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Afval scheiden 
op de werkvloer?

Zo pak je het aan!
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Afval scheiden. Thuis is het de normaalste zaak 

van de wereld, maar op de werkvloer blijkt het 

nog best lastig. 

Wist je dat meer dan de helft van het afval 

op kantoren, winkels en openbare ruimten 

nog niet wordt gerecycled? Zonde! Want het 

scheiden van afval levert veel op. Je bespaart 

kosten en draagt bij aan een beter milieu. 

Bovendien is het wettelijk verplicht. 

Wil jij afvalscheiding succesvol introduceren 

op de werkvloer? In deze whitepaper vertellen 

we je hoe je dat aanpakt. Ontdek waarom 

een goede voorbereiding het halve werk is, 

hoe je medewerkers meekrijgt en hoe je met 

een paar simpele aanpassingen het verschil 

maakt. Succes verzekerd! 

Goede voorbereiding 
is het halve werk
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01 Waarom afval scheiden
op de werkvloer loont.

Minder kosten, beter milieu, 
wettelijk verplicht, beter imago... >

02
03
04

Afval scheiden op de 
werkvloer: waar begin je?

Gedragsverandering: hoe 
krijg je medewerkers mee?

Hulp nodig bij afval-
scheiding op de werkvloer?

Analyseer je afvalstromen, maak het 
meetbaar, breng looproutes in kaart... >

Informeer en inspireer, geef het goede 
voorbeeld, haal prullenbakken weg... >

Van Esch staat voor je klaar! 
Maak kennis met Ditch. >
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Wist je dat restafval de 
duurste afvalstroom is om af 
te voeren? Restafval wordt 
namelijk niet hergebruikt, 
maar verbrand. Door afval 
op de werkvloer goed te 
scheiden, houd je minder 
restafval over. En dat 
betekent lagere kosten!

Minder kosten Beter milieu

Waarom afval scheiden op 
de werkvloer loont

Afval is waardevol! Door 
afval bij de bron goed te 
scheiden, creëer je een 
schat aan grondstoffen voor 
nieuwe producten. En dat 
scheelt kostbare natuurlijke 
hulpbronnen: denk aan bomen 
voor papier en aardolie voor 
plastic. Bovendien kost 
recyclen meestal veel minder 
energie dan het winnen van 
nieuwe grondstoffen. Door 
afval te scheiden, draag je als 
bedrijf dus je steentje bij aan 
een beter milieu.  

De overheid wil de 
Nederlandse economie 
in 2050 volledig laten 
draaien op herbruikbare 
grondstoffen. Dat betekent 
dat de overheid sterk inzet 
op het scheiden van afval. 
Doel is dat in 2020 75% 
van het huishoudelijk en 
bedrijfsafval gescheiden 
is. Daarom zijn bedrijven 
volgens de wet verplicht om 
hun bedrijfsafval scheiden. In 
de toekomst zullen de regels 
alleen nog maar strenger 
worden, nog meer reden dus 
om nu te beginnen!

Consumenten vinden 
duurzaamheid steeds 
belangrijker. Door afval 
op de werkvloer goed te 
scheiden, geef je als bedrijf 
een duidelijk en zichtbaar 
signaal af: wij nemen onze 
verantwoordelijkheid op het 
gebied van afval. 

Wettelijk verplicht Beter imago
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-
WIST JE DAT
...er jaarlijks 3 miljard wergwerp koffiebekers 

in de prullenbak belanden?
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Genoeg redenen dus om afvalscheiding te introduceren op de werkvloer. Zit je al klaar om een 

paar afvalscheidingsbakken te bestellen? Wacht dan nog even! Want een grondige voorbereiding 

is het halve werk.

02Afval scheiden op de 
werkvloer: waar begin je?

Afval scheiden in drie stappen

Analyseer je 
afvalstromen

Maak het 
meetbaar

Breng loop-
routes in kaart

Begin met het analyseren 
van je afvalstromen. Welke 
afvalstromen komen het 
meeste voor binnen jouw 
bedrijf? En welke soorten 
belanden nu nog bij het 
restafval terwijl ze daar 
eigenlijk niet horen? Als je 
weet wat je aan afval hebt 
en waar het fout gaat, kun 
je je afvalscheidingsbakken 
daarop afstemmen. 

Maak het concreet door 
je doelen op papier te 
zetten. Denk aan: over een 
jaar willen we het restafval 
met 25% verminderen. 
Door het meetbaar te 
maken, blijf je ook op de 
lange termijn gefocust en 
gemotiveerd. 

