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FMO Visie: | Sinds 2010

FMO gelooft in een wereld waarin in 2050 meer dan negen miljard mensen
goed en met de middelen en de hulpbronnen van de planeet kunnen leven
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Circulaire FM strategie
• In 2017: FMO past strategie aan naar
de door de VN in 2016 gelanceerde
SDG’s, met een focus op SDG 8, 10
en 13.
• Jan 2018: FMO Facility Management
past duurzaamheidsdoelstelling aan
door in te zetten op circulair met een
focus op SDG 12.
• Sept 2018 FMO tekent FMO de GBC
Beatrixkwartier Zero Waste ambitie.
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Meten is weten
Green Business Club Beatrixkwartier

• Met participanten een doelstelling formuleren:
‘Verminderen restafval’
(uitgedrukt in percentage van het totale afval)

• Afspreken om afvalcijfers te verzamelen en
met elkaar te delen
• Ervaringen uitwisselen

FMO afvalscan 2018

•
•
•
•

Returnity uitgenodigd voor een afvalscan
Het restafvalpercentage bleek toen al 30%
In potentie 90% van het afval recyclebaar
Zero Waste doelstelling gelanceerd: <10% restafval in 2021
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Communicatie
Visuele uitingen

• Verbeteren afvalinzamelmiddelen (meer monostromen)
• Centraal geplaatst (alle stromen bij elkaar op één plek)
• Kleurcodering afvalsoorten consequent doorvoeren

Stakeholders

• Medewerkers informeren over Zero Waste doelstelling
• Laten zien hoe circulariteit kan werken, bv door jus d’orange
te schenken en handen laten wassen met sinaasappelzeep
• Schoonmaak vanaf begin erbij betrekken
• Selectie nieuwe afval inzamelmiddelen
• Volledig informeren over de doelstelling, waarom we dit willen
• Begeleiden, afval coach laten meelopen
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Communicatie | blijven meten
Eind 2019 had FMO al resultaat: Restafval 15%
Doelstelling <10% eind 2021
RESTAFVAL
20%

Campagne in voorbereiding
om alle medewerkers mee te
80%
krijgen om die laatste 5%
verlaging te halen.
Aan tafel voor een goed gesprek met de catering
Info van schoonmaak!
Elke dag het afval gewogen dat van etages afkwam.
Catering afval niet door schoonmaak opgehaald.
Cijfers vergeleken met de rapportage van Suez.
Wat bleek: 80% van het restafval was afkomstig van de Catering!
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Afvalverwerker
• Ga het gesprek aan met je afval verwerker

• Maak duidelijk dat jouw verantwoordelijkheid voor de materiaalstromen niet stopt
nadat de deur uit is
• Eis inzage in de verwerking van de materiaalstromen

• In principe recyclebaar materiaal ≠ recycled materiaal
• Veel afvalverwerkers rapporteren in kg omgeslagen over volumes, uitgaande van
gemiddelden.
• FMO heeft sinds begin dit jaar een contract waarbij alle materialen bij de voordeur
worden gewogen en zodanig gerapporteerd en gefactureerd.
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