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Zero Waste Zuidas 2030 Overeenkomst

Een schone, circulaire Zuidas waar elk 

restproduct weer het begin is van iets 

nieuws. Voedsel, grondstof, herbruikbaar 

materiaal of uiteindelijk, als een laatste 

stap, energie. Het mag alles zijn, behalve 

afval. Want dat bestaat dan niet meer. 



Deze organisatieskiezenvoorZeroWasteZuidas in2030





Subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief 

• Looptijd 2022 – 2023

• Onderzoeken technische, juridische, organisatorische en/of financiële

haalbaarheid en het organiseren van draagvlak met betrekking tot zero waste in 

de brede zin

• Een integraal programma met vier deelprojecten:

– Inkoop

– Afval scheiden

– Afvallogistiek

– Verwerking

• Programma doet recht aan diverse groep deelnemers: wie pakt welke rol?





Huidige situatie

• Bedrijven hebben eigen leveranciers met 

bijbehorende vervoersbewegingen

• Inkoop is vaak niet afgestemd op verwerking;

• Met de afstand tot leverancier wordt over het 

algemeen geen rekening gehouden

• Zero waste is onlosmakelijk verbonden met 

circulaire inkopen: breed gedeelde kennis

over hoe dit moet, ontbreekt

• Bedrijven (20) hebben een training circulair 

inkopen gedaan

• Voor een aantal productcategorieën 

(koffie(bekers), hygiëne- of printpapier, 

schoonmaakproducten) is er een 

raamcontract: verminderen en hoogwaardige 

verwerking einde levensduur staat centraal

• Cateraars kopen meer lokaal in  met 

aandacht voor voorkomen verspilling en 

gebruik van ‘restproducten’

• Een aantal ‘zichtbare’ aantal producten (thee, 

kruiden, paddestoelenbitterballen, zeep?) 

vertelt het verhaal van de circulaire economie 

aan Zuidas

Einddoel



Haalbaarheidsvragen

• Hoe verspreid kennis over circulair inkopen zich als een olievlek 

binnen én tussen organisaties? (Circulair Inkopen Accelerator?)

• Zijn raamcontracten op gebiedsniveau juridisch haalbaar? 

Uitdagingen: landelijke contracten, non-disclosure clausules, 

prijsafspraken. Welke ruimte bieden  huidige contracten en zijn er 

consortia te vormen binnen ons netwerk?

• Circulair inkopen vraagt om circulaire business modellen. Welke 

business cases kunnen er gemaakt worden? 



Activiteiten | Inkoop

• Ontwikkeling Circulair Inkopen Accelerator 

• Verspreiden kennis circulair inkopen binnen 

en tussen organisaties

• Onderzoeken kansen voor raamcontracten

• Vormen van inkopend collectief: Green 

Business Deal?

• Bij voldoende animo: SPEND-analyse



55 deelnemers vanuit:

ABN AMRO 

APG 

CSU 

Donker Groep 

FMO

Forbo Flooring

Gemeente Rotterdam 

Houthoff 

ISS Facility Services 

Landgoedhotel De Wilmersberg

LeasePlan

Lely Services 

NS Stations 

RVO

Robeco

Sodexo

Vinkbouw 

Waternet

Start per 1 september ’22. Geef je op!
Mail naar nina@greenbusinessclub.nl voor meer informatie

mailto:nina@greenbusinessclub.nl


GBC als inkopend collectief

• Eerste overleg met RAI, Baker McKenzie, ABN AMRO, 
Houthoff. 

• Uitdagingen: landelijke contracten organisatie 
breed.

• Conclusie: starten met relatief veilige
productcategorie. Starten met een pilot!

• Afkijken bij Plantagebuurt: collectief inkooptraject

• In een later stadium: behoefte SPEND analyse? Dan 
wordt duidelijk waar financieel winst valt te behalen. 
Vraagt wel commitment – eind 2022



Afbeelding scheiden



Huidige situatie

• Meeste participanten scheiden afval, maar 

het ontbreekt vaak aan inzicht.

• ‘Ontdoener’ niet altijd contracteigenaar

• Enkel generieke data beschikbaar voor 

multitenant torens (uitzondering WTC)

• In restafval nog veel recyclebare

materialen

• Bepaalde gescheiden stromen vaak te 

vervuild voor recycling

• Bepaalde afvalstromen zijn te voorkomen 

of te reduceren: disposables, sanitaire 

doekjes, verpakkingsmateriaal, koffiebekers

• Bronscheiding is de norm, alle organisatie 

scheiden Gfe/swill en PMD

• Voor- en achterkant zijn goed aangesloten: 

cruciaal voor multitenant torens

• Inzamelaars delen per kwartaal rapportage 

gebaseerd op daadwerkelijke tonnages

• Organisaties stellen targets: kg/fte of % 

restafval

Einddoel



Haalbaarheidsvragen

• Is het mogelijk uniforme rapportages te ontvangen; 

gebaseerd op daadwerkelijke tonnages ipv

ledigingen? 

• Welke oplossing is er voor multitenant gebouwen?



