
afval op het werk stap in de goede richting

Aan de slag met afval scheiden op het werk? Kijk op suez.nl

Afval scheiden gaat het best wanneer  
het zo makkelijk en normaal mogelijk 
wordt gemaakt. Het moet onderdeel van 
de bedrijfsvoering zijn. 

Uit deze cijfers blijkt: er zijn kansen  
voor verbetering. Nodig: goede informatie, 
communicatie én faciliteiten. Werknemers 
denken dat dit goede stappen zijn voor 
hun bedrijf:  

Goed afval scheiden doe je samen. 
Daarvoor is een goede mindset van  
alle collega’s nodig. Gelukkig zit het  
daarmee wel goed, want...

papier en karton

vertrouwelijke
documenten

glas

koffiedik

piepschuim

harde kunststoffen

Steeds meer bedrijven zijn op weg naar zero waste. Positief, want ze zijn 
verantwoordelijk voor het grootste deel van ons afval. Maar hoe staat het eigenlijk met 

afval scheiden op het werk? Dit zijn de ervaringen van 1.000 werkende Nederlanders.  

Top! Dit afval wordt  
het meest gescheiden:

Wat geven 
werknemers aan?

Hmmm. Dit kan beter.  
Het minst gescheiden afval:

een goede mindset is er al afval op de agenda
In het bedrijfsleven komen allerlei 
afvalsoorten vrij. Denk aan papier, 
koffieprut en plastic verpakkings
materiaal. Maar wordt dit afval ook 
goed gescheiden? 

80% afvalscheidings
bakken plaatsen

57% goed 
gedrag belonen

83%
vindt afval scheiden 
op het werk belangrijk geeft aan dat duidelijke 

richtlijnen zouden  
helpen, maar 22% van  
de bedrijven heeft ze

weet niet wie er in hun  
bedrijf verantwoordelijk  
is voor afvalscheiding

 weet niet wat er met het 
gescheiden afval gebeurt

vindt dat de leiding gevende 
het goede voorbeeld geeft

50%  

38%

62%
19%werk versus thuis

83%
scheidt het afval  
thuis beter

64%
voelt zich thuis meer  
verantwoordelijk

groter niet altijd beter

Bedrijven met meer dan 1.000 mede 
werkers hebben vaker duurzaam heids
doelstellingen dan kleinere bedrijven. 
Maar hun medewerkers zijn over afval 
juist minder goed op de hoogte.

19% weet redelijk 
tot goed wat er met 
gescheiden afval gebeurt

31% weet redelijk tot 
goed wat de impact op 
het milieu is

38% weet redelijk tot  
goed wie er verant woordelijk 
is voor afvalscheiding

83%
72%
67%

20%
27%
35%

71%
zegt dat duurzaamheid in hun 
bedrijfscultuur belangrijk is

72%
van hen wil ook echt afval 
scheiden


