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Dilemma’s – perceptie, gemak, 

houdbaarheid/kwaliteit, bewijs
Onze route naar beter

Veelbesproken onderwerp
Hoe: Beleid CBL & Plastic Pact

(en voldoen aan Single Use Plastics richtlijn)

Wat: Minder, beter, meer dan 

verpakkingen

In 2025:

• 20% minder verpakkingsmateriaal dan in 2017

• Verpakkingen 100% recyclebaar en waar 

mogelijk en zinvol herbruikbaar

• Kunststof verpakkingen gem. 35% uit 

gerecycled en/of biobased plastics*

• Minder fossiele, meer duurzamere materialen 

zoals biobased en hernieuwbaar

• Maximale inzet gerecycled karton en papier en 

100% FSC-gecertificeerd virgin materiaal

Waarom: Intrinsiek gedreven 

familiebedrijf

Stap voor stap verduurzamen 

van huismerkverpakkingen, 

overige materialen 

verduurzamen (zoals tassen 

bijv.) en disposables. 

Uitgangspunt: reduce, reuse, 

recycle, renew



Drinkbekers verduurzamen



27 miljoen drinkbekers, voor klanten en medewerkers

654 outlets

8 Foodmarkets

8 City Stores

105 restaurants



• Vertaal de theorie naar de praktijk! 

– Betrek de juiste stakeholders 

– Formeer projectgroep voor briefing leveranciers, 

inventariseren voorraden, usability testen, 

inkooptraject, branding en inrichten pilot indien 

nodig, introductie/realisatie 

De stappen

• Beleid

– Single Use Plastic richtlijn en beleid Jumbo:  

heeft het voorkomen van afval en hergebruik de 

voorkeur boven recyclen (incl vergisten/ 

composteren)

• Uitgangspunten / randvoorwaarden

– Haalbaar in proces, gemak voor klant en collega, 

verschil tussen betaald en gratis

• Inventariseren

– Aantallen, materiaal, gebruikersgroepen en 

gebruik-scenario, open/gesloten systeem, etc.
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• Beslisboom invullen 

• Materiaal bepalen

– Indicatoren als functionaliteit, milieu-impact 

(LCA), profilering, kosten, locatie-eigenschappen 

& beleid!

• Keuzes maken

– Bepaal stappen korte en lange(re) termijn
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Kan het zonder

koffiebeker?
Mooi, doen!

Bevindt de koffiebeker

zich in een gesloten

systeem?

Is er (ruimte voor) een vaatwasser 

met voldoende capaciteit, evenals 

inname- en opbergruimte?

Is er een medewerker beschikbaar 

voor inzameling en in- of uitladen 

van de vaatwasser?

Herbruikbare

koffiebeker&

Is retail-pooling mogelijk?

(gezamenlijke inkoop, inname, 

handling, wassen, 

retourlogistiek op locatie 

(<500m)

Kan inname, handling, wassen, 

retourlogistiek door externe 

partij worden verzorgd?

Wegwerp koffiebeker
- Komt bij het restafval, 

waar het wordt verbrand

Herbruikbare, recyclebare koffiebeker (closed loop)
- Wordt hergebruikt

- Na beschadiging wordt het gerecycled (down-cycling)

Wegwerp koffiebeker (open-loop)
- Wordt gerecycled (down-cycling)

Is de hoeveelheid afval > 5kg / vestiging / week? 

(of is combi met retourstromen mogelijk, 

bijvoorbeeld naar DC)

Is de meerprijs van herbruikbare beker op middellange termijn > 2x 

hoger dan de huidige oplossing?
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Beslisboom voor koffiebekers
(kan ook gebruikt worden voor andere on-the-go verpakkingen)

Volgende stap: Kies het optimale materiaal & ontwerp obv materiaalmatrix



De resultaten en onze route

I. Optimaliseren van bestaande bekers;

– Materiaal koffiebeker: FSC ongebleekt en ongelakt karton, zo hoog mogelijk % recycled

content, gewenste dikte voor bijv. de 7Oz cups in 210gr/m2, met een (bio) PE coating 

(15gr/m2) en gebruik van natuurlijke inkten op waterbasis. Communicatie op beker  

voor stimuleren meermalig gebruik. 

– En bijv. aan gaan bieden betaalde herbruikbare beker en stimuleren bring your own



De resultaten en onze route

II. Herbruikbaar meer rol gaan geven o.a. door inrichten pilot

– Stap 1 pilot closed loop hoofdkantoor – PP beker of porselein, eigen reiniging aanwezig

– Stap 2 complexere pilot om draagvlak en effectiviteit te onderzoeken van:

• retourlogistiek (proces, handling, middelen, ruimte)

• hergebruik-incentive-programma’s (o.a. vending machines, spaaracties of statiegeld)

• zelf reinigen vs uitbesteden van reinigen (kosten vergelijken)



• Bepaal eerst beleid

• Betrek juiste collega’s

• Bekijk ook wat anderen doen

• Bepaal of je alles zelf doet of 

externe hulp ingeschakeld

• Meten is weten

• Kies voor korte termijn optimaliseren 

en lange(re) termijn veranderen

• Waar het minder kan, zet hier op in! 

Tips


