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Afval als grondstof

Alleen al de kantoor-, winkel- en  
dienstensector (KWD-sector) produceert 2  
miljoen ton restafval per jaar. Dat kan makkelijk 
naar beneden, onder andere door meer te  
recyclen. In de nieuwe, circulaire economie is 
afval een grondstof. Waar consumenten en  
bedrijven eerst hun afval haast als  
vanzelfsprekend weggooiden, wordt afval nu 
weer teruggebracht in de economie.

Afval uit jouw onderneming vormt namelijk 
vaak een waardevolle grondstof voor een ander 
bedrijf. Onbehandeld hout vind je als  
spaanplaat terug in jouw werkbank of als 
houtskool in je barbecue. Ingezameld papier en 
karton hangt later als wc-papier in het toilet of 
vormt de basis voor het nieuwe drukwerk van je 
bedrijf. Dit is de basis voor de circulaire  
economie: afval is een grondstof die steeds 
weer opnieuw gebruikt kan worden. 

Introductie 

Een beter milieu staat al sinds de jaren 90 op de kaart. Was je in die tijd 
als bedrijf nog een early adaptor als je afvalvrij en grondstofrijk ging  
werken, tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld.  
Hoe dat komt? Meedoen aan de circulaire economie is nu simpeler dan 
ooit. Weinig moeite, nauwelijks kosten en een grote, positieve impact – op 
de wereld én op je bedrijf.  
Dit laaghangende fruit heeft eigenlijk alleen maar voordelen.



40 jaar terug

‘Een beter milieu begint bij jezelf’, zo luidde de campagne van Postbus 51 in  
de jaren 90. Bijna 40 jaar later zijn we ons echt wel bewust van het feit dat de 
circulaire economie hard nodig is. Deze circulaire aanpak spaart grondstoffen, 
het milieu en het vermindert de CO2-uitstoot – en daar wordt uiteindelijk de 
hele wereld beter van. En jouw bedrijf ook!  (Daarover later meer).  
 
Waarom doen ondernemers het dan niet massaal? “Mijn bedrijf is te klein om 
impact te maken”, “Afvalvrij werken is te duur voor ons”, “Onze mensen gaan dat 
toch niet doen”, “Afval recyclen is veel te veel gedoe”. Ooit gingen deze vliegers 
wellicht inderdaad allemaal op. Maar inmiddels is afvalvrij – en daarmee grond-
stofrijk – werken simpeler dan ooit. Bovengenoemde overtuigingen zijn anno 
2022 dan ook echt achterhaald. Want meedoen aan de circulaire economie is 
een win-winsituatie voor ieder bedrijf, groot én klein.



Zie het als een IKEA kast

Voor de meeste bedrijven geldt dat met gemak 80% van hun restafval  
hergebruikt kan worden. Dat zijn heel wat kilo’s die dus in feite geen afval 
vormen, maar grondstoffen zijn voor nieuwe producten! En nu komt het 
mooie: de overstap naar het recyclen van dit afval is zo eenvoudig als een 
pakket voor een IKEA kast. Je krijgt alle benodigdheden en de instructies 
aangeleverd en daarmee kun je aan de slag. Je hoeft er dus niet over na te 
denken hoe je afvalvrij werken moet aanpakken. Dat hebben wij al voor je 
gedaan. Jij hoeft het alleen nog maar uit te rollen binnen jouw bedrijf.



Dit zit er in je startpakket voor afvalvrij werken

• Maatwerk afvalplan.  
Ieder bedrijf heeft zijn eigen manier van werken en dus ook zijn eigen, specifieke afval. 
Daarom krijg je eerst een afvalbeheersplan voor jouw bedrijf waarin de  
afvalstromen inzichtelijk gemaakt zijn. In dat plan lees je wat de mogelijkheden zijn tot 
preventie, hergebruik en recycling binnen jouw bedrijf. En last but not least: je ziet hoeveel 
kosten je bespaart. Want afval scheiden is altijd kostenbesparend. 

• Speciale afvalstations.  
Om afval goed te kunnen recyclen, zamel je het gescheiden in. Hiervoor ontvang je speciale 
afvalstations, afgestemd op het afval dat jouw bedrijf produceert. Denk aan stations voor 
papier en karton, plastic, hout en voedselafval. Deze afvalstations  
worden volgens afspraak geleegd. 

• Communicatieplan.  
Iedere verandering is even wennen. Een goed verhaal helpt daarbij! Daarom krijg je van ons 
een kant-en-klaar communicatieplan aangeleverd waarmee je iedereen  
helder informeert over de nieuwe manier van omgaan met afval. 

• Motivatietips.  
Alles goed geregeld? Dan wil je natuurlijk dat het afval ook echt in die afvalstations terecht 
komt. Daarom ontvang je een set praktische tips waarmee je jouw  
medewerkers kunt inspireren en activeren. Van het aanbrengen van een looproute naar de 
bakken tot het organiseren van heuse challenges. Hiermee stuur je mensen op een positie-
ve manier richting ander, afvalvrij gedrag. Succes gegarandeerd!



Dit levert afvalvrij werken jouw bedrijf op
Met de simpele stappen naar afvalvrij en grondstofrijk werken maak je impact. 
En dat merk je ook binnen jouw bedrijf:

• De CO2-footprint van je onderneming daalt. 

• Het levert je goodwill op bij klanten en stakeholders. Als je laat zien dat 
je duurzaam onderneemt en bijdraagt aan een betere wereld, komt dat de 
reputatie van je bedrijf ten goede. 

• Afval scheiden is altijd kostenbesparend. Met afvalpreventie en hergebruik 
ben je altijd goedkoper uit.

• Als duurzame ondernemer ben je aantrekkelijker voor (nieuwe)  
werknemers. Uitdragen dat je bezig bent met iets wat ertoe doet voor je 
bedrijf en voor de wereld om je heen, geeft medewerkers een goed gevoel 
en draagt bij aan de arbeidsproductiviteit en het werkplezier.

Bijdragen aan een betere wereld
Door anders om te gaan met jouw afval maak je van jouw bedrijf een  
nieuwe, waardevolle schakel in de circulaire economie. Daarmee lever je een 
belangrijke bijdrage aan vier grote maatschappelijke opgaven:*

• CO2-reductie

• Biodiversiteit

• Verbetering van lucht-, water- en  bodemkwaliteit en 

• Leveringszekerheid van grondstoffen. 

Dus met weinig moeite en nauwelijks kosten maak je een grote, positieve  
impact – op de wereld én op je bedrijf.
* Bron: Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023.



Kortom, een afvalvrij en grondstofrijk bedrijf zijn dat  
waarde creëert voor zichzelf en voor de wereld erom heen  
is eenvoudiger dan je denkt. Dus wacht niet langer en doe 
mee! Je hoeft alleen maar contact op te nemen met ons  
accountteam. De rest gaat vanzelf.

Waar wacht je nog op?

klantrelaties@irado.nl  010-6315060 
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