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Op 16 april 2020 vond het eerste GBCU Café online plaats. Het inhoudelijk programma bestond uit 4 

presentaties over oplossingen voor ZeroWaste offices. 

Door tijdsgebrek hebben wij niet alle vragen uit het publiek kunnen behandelen. Daarom delen wij 

graag deze Q&A, waarin alle vragen en antwoorden per presentatie staan. 
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EcoSmart 
Dominique Brans - Dominique.Brans@renewi.com 

Patrick van der Sanden - Patrick.van.der.Sanden@ecosmart.eu  
Q Katja.Nelissen: Welke kansen zien jullie juist 

nu om afval te verminderen? Never waste a 

good crisis! 

A Momenteel produceren onze klanten in de (zakelijke) dienstverlening vrij wel geen 

afval, dit doordat iedereen thuis werkt. Stijgingen in de hoeveelheid afval zien we 

voornamelijk in de zorg.  

In de tijd post-corona is het ideale moment om met medewerkers aan de slag te gaan en 

ze te informeren over de verschillen in hoeveelheid afval voor corona en tijdens corona. 

Ze een spiegel voor te houden en te laten zien hoeveel afval er dus geproduceerd wordt 

door hun zelf. Hebben ze thuis een stijging in de hoeveelheid ervaren? Of is er nu ineens 

geen of veel minder afval? 

Q Karolien Niederer: Met welke knelpunten kunnen we jullie nu helpen want er is 

nu weinig afval op kantoren maar wel meer thuis... Zijn er bijvoorbeeld stromen 

die wij thuis nu produceren zijn waardevol voor jullie? 

A Belangrijk is dat de ervaring nu is dat medewerkers thuis hun afval ook op de juiste 

wijze sorteren en gescheiden afvoeren, dat ze ervaren dat dit vrij eenvoudig te doen is 

en dat ze dit op kantoor door gaan voeren. Alle stromen die thuis geproduceerd worden 

exclusief restafval zijn stromen waar we weer grondstoffen van kunnen maken. 

Natuurlijk is het belangrijk ook hierin te kijken naar het zo min mogelijk produceren van 

afval.  

Q Katja.Nelissen : Wat is jullie grootste uitdaging en hoe kunnen wij daaraan 

bijdragen? 

A Onze grootste uitdaging zit hem in de mindset van de medewerkers, als je ziet hoe 

snel de medewerkers zich aan kunnen passen aan deze nieuwe situatie is dat het ook 

het gedrag dat we willen zien bij de ambitie naar zero waste. Bij Movares hebben we 

hier al veel energie ingestoken om dit te kunnen realiseren en het is ook op de 

ambassadeursafdelingen gelukt. Wanneer medewerkers in dezelfde positieve flow zitten 

worden ze meegetrokken door de overige medewerkers. En die flow, die willen we met 

iedereen bereiken.  

Q Nina van den Berg - GBC Zuidas : In Zuidas en Beatrixkwartier wordt papier niet 

meegenomen als percentage van de totale hoeveelheid afval - dit om te 

voorkomen dat bedrijven die veel printen en het dus 'slecht' doen, goed scoren 

ten opzichte van paperless kantoren die het gewicht van papier missen en dus een 

hoger % restafval hebben. Hoe zien jullie dat? 
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A Logisch dat ervoor gekozen wordt om papier niet mee te tellen aangezien een 

paperless office of een kantoor met veel papier groot verschil maakt. Echter is het wel 

een afvalstroom.  

Daarom praten we nu nog over percentages maar gaan bij Movares het nieuwe 0 punt 

bepalen. We zijn alle stappen aan het doorlopen en weten straks wat de maximale 

hoeveelheid kilogram restafval binnen een organisatie mag zijn per medewerker. Alleen 

dat punten willen we eerst bereiken. We zitten nu op een gemiddelde van circa 120 

gram restafval per medewerker per maand bij Movares. Dit is echt uniek!  

Q Katja.Nelissen : Hoe vinden jullie je afnemers van reststromen? Kansen liggen 

bij bv start ups maar hoe vind je die? 

A Het vinden van afnemers voor de grondstoffen is iets wat via onze moederorganisatie 

Renewi gebeurd. Zij blijven zoeken naar oplossingen voor grondstoffen en dit ook zeker 

met start ups. Een goed voorbeeld hiervan is de sinaasappelschillen inzameling, deze is 

ook opgestart met een start up. 

Daarnaast zie je nu bijv. de samenwerking met andere partijen voor de recycling van 

mondkapjes, om deze terug te brengen in de maatschappij. Ook hierin probeert Renewi 

zeker vooruitstrevend te zijn. 

