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Herbruikbare beker
De weg naar een circulaire bedrijfsvoering
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PROJECT 

Onderzoeksfase

1. Huidige situatie in kaart Huidige inkoop kant incl. panden en voorzieningen

2. Doelstellingen project Welke doelstellingen heeft de klant en wat zijn de projectdoelen?

3. Scope Wat is de scope van het project?

4. Keuze en toelichting type beker O.b.v. doelstellingen, voorzieningen en scope kies je de oplossing

5. Financiële businesscase Deel de verwachte investeringskosten vroegtijdig met de klant

Implementatie, communicatie en borging

6. Implementatieplan Wat komt er kijken bij de implementatie? Wie en wat heb je nodig?

7. Planning en deliverables Op welke termijn wordt het project uitgevoerd? 

8. Communicatieplan Welke communicatie ondersteunt de uitvoering van het project? 

9. Implementatie Uitvoering project

10.Evaluatie Plan, do, check, act cyclus



Een mooi en zichtbaar voorbeeld van een duurzame bedrijfsvoering 

Goed voorgaan doet goed volgen
De herbruikbare beker is goed zichtbaar in de organisatie. Andere organisaties zullen volgen, 

waardoor we samen bijdragen aan een betere wereld. 

WAAROM EEN HERBRUIKBARE BEKER?

Verwachting dat dit de meest economische manier is van koffie drinken
Het recycleproces en de hoeveelheden gebruikte bekers zijn kostbaar.

Bijdragen aan 100% circulaire bedrijfsvoering in 2030
• Zo min mogelijk gebruik van primaire grondstoffen: zorgvuldiger omgaan met (schaarse) grondstoffen.

• Focus op reduce en re-use: belangrijke stappen binnen de circulaire economie. 

• Zero waste ambitie in 2030. Veel koffiebekers belanden bij de restafvalstroom.

• Het recycleproces van wegwerpbekers is kostbaar en complex. 

Ook zijn de wegwerpbekers maar vijf tot zeven keer recyclebaar. 

• Minder productie en transport (CO₂ uitstoot verlagen)

• Een nieuwe oplossing voor onze wegwerpbeker die een duurzame lifestyle bevordert. 

De kartonnen wegwerpbeker staat symbool voor een wegwerpmaatschappij. 

Nieuwe richtlijnen en handhaving vanaf 2024 met een aanscherping in 2027
De regelgeving ondersteunt de ambitie Nederland 100% circulair en voorkomt zwerfafval.  



NIVEAUS VAN CIRCULARITEIT

Waar letten we op als we de mate van duurzaamheid voor een product bepalen? 



RICHTLIJNEN

Verbod op wegwerpbekers die kunststof bevatten. Nieuwe richtlijnen en handhaving vanaf 2024 in de kantooromgeving. 

Kartonnen koffiebekers vallen onder de wetgeving
• Omdat ze een vorm van plastic bevatten. Een kartonnen drinkbeker 

bevat een plastic coating tegen lekken en valt dus onder deze wetgeving. 

Ook bio afbreekbare plastics, zoals PLA, vallen onder de regeling. 

• Het verbod op wegwerpbekers die een vorm van kunststof bevatten gaat 

in op 1 januari 2024, waarbij herbruikbare bekers de norm worden. 

Uitzondering op het verbod

• De uitzondering op het verbod is wanneer de bekers ter plaatse worden 

ingezameld en aangeboden voor (1) hoogwaardige recycling, waarbij 

het materiaal weer terugkomt als voedselcontactmateriaal. Afwijken van 

het verbod kan dus alleen als de organisatie een gesloten 

recyclesysteem heeft. De eisen voor (2) inzamelpercentages zijn:

• Inzamelpercentage 2024: 75%

• Inzamelpercentage 2027: 90%

Het is hierbij van belang dat de bekers écht schoon worden ingeleverd. 

Bij een vervuilingsgraad van 3-5% (afhankelijk van je afvalverwerker) 

worden de ingezamelde koffiebekers alsnog verbrand.



CONSEQUENTIES

Wat is de impact wanneer een organisatie vanaf 2024 niet voor een herbruikbare beker kiest?

Wat is de impact m.b.t. de wetgeving als we niet voor de herbruikbare beker gaan?

Afvalinzameling

• Betere afvalinzameling van de koffiebeker
waarbij er geen vervuiling van de stroom plaatsvindt (uitbreiding inzamellocaties). 

• Advies onderzoek overstappen op een andere beker of afvalverwerker
Vaak worden kartonnen bekers gerecycled tot hygiëneproducten. Dit valt niet onder hoogwaardige recycling.

