out’s  

 

https://facto.nl/uwv-kantoor-utrecht-van-afvalproducerend-kantoor-naar-grondstoffendepot/
https://facto.nl/gerecyclede-afvalcontainer-circulaire-afvalinzameling/
https://facto.nl/gerecyclede-afvalcontainer-circulaire-afvalinzameling/
https://facto.nl/circulaire-catering-abn-amro/
https://facto.nl/circulair-inkopen-en-huisvesten/