Q Sanne van Meegdenburg : Wellicht kennen jullie de aflevering van Zembla wel 

over de koffiebekers. Hoe zit dat bij jullie? Wordt het afval ook daadwerkelijk 

ingezet als grondstof tot een nieuw product? 

A  Waar onze medewerkers van EcoSmart lopen monitoren wij op de juiste zuiverheid in 

bronscheiding. Indien dit niet naar behoren is sturen onze medewerkers op locaties hier 

de gebruikers op. Op die wijze doen we er alles aan om schone grondstoffen bij onze 

klanten de organisatie te laten verlaten. Want schone afvalstromen/grondstoffen 

afzetten in de markt voor ontwikkeling van nieuwe circulaire producten, biogas, nieuwe 

grondstoffen is iets waar we als organisatie voor staan. Belangrijk is hierin dat 

gebruikers bewust moeten zijn van het aanbieden van schone monostromen. Een 

bekertje gevuld met koffie, fruitresten, koekpapiertje en een roerstaafje is en blijft 

gewoon restafval. Wanneer de gebruiker dit netjes scheid zijn het allemaal schone 

monostromen en kunnen we daar iets moois mee maken.  
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NoSUP 
Eva Dijkema – eva.dijkema@prorail.nl 

 

Q Nina van den Berg - GBC Zuidas : In een 

tijd van steeds meer contactloos betalen - 

hoe werkt dat dan met die euro? Of kun 

je ook werken met een muntje/token?       Superleuk initiatief! 'Spaar ze allemaal' 

:) 

A We zijn in contact met een bedrijf wat ook technologie in de bekers kan verwerken 

waardoor je bijvoorbeeld met een app kunt werken en je dan een digitale euro zou 

kunnen gebruiken (of het geld direct terug op je rekening kunt krijgen). Als bedrijven 

kunnen terugpinnen is dat ook een mooie optie. Anders is het voor nu toch nog even 

een fysieke euro. 

Q Aerd : Ha Eva, waarvan is de beker gemaakt? Hoelang gaat de beker mee? Wat 

is de inhoudsmaat? 

A De beker is van PP en gaat ongeveer 500x mee. We hebben nu de keuze uit 3 

verschillende inhoudsmaten, maar kiezen in eerste instantie voor de meest gangbare bij 

de aangesloten participanten (0,3L). Er zit namelijk een minimale afname verbonden aan 

een beker met eigen kleur en design. Om niet direct duizenden euro’s te hoeven 

investeren testen we het concept daarom eerst met 1 maat. 

Q Cleo Zumpolle : super leuk! hij ziet er ook heel mooi uit, loop je er niet tegenaan 

dat mensen hem willen houden? ;) 

A Ja dat gebeurt, en dat is niet erg. De kostprijs ligt onder €1, dus we maken er 

financieel geen verlies op als mensen de beker houden. Daarbij is het natuurlijk wel de 

bedoeling dat de beker wordt hergebruikt, thuis of onderweg. Om te voorkomen dat de 

beker in de vuilnis beland communiceren wij duidelijk over de €1 statiegeld die men 

krijgt als ze besluiten de beker wel terug te brengen. 

Q Tirsa van der Laan : Leuk idee! Is hitte op PP veilig? 

A De beker is zeker veilig en zelfs heel prettig want door een speciale duurzame 

productiemethode (opschuimen) wordt de beker aan de buitenkant niet heel heet en 

kun je hem zonder sleeve vast houden  

Q iPad van Wilma : welke cateraars doen al mee? 

A Wilma we spreken regelmatig met Albron 

mailto:eva.dijkema@prorail.nl
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Q DominiqP : En de mogelijkheid van RPET ook bekeken? Gerecycled pet die terug 

de voedingsindustrie in kan.. 

A Hier heeft onze leverancier het wel over gehad. Voor zover ik mij kan herinneren is 

RPET niet veilig met hete dranken. Maar dit staat mij niet heel helder meer op het 

netvlies. Hier zal ik nog eens navraag naar doen. Bedankt! 

Q Deniz Arslan : Is de beker afsluitbaar?  

A Ja, er is een deksel beschikbaar. Voor nu is het idee om deze deksels niet in het 

statiegeld systeem mee te nemen, maar deze los te verkopen. Dit omdat de deksels 

lastiger schoon te maken zijn door de randjes. Uit hygiëne overwegingen is het daarom 

verstandiger mensen hun eigen deksel te laten gebruiken. 

Q Aerd : Hebben jullie al "smaaktest" gedaan? 

