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STAYOKAY
22 hostels in Nederland

• Opgericht in 1929 onder de naam
NJHC

• Aangesloten bij HI –hostels
(Hostelling International)

• Stayokay in getallen

• Wat hebben onze gasten gemeen?

• Wij zijn trots op…………….



WIJ ZIJN TROTS OP……………











100% groene energie

1. MISSION ZERO
Laat die wind maar 
waaien!



100% circulaire bedrijfskleding

2. CLOSE THE LOOP

Afval is een grondstof

../1. GB dag 17 jan 2018/thema afval 2017.mov


Kunstmuur
‘Message on a bottle’

3. WE LOVE H2O

Van bron tot kraan

../1. GB dag 17 jan 2018/thema water 2017.mov


Mengtafel

4.FEEL GOOD
Do good en live good



Hebben jullie een idee 
hoeveel eten er jaarlijks 
wordt weggegooid per 
persoon? 

FOODWASTE
Geproduceerd eten dat niet 
wordt genuttigd en wordt 
weggegooid

41 kg

En als we daarbij het 
foodwaste vanuit de horeca
en supermarkten toevoegen?

152 kg!!





GOEDEMORGEN!



DUIK IN DE AFVALBAK

Onvermijdbaar afval

Vermijdbaar afval



AFVALANALYSE ONTBIJT
BEVINDINGEN



GFT AFVAL ONTBIJT
BEVINDINGEN

Brood

47%

Boterham

beleg

13%

Swill

23%

Groente

5%

Fruit

12%



RESTAFVAL ONTBIJT/ A’DAM ZEEBURG
BEVINDINGEN
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Gevonden vermijdbaar restafval
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Amsterdam Zeeburg

Totaal aantal kg restafval ontbijt 

Onvermijdbaar restafval

Vermijdbaar restafval



WELKE ACTIES ONDERNOMEN?

• Attenderen op 

voedselverspilling

BEWUSTE 
ROUTE

• Aanpassingen van de  eet-

en voedselomgeving

ONBEWUSTE 
ROUTE

Minder opscheppen en 

meer opeten

=

Minder voedselverspilling



AANPASSINGEN 

BEWUSTE ROUTE

• Bordjes op het buffet om gasten minder te 
laten opscheppen 

• En te stimuleren dat gasten zo vaak terug 
kunnen komen naar het buffet als ze willen



GOEDEMORGEN!



IT’S OKAY…

Een beetje vreemde tomaat, 
een te kleine ui of een rare 
wortel……. ze worden vaak 
weggegooid vanwege hun 
vorm. Maar in onze soepen 
vinden ze een warm 
welkom en ze smaken 
gewoon heerlijk.

PRODUCTKEUZE



RESULTATEN

VOEDSELVERSPILLING

14,1 kg per dag  ->  11,3 kg per dag

= 

- 2,85 kg per ontbijt!

WAARDE

Scheelt 10,44 euro in ontbijtproducten

=

3.810 euro per jaar!

Bijkomend positief resultaat; minder singel use plastic / monoverpakkingen



BOTER

X 2 per dag



Enquête ‘houding tegenover 
voedselverspilling’:

248 gasten
43 nationaliteiten
3 hostels

Gastvrijheid

BALANS



QUOTES VAN GASTEN

Jullie hebben een duidelijke 

visie op duurzaamheid wat 

jullie goed over weten te 

brengen. Alleen al de 

bakjes waarin je boter of 

iets zoets in kan doen, is 

een mooi voorbeeld.

Egmond

The hostel should 

be involved in this 

kind of action, and 

add a good habit 

that will be passed 

in guests routine life 

where they live. 

Amsterdam 

Vondelpark

I loved the small jam 

cups made from leaves, 

and no plastic.

Amsterdam Vondelpark

“It is a very positive

thing that the hostel 

is trying to reduce

food waste.” 

Rotterdam

This is a good research. 

Just think of all the people 

out there who cannot get 

just a piece of bread 

before you put your food in 

the trash. 

Amsterdam Vondelpark

Oud brood (ik denk zelf 

van de dag ervoor) 

werd gebruikt voor het 

toastapparaat. 

Kan prima!

Dordrecht

I would prefer if the buffet 

offered less choice if that would 

result in less waste.” 

Amsterdam Oost



HEBBEN JULLIE 
NOG VRAGEN, 

OPMERKINGEN OF 
SUGGESTIES?