Het is essentieel om afval-
scheidingsbakken neer 
te zetten op strategische 
plekken. Dat zijn plekken waar 
medewerkers en bezoekers 
dagelijks langskomen. Denk 
aan de receptie, bij de koffie-
automaat, de kopieerruimte, 
het bedrijfsrestaurant of op weg 
naar het toilet. Breng daarom de 
looproutes van medewerkers in 
kaart en stem de positie van de 
afvalscheidingsbakken daarop af. 

1 2 3
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-
WIST JE DAT
...de helft van het afval op kantoren, 

winkels en openbare ruimten nog 

niet wordt gerecycled? 

RECYCLE
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Ok, de basis staat. Nu is het tijd om afvalscheiding te 
introduceren op de werkvloer. Het uiteindelijke succes 
valt of staat met de betrokkenheid van je medewerkers. 
Hoe zorg je dat zij gemotiveerd zijn om hun afval in de 
juiste bak doen?

Gedragsverandering: hoe 
krijg je medewerkers mee?

Informeer en 
inspireer

Haal kleine 
prullenbakken weg

Zorg voor 
duidelijke signing

Geef het goede 
voorbeeld

Medewerkers veranderen hun 
gedrag niet van de een op andere 
dag. Neem daarom de tijd om ze te 
informeren en inspireren. Denk aan 
het uitsturen van een nieuwsbrief 
waarin je aankondigt te starten met 
afvalscheiding, hang posters op 
met tips om afval beter te scheiden 
en informeer medewerkers over de 
geboekte vooruitgang

Een eenvoudige, maar effectieve 
tip: haal de kleine, persoonlijke 
prullenbakken onder de bureaus 
weg. Vaak belandt de inhoud van 
deze prullenbakken namelijk bij het 
restafval. Door de prullenbakken 
te verwijderen, is het direct 
duidelijk: afval hoort in de 
afvalscheidingsbak.

Je wilt het medewerkers zo 
makkelijk mogelijk maken. Zorg 
daarom voor duidelijke signing op 
je afvalscheidingsbakken. Heldere 
symbolen zorgen ervoor dat afval in 
de juiste afvalbak belandt.

Vergeet niet om zelf het goede 
voorbeeld te geven. Laat zien dat 
jij je best doet om afval goed te 
scheiden en zorg dat managers 
hetzelfde doen. Goed voorbeeld 
doet volgen. 
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-
Vrijdagmiddag
borrel?
Een kapot wijnglas hoort niet in de 

glasbak, maar bij het restafval. 

NICEANDCLEAN



AFVAL SCHEIDEN OP DE WERKVLOER0010

Talloze bedrijven – van kantoor tot 

hotel – gingen je al voor en kozen 

voor onze afvalscheidingsbak Ditch.

Hulp nodig bij afval-
scheiding op de werkvloer?

van Esch staat voor je klaar!

De oplossing die even functioneel als stijlvol is. 

Ditch past naadloos in het interieur van moderne 

kantoren, winkels en openbare ruimtes. Het 

design van hoogwaardig staal mag er zijn 

zonder op de voorgrond te treden. Bovendien 

kun je Ditch geheel personaliseren. 
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Optie: klepje

Optie: wielen
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Je bedrijfslogo toevoegen, 
het ontwerp van de 
symbolen personaliseren 
of de indeling van de 
compartimenten aanpassen? 
Ditch beweegt mee met jouw 
wensen. 

Personaliseer Dutch Design

Maak kennis
met Ditch

Voor Ditch hebben we onze 
krachten gebundeld met 
de Nederlandse designer 
Frans de la Haye. De 
afvalscheidingsbak draagt niet 
alleen bij aan een duurzamere, 
maar ook aan een mooiere 
werkomgeving. 

Alle compartimenten 
zijn uitgerust met een 
uitneembare, vloeistofdichte 
binnenbak van kunststof. 
Eenvoudig te legen en 
makkelijk schoon te maken. 

Nooit meer rondslingerende 
koffiebekertjes! Dankzij het 
slimme bekercompartiment 
vallen bekers netjes in elkaar. 

Ditch is verkrijgbaar 
voor twee, drie of 
vier afvalstromen. De 
binnenbakken hebben 
standaard een inhoud van 30 
liter. Veel afval? Ga dan voor 
Ditch XL met een inhoud van 
maar liefst 60 liter.

Uitneembare binnenbak

Kom maar op met 
die koffiebekers

Altijd op maat
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-
Ditch nu ook in 
roestvrijstaal.

PLASTICPAPIERRESTAFVAL
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Neem contact op met van Esch voor meer 

informatie of een vrijblijvend adviesgesprek via 

info@van-esch.com of 013-534 87 38.

van Esch bv

Edisonstraat 5

NL-5051 DS GOIRLE

Tel. +31 (0)13 534 87 38

info@van-esch.com

www.van-esch.com

Ditch bij jou op de 
werkvloer?
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