A We werken samen met een ervaren bekerproducent die zelf veel getest heeft. Maar 

we hebben zelf nog geen smaaktest gedaan. Zodra de bekers binnen zijn en de corona 

hectiek voorbij is komen we graag een paar kopjes koffie in verschillende bekers bij je 

doen       
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TooGoodToGo 
Cleo Zumpolle -  czumpolle@toogoodtogo.nl 

Q Renee van den Heuvel : Werken jullie ook al 

met ISS 

A Ja, tot nu toe bij PwC en het ministerie op 

Rijnstraat 8 - zie hier een quote van de chef daar:  

« As chef of one of the largest company kitchens in the Netherlands I feel responsible 

for reducing food waste every single day. By working with Too Good To Go our 

kitchens now operate more efficiently and intelligently. And it’s not only about making 

the kitchen smarter and saving meals and CO2, but we also make other people happy 

with our unsold delicious food. »  

Remco Biesma 

Chef Dutch Ministry of Foreign Affairs - ISS 

 

Q Katja.Nelissen : Hoe kunnen we TGTG in onze organisaties/ bij de cateraars goed 

inzetten? 

A In de bedrijfsrestaurants - samen met je medewerkers onvoorkoombare verspilling 

redden:  

1) Bespreek de optie met je cateraar 

2) Bepaal de ophaaltijd 

3) Bepaal de verpakking 

4) Bepaal de prijs (inhoud is altijd 3x de prijs als waarvoor een werknemer betaalt)  

5) Bepaal hoe je samen de unieke code verspreid onder je medewerkers (intranet / 

nieuwsbrief / posters / narrowcasting / standje bij de start bijvoorbeeld) 

5) Vul voor het aanmaken van een profiel bijgevoegd excel in en mail deze naar 

czumpolle@toogoodtogo.nl samen met een logo, foto en een paar regels over wat men 

ongeveer kan verwachten in een magic box bij jou op locatie 

6) (locatiemanager) bekijk deze instructievideo https://toogoodtogo.nl/nl/handleiding-

mystore  

7) (locatiemanager) maak een belafspraak met een accountmanager van Too Good To 

Go voor de persoonlijke beheerpagina uitleg via deze link 

8) Start! 

 

 

 

 

 

mailto:czumpolle@toogoodtogo.nl
https://toogoodtogo.nl/nl/handleiding-mystore
https://toogoodtogo.nl/nl/handleiding-mystore
https://calendly.com/falkholtslag
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Operationeel:  

 

 

 
 

Bekijk ook deze video voor een indruk hoe het in zijn werk gaat:  

https://youtu.be/prR8tQCHB40  

 

Financieel: 

No Cure no Pay: de medewerker betaalt in de app, per box ongeveer 3-5 EUR (je bepaalt 

zelf de prijs), Too Good To Go houdt 1,19 EUR in per verkochte box en per jaar 1x een 

administratie fee van 39 EUR. Elke maand ontvang je de overzichten om in de 

administratie te verwerken en elk kwartaal ontvang je de betaling van je verkochte 

boxen met inhouding van de genoemde fees (gaat eigenlijk altijd naar de cateraar).  

Let op: zie deze opbrengst niet als extra omzet maar als een vermindering van je 

dervingskosten.  

We werken verder zonder contract of andere verplichtingen. We zijn enkel het platform 

wat je de kans geeft je verspilling op deze manier op te vangen samen met je 

medewerkers. 

 

Q Aerd : Hoe zit dat met verantwoordelijkheid ivm voedselveiligheid? 

A De verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid tot het moment van uitgifte ligt 

volledig bij de cateraar; Too Good To Go is hierbij het bemiddelend platform. Voor de 

etenswaren die in de Magic Box zitten, gelden dezelfde Nederlandse regels op het 

gebied van voedselveiligheid als voor producten die zonder tussenkomst van Too Good 

To Go verkocht worden; de ophaaltijd in de app dient dus zo ingesteld te worden dat 

alle producten die mee worden gegeven op dat moment nog aantoonbaar geborgd te 

zijn. Vanaf het moment van uitgifte is de voedselveiligheid de verantwoordelijkheid van 

de gebruiker. Eigenlijk geldt hierbij dus hetzelfde als bij reguliere gebruikers, het enige 

https://youtu.be/prR8tQCHB40
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verschil is dat het een verrassing is wat iemand mee krijgt.  

 

Bij cateraars wordt er vaak een keus gemaakt tussen een ophaaltijd direct na de lunch 

(om zo ook de 2 uursborging producten te kunnen redden) of aan het einde van de 

werkdag (om zo te zorgen dat men het direct mee naar huis kan nemen). 

