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“Als je dat wil verduurzamen, begin
je als facilitair manager met informatie verzamelen”, vertelt Ingeborg.
“De grote hoeveelheid informatie
die je op je af krijgt, doet de facilitaire managers vaak duizelen. Ze zien
door de bomen het bos niet meer. Hoe
dieper ze in het proces komen, hoe
complexer het lijkt te worden. Er is dus
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“Een aantal onderwijsinstellingen
wilde graag iets aan het probleem met
koffiebekers doen”, zegt Ingeborg
Gort, adviseur duurzame innovatie
van Partners for Innovation. “Op
veel campussen is dat namelijk een
volumineuze en zichtbare afvalstroom. Zowel door de koffie die op de
campus wordt gedronken, als door de
wegwerpbekers die vanuit het station
meegebracht worden.”

  

 



  
  




 

 



Om de hoeveelheid koffiebekers die
weggegooid worden te verkleinen,
heeft Partners for Innovation een
beslisboom voor duurzame koffiebekers ontwikkeld. Zo willen ze
het verduurzamen van facilitaire
processen vereenvoudigen en instellingen houvast bieden. Ze hebben de
beslisboom gemaakt in opdracht van
Rijkswaterstaat, naar aanleiding van
geluiden uit het werkveld.
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Koffiebekers vormen een grote afvalstroom bij mbo’s, hogescholen en
universiteiten. Die afvalstroom willen
veel onderwijsinstellingen verminderen en verduurzamen. Mooie
ambities, maar in de praktijk loopt
het vaak spaak. De beslisboom voor
koffiebekers biedt uitkomst.



 
 
  


    

Door: Emma Heinhuis
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Minder koﬃebekers
in de prullenbak
behoefte aan wat hulp om praktische
beslissingen te kunnen nemen.”

Het lijkt

eenvoudig,

zo’n
Jos Vlugter

Die hulp was hard
nodig, zag ook Jos Vlugter, adviseur
circulaire economie. “Het lijkt relatief
eenvoudig, zo’n koffiebeker, maar er
komt enorm veel bij kijken. Deze tool
helpt je de informatie over alle mogelijkheden te structureren.”

Circulair
alle instellingen werkt. En ook niet
elke gebruiker is hetzelfde. Ik zou
daarom onderwijsinstellingen aanbevelen om per doelgroep de beslisboom te doorlopen. Je kunt niet
iedereen een afwasbare mok geven,
want dat werkt bijvoorbeeld niet
voor studenten. Voor docentenkamers of kantoren is het wel een goede
oplossing, als daar de ruimte voor is.
Kijk dus telkens door een andere bril.”

Ingeborg: “Tegelijkertijd veroudert
de beslisboom snel. Wat nu de beste
optie is, is waarschijnlijk over een
paar jaar niet meer het geval. Het
stimuleert in ieder geval om nu facilitaire processen in het onderwijs te
verduurzamen, om bewuster om te
gaan met de grote hoeveelheid afval.
En om gewoon eens te gaan beginnen
met verduurzamen.”

Gewoon beginnen
Jos en Ingeborg zijn tevreden met
het resultaat. Jos: “De beslisboom is
goed ontvangen. We hopen dat veel
onderwijsinstellingen ermee vooruit
kunnen. Het is weliswaar een stukje
van een veel groter proces, maar de
beslisboom kan zeker bijdragen
aan de duurzaamheidsdoelstellingen. We merken nu
al dat bewustwording een
belangrijk onderdeel is
van het succes. Daarom
hebben we ook wat praktische tips voor onderwijsinstellingen in
de tool opgenomen.
Bijvoorbeeld
Ingeborg Gort

Oplossing

De informa�e in dit document is een momentopname en is dus
aan verandering onderhevig.
maart 2021

 
 
  
 

Deze beslisboom werd ontwikkeld door Partners for Innova�on
in opdracht van Rijkswaterstaat. Kijk voor meer informa�e op:
h�ps://vangbuitenshuis.nl/
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Recycling, composteren,
verbranden? De beslisboom helpt
instellingen een oplossing te
vinden voor de vele koffiebekers
die in de prullenbak eindigen. Wil
je meer weten over de beslisboom
en het verminderen van afval van
koffiebekers, scan
dan hier om verder
te lezen.

 


  


 

  
 


 
 

   
  

  
  
 


De opzet van de beslisboom
dwingt onderwijsinstellingen
om per stap stil te staan bij
facilitaire processen. “Soms
kun je informatie overslaan
die niet relevant is voor jouw
organisatie”, zegt Ingeborg.
“Je kunt namelijk
niet één systeem
bedenken dat voor

over hoe je het door jou gewenste
gedrag onder koffiedrinkers kunt
stimuleren.”


 


Door een andere bril
Ook helpt de beslisboom
met bepalen wat haalbaar
is voor een instelling. Wat
voor de één werkt, werkt namelijk
niet voor de ander. Wie de beslisboom bekijkt, ziet dat je op verschillende punten kunt beginnen. “Het
uitgangspunt is om de afvalstroom
te beperken en een meer circulaire
bedrijfsvoering door te voeren”, legt
Jos uit. “Hoe groot die ambitie is,
verschilt per instelling. Ga als instelling dus op zoek naar een oplossing
die past bij jouw organisatie. Daarom
hebben we drie startpunten gemaakt.
Zo is de beslisboom bruikbaar
ongeacht de duurzaamheidsdoelstellingen van een instelling.”
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