
 

 

 

 

Aan de slag met bedrijfsafval  
Oktober 2021  
 
Gek eigenlijk dat we thuis al jaren massaal ons afval scheiden, maar eenmaal buiten de deur 
al onze troep net zo makkelijk weggooien in één prullenbak. De impact die dat heeft op ons 
milieu is groot, te meer omdat bedrijfsafval maar liefst 85 procent van al ons afval inneemt. 
Hoogste tijd dus om hier bewustzijn voor te creëren. VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat 
doet dat met programma’s die bedrijven en instellingen helpen hun bedrijfsafval te 
verduurzamen. Speciaal voor de cultuursector ontwikkelde het de Zero Waste Expeditie-
tool: een programma bestaande uit acht modules waarmee elke cultuurinstelling zelf aan de 
slag kan.  
 
“Het is vaak wel even schrikken als we de vuilniszakken legen op tafel”, zegt Cathelijne 
Vreugdenhil, programmamanager bij Bureau 8080. “Want niemand zit graag met z’n handen 
in afval te wroeten.” Het is begin 2020 – vlak voor de landelijke coronalockdown – en 
Vreugdenhil begeleidt het Stedelijk Museum in Amsterdam bij het doorlopen van de Zero 
Waste Expeditie tool. Aan de tafel staan medewerkers het restafval van de afgelopen week te 
sorteren. Van elke afdeling is er een vertegenwoordiger aanwezig en iedereen is gekleed in 
een labjas en beschermende handschoenen. Koffiedrab, etensresten, folies en kartonnen 
bekers, maar ook bedrading en verpakkingsmateriaal worden uit de restafvalzak gepakt en 
gescheiden. Met een mengeling van afschuw en verbazing. “Het is inderdaad buiten je 
comfort-zone, maar wel noodzakelijk”, zegt Vreugdenhil, “want op deze manier krijgen de 
deelnemers goed inzicht in de samenstelling van hun restafval. Om zich vervolgens bewust af 
te vragen wat daarmee te doen.”  
 
“Bij ons belandde op dat moment nog veel afval in één zak”, bekent Ayold Sminia, coördinator 
gebouwbeheer bij het museum. “En we wilden daar al langer iets aan doen. Maar hoe? Door 
met Bureau 8080 op expeditie te gaan, groeide niet alleen ons bewustzijn, maar we kregen 
ook een flinke dosis kennis in huis van hoe dit allemaal aan te pakken. We hebben sindsdien 
veel kunnen aanpassen in het museum.”  
 
Hoe het begon  
Dat de situatie van het Stedelijk niet op zichzelf staat, zag Johanna Minnaard van VANG 
Buitenshuis in 2017. Want met 1136 instellingen en meer dan 50 miljoen bezoekers per jaar 
heeft deze sector te maken met gigantische hoeveelheden afval. En afval- en 
grondstofstromen werden hier maar mondjesmaat gescheiden. Werk aan de winkel dus, 
zeker met de circulaire economie die Nederland voor 2050 voor ogen heeft. Vanuit het 
programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) probeert Minnaard het afval van de Kantoor, 
Winkel- en Dienstensector zoveel mogelijk te verduurzamen. ”We helpen bedrijven en 



 

organisaties waar mogelijk, van het zoeken naar nieuwe duurzame leveranciers tot het 
begeleiden bij het maken van collectieve afvalcontracten.” Voor de cultuursector schakelde 
ze Bureau 8080 uit Amsterdam in. Minnaard: “Een gouden zet, want Bureau 8080 heeft een 
breed netwerk in de culturele sector en beschikt bovendien over veel kennis op het gebied 
van verduurzamen.” Samen selecteerden ze 13 cultuurcentra verspreid over het land en 
gingen in 2018 met deze koplopersgroep aan de slag. Doel: alle 13 organisatie zoveel mogelijk 
afvalvrij maken door afvalpreventie en afvalscheiding.  
Trudy van der Meerakker van het Van Abbemuseum uit Eindhoven maakte deel uit van die 
eerste kopgroep: “We waren destijds wel bezig met verduurzamen, maar meer op 
energieniveau. Afvalvermindering stond zeker op de agenda maar daar hikten we wat 
tegenaan.” Al na de eerste sorteeranalyse ging bij het Van Abbemuseum het roer grotendeels 
om. “Aan de voorkant kopen we nu meer circulair in. En aan de achterkant scheiden we meer, 
waardoor we veel meer afvalstromen hebben. Hierdoor liepen de kosten voor het vervoer 
wel iets op, maar daar staat tegenover dat ons afvalvolume met dertig procent is 
afgenomen.” Belangrijk is dat je je collega’s meekrijgt en motiveert in het proces: “Die 
moeten nu iets meer moeite doen om dingen ‘goed’ weg te gooien. Zo namen we onlangs alle 
persoonlijke prullenbakken weg om ook op kantoor de afvalstromen zuiver te houden. Anders 
neemt de afvalverwerker het niet mee. Sommige mensen vinden dat lastig.“  
 
Veel van de bevindingen uit die eerste koplopersgroep werden verwerkt in de Zero Waste 
Expeditie tool. Minnaard: “We proberen het draagvlak van de expeditie bijvoorbeeld te 
vergroten door van elke afdeling iemand aan de sorteerproef deel te laten nemen. Op die 
manier krijgt elke afdeling een soort ambassadeur.” De structuur van de tool is gebaseerd op 
het Zero Waste Model waarbij vijf R-stappen worden doorlopen: Refuse, Reduce, Reuse, 
Recycle en Rot. Hoe hoger op de R-ladder hoe duurzamer een instelling en hoe groter de 
bijdrage aan een circulaire economie. De acht modules moeten deelnemers daarbij helpen. 