Kosten

• Kans op hogere kosten van de wegwerpbeker door de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zwerfafval:
Vanaf 5 januari 2023: Producent moet kosten vergoeden die gebiedsbeheerders maken voor het opruimen van zwerfafval afkomstig van hun producten. 

De kans dat deze kosten worden doorbelast is aannemelijk.  

• Kans op hogere verwerkingskosten door hoogwaardige recycling in plaats van recycling tot hygiëneproducten. 

Administratie

Rapporteren van inzameling bij het ministerie van I&W (inkoop aantal versus afvalstroom kg). 



BESLISBOOM

Welke oplossing & type herbruikbare beker past het beste bij de organisatie van de klant?

Rijkswaterstaat heeft de beslisboom ontwikkeld voor 

programma VANG Buitenshuis (Van Afval Naar Grondstof). 

VANG Buitenshuis is opgezet om organisaties te helpen met 

het verminderen van afval en het toewerken naar 

een circulaire bedrijfsvoering.

https://vangbuitenshuis.nl/nieuws-
agenda/nieuws/2021/beslisboom-duurzame-koffiebeker/

− Wat is de doelstelling?

− Inventarisatie rand voorwaardelijke voorzieningen

− Per locatie een oplossing voor klanten/bezoekers

https://vangbuitenshuis.nl/nieuws-agenda/nieuws/2021/beslisboom-duurzame-koffiebeker/


VOORZIENINGEN IN KAART

Welke oplossing & type herbruikbare beker past het beste bij de organisatie van de klant?

Vaatwassers in 

pantry’s
Spoelkeuken

Omspoelmogelijk-

heden 

(wasbakken)

Kassa

Beker met een 

Statiegeld systeem

Persoonlijke beker 
(zelf schoonhouden)

Bekers die 

dagelijks worden 

gefaciliteerd

Bekers op locatie 

servicen

Bekers extern 

servicen

Centrale plek met 

ruimte voor bekers 

bemand

Decentrale plek 

met ruimte voor 

bekers bemand

Decentrale plek 

met ruimte voor 

bekers onbemand

Centrale plek met 

ruimte voor bekers 

onbemand

Locaties

Klantgroepen 

incl. aantal 

medewerkers

Huidige 

(en mogelijke)

facilitaire diensten/ 

voorzieningen

Uitgifte/ inname en voorraad beheer

Omspoelen en afwassen

Bekers gratis 

faciliteren

Informatie voor 

bezoekers?

Receptie, catering e.d.

Schoonmaak, catering, voorzieningen e.d.

Aantallen 

bezoekers



KEUZE VOOR DIVERSE OPLOSSINGEN

− Medewerkers: Persoonlijke to-go beker

− Klanten: Servies (huidige situatie continueren)

− Bezoekers: Bekers die dagelijks worden gefaciliteerd (m.u.v. klantlocaties, dan servies)

− Catering (Food&i): Statiegeld systeem

− Vergeten beker: Statiegeld systeem (indien aanwezig, anders mee in bezoekersoplossing; incl. monitoring)
• Speciale branding voor ABN AMRO mogelijk, zoals graveringen, kleurstelling en logo
• Europa productie

In de specifieke ABN AMRO casus is gekozen voor een combinatie van oplossingen

− Proces: Hoe faciliteren?

− Product: Wat faciliteren?



Scenario 2: Koffiebeker as a service
Voordelen Nadelen
Draagt bij aan ambitie: 0% restafval in 2030 Draagt niet bij aan ambitie: 0% gebruik fossiele brandstoffen in 2030

Draagt bij aan ambitie: 0% primair grondstofgebruik in 2030 Grote investering benodigd (bij voorzien in bekers)

Duurzaamheid zichtbaar in de organisatie Bespaart geen kosten – extra kosten personeel, wassen en opbergen bekers

Bezoekers kunnen gebruik maken van de beker Kleine verantwoordelijkheid medewerker: Bekers raken kwijt en slingeren rond

Medewerker hoeft niet zelf zorg te dragen voor de beker Niet gemaakt van gerecycled materiaal

Scenario 3: Wegwerpbeker bedrukken
Voordelen Nadelen
Geen grote investering benodigd Draagt niet bij aan ambitie: 0% restafval in 2030

Bespaart geen geld Draagt niet bij aan ambitie: 0% primair grondstofgebruik in 2030

Geen grote verandering vereist Draagt niet bij aan ambitie: 0% gebruik fossiele brandstoffen in 2030