Activiteiten | Scheiden
• Ophalen rapportages 2021 en vergelijking verschillende 

inzamelaars

• Implementeren white paper Zero Waste Office

• Identificatie koplopers (samenwerking met bv Ecosmart)

• Bedrijven (3) laten onderzoeken wáár afval vrij komt om zo 

gerichte maatregelen door te voeren

• Waste Labs: restafvalanalyses voor minimaal 15 bedrijven

• Betrekken facilitaire dienstverleners: vormen van coalities naar 

voorbeeld Circl

• Weegmethode ontwikkelen voor multitenant torens

• Zero Waste deelnemers (5) targets laten stellen: kg/fte of 

percentage restafval)



Waste Labs | Grip krijgen op restafval | Deelnemers gezocht!



Kennis over afvalscheiden

Communicatie en gedrag: sleutel tot    

succes voor beter scheiden?

Kennissessie GBC Nederland i.s.m. met VANG 

17 februari ’22 

meer info

Cursus gedragsbeïnvloeding voor facilitair 

medewerkers door VANG 

start 9 maart ’22 

meer info 

https://greenbusinessclub.nl/landelijk/agenda/zero-waste-communicatie-gedragsverandering-als-sleutel-tot-succes/
https://vangbuitenshuis.nl/nieuws-agenda/agenda/2022/cursus-gedragsbeinvloeding-facilitaire-medewerkers/


Multitenant vergt eigen aanpak





Huidige situatie

• Inzamelaars komen op verschillende

dagen in het gebied;

• Wagens rijden voornamelijk op fossiele

brandstoffen, de spits wordt niet 

gemeden

• Inzameldagen verschillende klanten zijn 

niet altijd op elkaar afgestemd

• Frequentie inzamelen niet altijd optimaal

• Veel verwerking vindt plaatst buiten de  

regio

• Inzameldagen worden gecombineerd

om eerst ritten te verminderen; bij 

voorkeur rustigere dagen en buiten de 

spits.

• Volgende stap is mogelijkheden voor 

white label inzameling voor bepaalde 

stromen.

• Retourlogistiek waar mogelijk, eventueel 

gebruik makend van een overslagpunt.

• Zero emissie inzamelmiddelen worden 

zo efficiënt mogelijk ingezet

Einddoel



Haalbaarheidsvragen

• Welke ruimte is er voor efficiëntieslag bij inzamelaars? Zijn 

verschillende inzamelmiddelen een belemmering?

• Is het haalbaar kleine stromen geschikt voor fijnmazige

inzameling aan te bieden en te laten factureren via 1 

platform?

• Welke business modellen van nieuwe marktpartijen als De 

Clique, Oscar en Seenons zijn geschikt voor Zuidas bedrijven?



Activiteiten | Logistiek
• Oscar Circulair: aansluiting bedrijven aan Fred 

Roeskesstraat?

• Optimalisatie bestaande inzameling 

• Verkennen hublocaties die dienen als overslagpunt 

én kleinschalige verwerkingslocatie

• Faciliteren gesprekken gemeente Amsterdam en 

inzamelaars: Zuidas als voorbeeld voor andere 

kantoorgebieden in de MRA. Doel: komen tot 

pilotproject slimme logistiek(2023)

• Zuidas: podium voor innovaties inzamelaars, zowel 

qua logistiek als verwerking. (2023)







Nog een slide lokaal + hoogwaardig?



Huidige situatie

• Er is bij de eindgebruiker veel 

onduidelijkheid over waar en hoe 

afvalstromen worden verwerkt 

• Veel afval belandt nog onnodig bij het 

restafval en wordt verbrand

• Monostromen zijn vaak niet zuiver

genoeg voor hoogwaardige verwerking; 

het belang van zuivere stromen wordt 

door ‘ontdoener’ onderschat

• Hoogwaardige verwerking is de norm

• Installaties in regio worden optimaal 

ingezet voor afval uit Zuidas

• Deelnemers van ZWZ zetten zich in voor 

hoogwaardige verwerking PMD en 

andere plastics

• Organisch afval wordt circulair en in de 

regio verwerkt en dient als grondstof 

voor nieuwe producten

Einddoel



Haalbaarheidsvragen

• Is het mogelijk een zuivere stroom PMD te leveren geschikt voor recyclen?

• Hoe kunnen verschillende technieken voor het verwerken van swill waardevol 

vergeleken worden?

• Wanneer zijn wettelijke kaders voor het verwerken van organische reststromen nuttig 

(ter bescherming omgeving) en wanneer belemmerend?

• Creëert het betrekken van partijen als Milieuwerk en Pantar maatschappelijke

meerwaarde voor Zuidas bedrijven?

• Is het organisatorisch haalbaar een ketenaanpak te realiseren om tot hoogwaardige 

verwerking te komen? (Keurmerken)



`                                Activiteiten | Verwerking
• Inventarisatie huidige verwerkingsmethodes swill in Zuidas

• Verkenning hoogwaardige verwerking organische en PMD-

stromen met RWS, kennisinstellingen en marktpartijen

• In gesprek met inzamelaars: gebruik maken van installaties in 

de regio

• Uitwerken business modellen innovatieve verwerking op hub-

locaties: wat is passend voor Zuidas bedrijven?

• Faciliteren gesprekken tussen markt en overheid over 

wettelijke kaders 

• Bedrijven informeren over (on)mogelijkheden verwerking

• Opzetten coalitie van producent – leverancier – ontdoener –

service partij – inzamelaar – verwerker voor 1 

productcategorie



Opdracht Min 

I&W voor 

Design 

Innovation

Group naar 

verwerking 

reststromen.

Bekijk online

https://designinnovationgroup.nl/project/een-diepe-duik-in-afvalstromen/




Nina van den Berg

nina@greenbusinessclub.nl