 



 

De Zero Waste Expeditie 2020  
In 2020 startte een tweede groep deelnemers met de expeditie. Verdeeld over vier grote 
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) gingen veertig cultuurinstellingen aan 
de slag met de nieuwe tool. “In principe kan elke organisatie hier zelf mee aan de slag. Maar 
om instellingen samen te laten werken én om gemeentes deelgenoot te maken van de 
expeditie, vroegen we Bureau 8080 om ook deze tweede groep te begeleiden.” In het 
betrekken van de gemeente ziet Minnaard een belangrijke volgende stap. Niet alleen wat 
betreft financiële ondersteuning, maar ook, en misschien wel vooral, bij het betrekken van 
andere gemeentelijke instellingen bij het programma – denk aan scholen, sportverenigingen, 
hotels, bedrijveninvesteringszones (BIZ-en) – en daarmee bij het steviger uitrollen van het 
programma in de stad.  
Vreugdenhil is enthousiast over alle synergetische voordelen die dat kan bieden. “Door veel 
partijen aan elkaar te verbinden kunnen we steeds meer collectief gaan regelen. En hoe meer 
partijen, hoe groter de impact van duurzame oplossingen en, niet onbelangrijk, hoe groter de 
interesse van (traditionele) afval- en grondstoffenverwerkers mee te innoveren. En dat is 
precies wat we nodig hebben voor een duurzame transitie.” Iemand die daarover mee kan 
praten is Edwin Steketee, facilitair medewerker bij De Doelen in Rotterdam. Steketee nam 
deel aan de tweede expeditie die in 2020 startte en besloot meteen bedrijven en organisaties 
bij hem uit de buurt te betrekken. Steketee: “We hebben hier te maken met vergelijkbare 
afvalstromen, dus kunnen we de inzameling en de logistiek net zo makkelijk collectief regelen. 
Dat scheelt geld, maar vooral ook veel verkeersbewegingen in de stad. We zoeken nu samen 
met de gemeente en andere ondernemersverenigingen in het centrum naar een geschikte 
oplossing die voldoet aan onze duurzame ambities.“  
 
Welke mooie maatregelen werden doorgevoerd ondanks corona 
Vanwege de lockdown werd de tweede expeditie in maart 2020 aangepast naar 
mogelijkheden die op dat moment mogelijk waren, zoals een ‘digitale’ sorteerproef. Maar 
geen publiek betekende ook veel minder fysiek afval. Hierdoor is het nu niet mogelijk om 
behaalde resultaten goed uit te drukken in cijfers. Sommige deelnemers benutten de 
lockdown om diepgewortelde gewoontes te transformeren naar een nieuw, duurzaam 
normaal op de werkvloer. En daarmee ontstonden er prachtige nieuwe voorbeelden van 
afvalverwerking. Zoals bij deze drie deelnemende partijen: 
  

Het Stedelijk Museum - Amsterdam  
o Meer gescheiden afvalstromen ingeregeld  
o Aanschaf van een biovergister voor Groente-, Fruit-, Etensresten in restaurant  
o Recyclebare bekers (inkoop en circulaire verwerking na gebruik)  
o Plan voor collectief afvalcontract met Museumkwartier  
o Tassen maken van banners voor de museumshop  
o Andere afspraken gemaakt voor verpakkingen  

 
Van Abbemuseum - Eindhoven  

o Meer gescheiden afvalstromen (van 4 naar 21)  
o Duurzame inkoop (o.a. plastic vervangen door hout en afbreekbaar karton)  
o Afspraken met o.a. Design Academy en de TU voor afname restmateriaal voor 

hergebruik  
o Garagesale voor tentoonstellingspullen  



 

o Watercontainers in plaats van flessen  
o Persoonlijke prullenbakken verwijderd op de werkvloer  
o Duurzame producten in museumwinkel  

 
De Doelen – Rotterdam  

o Meer gescheiden afvalstromen  
o Digitale programmaboekjes (scheelt veel papier)  
o Plan voor collectief afvalcontract met buren (hotel, conservatorium, winkels) 

Verpakkingsmateriaal teruggeven aan leveranciers  
o Wijnflessen vervangen door 30 liter vaten met statiegeld: scheelt 750 lege wijnflessen 

per week.  
o Persoonlijke prullenbakken verwijderd op werkvloer  
o Aanschaf van een perscontainer (voor 500 zakken): scheelt vervoersbewegingen en 

ruimte. 
 
Meer weten?  
De ZWEC is op koers en niet ten einde. De cultuurinstellingen die actief zijn komen regelmatig 
bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. En nieuwe instellingen kunnen met de tool aan 
de slag. Ons doel is om het netwerk uit te breiden.  

• Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met Cathelijne Vreugdenhil 
(cathelijne@bureau8080.nl) of Johanna Minnaard (johanna.minnaard@rws.nl ). We 
helpen u graag verder.  

• Wilt u meer lezen over de aanpak en de tot nu toe behaalde resultaten? Download 
hier het rapport of kijk op onze site vangbuitenshuis.nl. 

• Wilt u alvast zelf aan de slag met afvalpreventie en afvalscheiding? Ga naar 
zerowasteexpeditie.nl. 

 
 