Scenario ook voor bezoekers Duurzaamheid niet zichtbaar in de organisatie

Medewerker hoeft niet zelf zorg te dragen voor de beker Bespaart geen kosten

Kleine verantwoordelijkheid medewerker: Bekers slingeren rond

Niet gemaakt van gerecycled materiaal

DRIE SCENARIO’S

Scenario 1: Herbruikbare to-go beker – Circular Cup
Voordelen Nadelen
Draagt bij aan ambitie: 0% restafval in 2030 Grote investering benodigd

Draagt bij aan ambitie: 0% primair grondstofgebruik in 2030 Medewerker kan beker thuis vergeten en alsnog wegwerpbeker willen gebruiken

Draagt bij aan ambitie: 0% gebruik fossiele brandstoffen in 2030 Scenario niet voor bezoekers

Duurzaamheid zichtbaar in de organisatie Medewerker moet zelf zorgdragen voor de beker

Bespaart kosten: Terugverdientijd binnen één jaar Veel verloop van medewerkers verhoogd de benodigde investering

Geen extra kosten personeel, wassen en opbergen bekers

Grote verantwoordelijkheid medewerker: Bekers raken weinig kwijt

Gemaakt van gerecycled materiaal en na levensduur recyclebaar

Het uitwerken van meerdere scenario’s helpt de klant de keuze voor type beker te begrijpen. 



WAAROM DE CIRCULAR CUP?

− Als beste getest in gebruikersbeleving
− Lekvrij 
− BPA vrij
− Makkelijk schoon te maken 
− Gemaakt van (gedeeltelijk) gerecycled materiaal

Buitenkant beker is gemaakt van wegwerpbekers en gerecycled plastic.
• Speciale branding voor ABN AMRO mogelijk, zoals graveringen, kleurstelling en logo
• Europa productie

Criteria:

227ml/8oz*
Huskup Ecoffee Circular cup KeepCup - kunststof

KeepCup - glas + 

kurk
website website website website website

Grondstoffen: 

Basis bestanddeel

rijstschilletjes Bamboe Gerecyclede 

kartonnen

koffiebekers en PP

Kunststof Glas

Dop en sleeve Siliconen Siliconen Kunststof Kunststof + silicone Glas + kurk

Recyclebaar Nee Nee Ja, kunststof 

2 jaar garantie en 

retour service

Ja, kunststof | 

silicone niet

Ja, glas en kurk

Gebruiksgemak Volledig afsluitbaar

en goed schoon te 

maken

Vaatwasserbestendig Ja Ja Ja Ja Ja, kurk verwijderen

Lekvrij Nee Nee Ja Nee Nee

Onderdelen vervangbaar Nee Nee Ja Ja Ja

Productie: In Europa 

geproduceerd

Nee Nee Ja, Engeland 

(Onderzoek naar 

productie in NL)

Ja, Portugal Ja, Portugal

Voedselveiligheid: BPA-

vrij

Ja Ja Ja Ja Ja

Waarom hebben we het gebruik van de Circular Cup geadviseerd?

− Retourservice na einde levensduur
− Modulair design
− Technische levensduur van 10 jaar
− 1,5 uur thermos functie

https://www.huskup.com/
https://ecoffeecup.eco/
https://www.circularenco.nl/
https://eu.keepcup.com/
https://eu.keepcup.com/


FINANCIËLE BUSINESS CASE

Welke informatie is er nodig om de financiële businesscase te maken?

− Aantal medewerkers

− Aantal wegwerpbekers per jaar

− Prijs wegwerpbeker

− Prijs herbruikbare beker

− Verwerkingskosten per kg wegwerpbeker

− Aantal nieuwe medewerkers per jaar 

− Verwachte reductie wegwerpbeker (100% of een ander percentage omdat je beide faciliteert)

− Factor hybride werken: hoeveel procent van de tijd is men nu op kantoor?

Afhankelijkheden

− Verloop personeel (indien iedereen een persoonlijke beker krijgt)

− Waterverbruik

− Bedrukken beker

− Inkoopkosten wegwerpbeker en herbruikbare beker

− Verwerkingskosten wegwerpbeker

− Benodigde extra voorzieningen?