 

In de algemene voorwaarden van Too Good To Go voor consumenten staat:  

Alle Producten die via het TGTG Platform worden gekocht dienen onmiddellijk na het Afhalen 

te worden geconsumeerd en/of volgens instructie op het etiket van het Product of door de 

Winkel verschaft.   

Om te zorgen dat iemand dat ook weet en kennis heeft van het juist omgaan met de 

producten hebben cateraars tot nu toe verschillende maatregelen getroffen zoals:  

- Een pop-up bericht in de app bij aankoop van een box waarin staat: let op de 

inhoud van deze magic box is enkel voor directe consumptie geschikt tenzij 

anders aangegeven. 

- Een flyer in de box met informatie over hoe om te gaan met de producten (zie 

hieronder wat voorbeelden) 

- Op 2-uursborging producten een sticker met de tijd tot wanneer het product 

geborgd is en deze items meegeven als zijnde ‘direct te consumeren’ met een 

servetje ipv in een tas. 
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Circular Office 

Accelerator 
Yvette Watson - 

yvette.watson@phifactory.com 

Q Katja.Nelissen : Hi Yvette! Kun je iets vertellen over de gebruiksvriendelijkheid?  

A Op een aantal manieren borgen we de gebruiksvriendelijkheid: 

- De website is wat betreft vormgeving zo ingericht dat je automatisch naar de 

nieuwste challenge geleid wordt. Iedere week bestaat de challenges uit 3 

duidelijke stappen: quiz, action en share. De opbouw is dus iedere week 

herkenbaar. 

- De CircularOffice Accelerator begint altijd met een startbijeenkomst (fysiek of 

online). In deze sessie geven we alvast een sneak preview over de onderwerpen 

waar de deelnemers de komende weken mee aan de slag gaan en leggen we uit 

hoe de tool werkt.  

- Na het event krijgt iedereen een start-toolkit: een overzichtelijk document met 

tips & tricks voor een succesvolle deelname. De tips gaan onder andere over het 

inplannen van tijd voor de challenges, tips om in te loggen en de deelnemers 

krijgen alvast de opdracht om bepaalde informatie op te zoeken die ze nodig 

hebben voor acties (zoals het opzoeken van de eigen 

duurzaamheidsdoelstellingen of wat extra tijd inplannen voor een ‘safari’ door 

het kantoor). 

- De teamcaptains krijgen nog een extra briefing met tips over hoe ze hun team 

aangehaakt kunnen houden en kunnen stimuleren om mee te doen. Een 

voorbeeld is het bespreken van in de tool gedeelde ideeën in een korte 

wekelijkse teammeeting, maar ook het aanmoedigen om samen voor de 

teamprijs te gaan. 

- In de tool is een Helpfunctie opgenomen, waarin we in een korte video laten zien 

hoe de tool en de challenges werken en hoe je er doorheen klikt. 

Q Katja.Nelissen : En hoe 'verkoop' je dit aan de non-believers? 

A De CircularOffice Accelerator is niet alleen maar de kenniscomponent: het is fun en 

laat je als collega’s op een andere manier met elkaar samenwerken. Zie het maken van 

de challenge niet als ‘iets voor erbij naast het werk’, maar juist als iets wat aansluit op de 

dagelijkse werkzaamheden waardoor het ingebed wordt in je werk. Het gevoel van 

samenwerken in een team, het competitie-element en het groeiende boompje zorgen 
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ervoor dat ook teamleden die niet geloven in duurzaamheid getriggerd raken om mee te 

doen. En vergeet niet dat de input van deze mensen uiterst belangrijk is om 

belemmeringen en weerstanden te lijf te gaan. Het programma zorgt er dus ook voor 

dat je het gesprek met elkaar aangaat over circulariteit in jouw organisatie. 

Q DominiqP : Hoi Yvette, kan je naar aanleiding van jullie ervaringen iets vertellen 

over percentages/kilogrammen (rest)afval reductie? 

A In één van de challenges hebben de deelnemers hun percentages van afvalstromen 

afgezet tegen de cijfers van een best-practice organisatie. De percentages liepen erg 

uiteen, van 20% tot 63%. Het gemiddelde Nederlandse kantoor heeft 55% restafval. De 

best-practice organisatie, waartegen de cijfers afgezet werden, had een 

restafvalpercentage van 15%. 

Het is nog te kortgeleden om uitspraken te doen over de reductie van het restafval bij de 

deelnemende organisaties. Het zou interessant zijn om dit bijvoorbeeld een jaar later te 

doen. 

 

 

 

 

 