Implementatiekosten/uren

− Inzet projectmanager(s)

− Facilitair personeel op locatie t.b.v. communicatie uitingen en wijzigingen dienstverlening

− Communicatie middelen

Wegwerpbeker | Factor hybride werken (60% gebruik)

Aantal wegwerpbekers per medewerker per jaar (2021)

Aantal wegwerpbekers op jaarbasis

Factor hybride werken (60% gebruik)

Aantal wegwerpbekers hybride werken scenario

Inkoopprijs per wegwerpbeker

Prijs per wegwerpbeker

Totale kosten inkoop wegwerpbekers

Gewicht per beker in kg*

Aantal kg wegwerpbekers

Verwerkingskosten per kilogram wegwerpbekers**

Totale verwerkingskosten wegwerpbekers

Totale kosten op jaarbasis zonder reductie wegwerpbeker

Scenario 60% besparing

Aantal medewerkers

100% ontvangt een beker

Prijs Circular Cup (227 ml)

Kosten bedrukking

Totale prijs Circular Cup

Prijs per Circular Cup 

Investeringskosten beker

Voorraad herbruikbare bekers per jaar (o.b.v. nieuwe medewerkers 2021)

Prijs per Circular Cup 

Investeringskosten bekervoorraad

Totale kosten inkoop wegwerpbekers

Percentage wegwerpbekers aanhouden (bij 60% reductie)

Totale kosten inkoop wegwerpbekers bij 60% reductie

Percentage wegwerpbekers aanhouden (bij 60% reductie)

Aantal kg wegwerpbekers bij 60% reductie

Verwerkingskosten per kg wegwerpbekers

Totale verwerkingskosten wegwerpbekers

Extra waterverbruik in liters bij omspoelen herbruikbare beker***

Werkdagen per jaar

Extra waterverbruik per jaar in m³

Percentage mensen die Circular Cup gebruiken (60%)

Max. waterprijs in NL per m³

Max. waterprijs in NL per l

Percentage mensen op kantoor

Totale extra kosten waterverbruik (bij 60% gebruik Circular Cup)

Totale kosten op jaarbasis incl. 60% reductie

Jaarlijkse besparing van circa €450.000*

*Excl. impl. uren, communicatie-

middelen en bezoekersoplossing



STATIEGELD OPLOSSING
IN DE CATERING

− Eigen beker aanbieden of 

gebruik maken van een statiegeld beker

− Registratie in de app of website (creditcard koppeling)

− Indien de beker wordt ingeleverd (binnen 2 weken) dan gratis

− Indien de beker niet wordt ingeleverd dan wordt er geld ingehouden



IMPLEMENTATIE

▪ Pilot

▪ Logistiek plan

▪ Uitfasering wegwerpbeker + afstemming koffie leverancier

▪ Uitfasering beker afvalstroom + afstemming afval leverancier

▪ Systeem uitgifte bekers (ook bij nieuwe medewerkers)

▪ Ervaringen monitoren en hierop de implementatie op bijsturen

Marktontwikkelingen nauw blijven volgen 

Welke acties kunnen onderdeel zijn van de implementatie?



IMPLEMENTATIE

Hoe gaan we om met de uitgifte van bekers en bekers die verloren en vergeten zijn?

UITGIFTE BEKERS

− Uitgifte voor huidige medewerkers wordt georganiseerd per locatie

− Twee uitdeeldagen per locatie door Facilicom incl. administratie

− Na uitdeeldagen: afhaalloket bij receptie of secretariaat (per locatie te bepalen) incl. administratie

− Nieuwe medewerkers: Samenwerking met onboarding desk 

OMGANG VERLOREN, VERGETEN EN KAPOTTE BEKER 

− Nieuwe (extra) beker gewenst: Eigen kosten 

− Verantwoordelijkheid: Medewerker

− Rechtstreeks bestellen bij leverancier: Branding niet mogelijk

− Kapotte beker (2 jaar volledige garantie)

− Verantwoordelijkheid: Medewerker

− Rechtstreeks bij leverancier via link op SharePoint

− Losse onderdelen te bestellen vanwege modulair design.



COMMUNICATIE 

− Start met een communicatieplan

− De sociale norm aanpassen door frequente communicatie, positieve prikkels, 

voorbeeld gedrag door ambassadeurs in teams/ op afdelingen

− De juiste omgeving creëren door de herbruikbare beker aantrekkelijker te maken 

en de wegwerpbeker minder aantrekkelijk te maken

− Ervaringen monitoren en hierop de communicatie op bijsturen
Meten effect medewerkerstevredenheid

Bij een succesvolle uitrol hoort goede communicatie voor draagvlak en een goede adoptie.



COMMUNICATIEPLAN

Hoe communiceren en hoe organiseer je dit?

Manier van communiceren

− Positieve boodschap 

− Bewustwording over de huidige hoeveelheid wegwerpbekers, dit tastbaar maken en negatieve impact uitleggen

− Bewustwording over de positieve impact van de verandering

− Bereik zo groot mogelijk maken door inzet verschillende kanalen

− Bewuste keuze fysieke communicatie bij koffiemachines (daar is de doelgroep en daar liggen de wegwerpbekers die weggaan)

− Alle mogelijke vragen van te voren in Q&A ondervangen en deze updaten indien nodig 

− Belangrijkste doelgroepen actief betrekken

Activiteiten/taken

− Twee wekelijkse communicatiestream met diverse betrokkenen 

− Inhoudsdeskundige duurzaamheid

− Implementatie manager

− Communicatie specialist

− Eindgebruikersvertegenwoordiger
− Communicatieplan vormgegeven met daarin acties/ taken verdeeld



COMMUNICATIE WIJZE

De uitvoering van het project staat of valt met goede communicatie

− Doel
Draagvlak creëren en informeren: Alle medewerkers van (incl. in pand aanwezige 

leveranciers) informeren over introductie herbruikbare beker (en het ophalen van de 

beker) en het verdwijnen van de wegwerpbekers per 1 januari 2023 incl. aanleiding 

hiervan.

− Boodschap
Dag papieren beker, hallo herbruikbare beker!

De wegwerpbekers worden vervangen door een persoonlijke circulaire herbruikbare

beker. Met de herbruikbare beker wordt weer een stap gezet in de duurzame ambities 

op het gebied van zero-waste. Ook mogen per 1 januari 2024 geen papieren 

wegwerpbekers meer gebruikt worden (Single Used Plastic wetgeving). Daar loopt de 

bank graag op vooruit. Wat betekent dit voor jou? In periode x kan je je eigen beker 

ophalen in pand x.

− Doelgroep
Overall: Alle medewerkers en op locatie aanwezige toeleveranciers

Extra: ex-Bo, ambassadeurs, secretaresses etc t.b.v. draagvlak

− Planning
Start pilot: 3 vestigingen

Maand later: uitrol hoofdkantoor

Weer een maand later: uitrol overige panden NL

Communicatie start per pand 2 weken van te voren (nieuwsbrief/intranet) en paar 

dagen voor start ophalen beker (fysieke communicatie)

Herinnering eigen beker meenemen per 1 januari via pandbrief voor kerstperiode.



KANALEN

Digitale berichten 

Pandbrieven nieuwsbrief per pand via de mail

Nieuwsbrief HR landelijke nieuwsbrief via de mail met belangrijkste updates voor personeel

Management info’s landelijke nieuwsbrief via de mail voor de managers

Intranet artikel landelijk vanaf uitrol hoofdkantoor incl. Q&A

Sharepoint pagina 'Herbruikbare beker' met alle achtergrond info en Q&A

Abby (chatbot) Chatbot voor vragen intern gevoed met informatie over de Herbruikbare beker

Narrowcasting 

Fysieke communicatie/ sessies

Bordjes bij koffiemachines en in pand bijv. kliklijst toilet 

Introductiesessie secretaresses 

Overig

Persbericht en social media (extern)



LESSONS LEARNED 

Communicatie

− Veel aandacht schenken aan gedragsverandering

− Continu je kernboodschap terug laten komen

Uitrol

− Overweeg registratie om LVTs te voorkomen

− Gefaseerd over locaties uitrollen is gewenst

− Uitrol combineren met leuk event, bijv. gratis koffie bij de Gebarista

Reacties en gedrag

− Grootste groep medewerkers is positief en neemt beker in gebruik

− Pilot locatie bezoekersbeker

− Van de 200 zijn er nu nog 193 over

− Bekers worden met name door bewoners geleend 
(voorbeeld: 350 medewerker in het pand daarvan hebben 19 medewerkers een beker opgehaald en 9 gasten)

− Reacties van bezoekers zijn positief

− Registratie lukt niet altijd 
bij het inleveren naar buiten rent voor bijvoorbeeld de trein of wanneer receptie net afwezig is. Dan kan de naam niet afgevinkt worden.

− Lipstick bijt zich soms in de kunststof
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Andere opties alternatief van de wegwerpbeker:
▪ Herbruikbare bekers wassen op locatie (servies/glas of kunststof in de vaatwasser of spoelkeuken, AUMM etc.)

▪ Koffiebeker as a service bekers door een externe partij laten verzorgen en laten wassen

▪ Statiegeld systeem: Food&i x Vytal, Paardekooper x Packback, Billiecup, WeCup of bekijk bijvoorbeeld dit artikel

▪ Herbruikbare to-go voor medewerkers (persoonlijk)

▪ Wegwerpbeker waar geen plastic in zit: bijv. volledig papier, nog in ontwikkeling of bijv. eetbare beker

Paardekooper x Packback

https://billiecup.com/nl/
https://www.wecup.nl/
https://www.facto.nl/20598/zo-is-pwc-amsterdam-overgestapt-op-herbruikbare-koffiebekers
https://biodisposables.shop/product/eetbare-koffiebeker-van-cupffee/

