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Herbruikbare verpakkingen 
op kantoor



Een baanbrekend 
transitieprogramma door
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Recyclage van (koffie)bekers vormt een uitdaging door de combinatie van 
materialen, bv. papier met plastic coating. Dit resulteert in hygiënepapier als meest 
hoogwaardige potentiële toepassing van het recyclaat en dus downcycling [1].

Miljarden koffiebekers worden jaarlijks weggegooid waaronder een groot aandeel op 
kantoren. Van de 20.000 ton koffiebekers die jaarlijks op de markt gebracht wordt, 
wordt 90% verbrandt.

Wegwerp (koffie)bekers, ook als het hoofdbestanddeel geen plastic is uit fossiele 
bronnen, kosten steeds nieuwe grondstoffen. Herbruikbare alternatieven dragen 
meer bij aan een circulaire economie en zijn daardoor gemiddeld duurzamer dan 
wegwerp [2]. 

Wetgeving op Europees en nationaal niveau zet in op hergebruik.

CONTEXT:
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https://kidv.nl/media/publicaties/eindrapport_onderzoek_koffiebekers_kidv_def.pdf
https://www.reloopplatform.org/nl/reusable-vs-single-use-packaging-a-review-of-environmental-impacts/
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CONTEXT: PLASTIC IN PAPIEREN BEKERS

[1]
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https://www.plasticsoupsurfer.org/nl/mission-reuse-expeditie-voor-hergebruik-bekers/


CONTEXT: NEDERLANDSE WETGEVING 

[Ministeriële regeling]
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Om (zwerf)afval te reduceren wordt 
de Europese Single Use Plastic 
Directive (SUPD) nationaal 
geïmplementeerd. Hierbij wordt in 
Nederland vanaf 2024 voor 
consumptie ter plaatse (dus ook 
kantoren en dergelijke) wegwerp 
verboden tenzij een hoog 
percentage van hoogwaardige 
recyclage wordt toegepast. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2022/03/29/bijlage-2a-ministeriele-regeling-kunststofproducten-voor-eenmalig-gebruik


CONTEXT: NEDERLANDSE WETGEVING Volg de Europese strategie naar circulaire economie te hanteren en meteen 
al over te stappen naar meer hergebruik (R3) wat na preventie (R1) en 
reductie (R2) de voorkeur heeft boven recycling (R8) [1].
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Lineaire economie

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-circulaire-economie-in-kaart-3401_0.pdf


Bekers

Aanbod

Locaties 1 kantoor met 1000+ medewerkers,                  
9 koffiebars, take away en evenementen
België 

Business 
Model

Jaarlijkse vaste kosten

 

Bijzonderheden Kantoor bevraging toonde enthousiasme 
personeel

Het systeem
● High tech systeem met tracking via RFID technologie met een 

polypropyleen (PP) beker 
● Cashless digitaal systeem met een abonnement bij koffiezaken, 

systeem zonder registratie of statiegeld voor kantoor
● Inzameling via eenvoudige inzamelpunten in pantries (zie 

rechts) of via technologische smartbins 

GoodlessVOORBEELDEN

Maaltijd
verpakking

Was-service Inname 
automaat
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https://www.goodless.be/
https://www.goodless.be/
https://www.goodless.be/


Aanbod

Locaties Take away, kantoren en evenementen
België, 100+ cafés/kantoren/campussen, 25+ 
in Nederland waaronder 7 campussen, opstart 
in Frankrijk

Business 
Model

Jaarlijks 240€ (extra kosten voor was-service)

Bijzonderheden Veel locaties zijn al van wegwerp afgestapt

Het systeem
● Laagdrempelig, low-tech deelsysteem uit polypropyleen (PP)
● Eindgebruikers kunnen tegen € 1,- statiegeld gebruik maken 

van een Billie Cup binnen het netwerk van Billie Cup locaties
of de koffieautomaat bekers zonder registratie of statiegeld

● Geautomatiseerd: zowel bekers die binnen interne systemen 
van koffieautomaten als inname automaat passen

Billie CupVOORBEELDEN

Bekers,
ook voor 

koffieautomaat

Maaltijd
verpakking

Was-service
(optioneel)

Inname 
automaat
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https://billiecup.com/
https://billiecup.com/
https://billiecup.com/


Aanbod

Locaties 10 kantoren MKB/KMO in België overgestapt 
op herbruikbare koffiemokken

Business 
Model

Tarief per office scan, afhankelijk van de 
grootorde van het bedrijf en werkgebied van 
de ondersteuningsvraag

Bijzonderheden Het wiel hoeft niet heruitgevonden te worden

Bekers

Het systeem
● Keramieken mokken (her)introduceren
● Medewerkers wassen zelf af, met bestaande was infrastructuur
● Gasten krijgen ook hergebruik, de gastheer neemt 

verantwoordelijkheid voor die bekers
● Aanbod van een volledige office scan voor verduurzaming

Duurzaam kantoorVOORBEELDEN
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https://www.duurzaamkantoor.be/
https://www.duurzaamkantoor.be/
https://www.duurzaamkantoor.be/


Het systeem
● Biedt een service om de optimale oplossing te bepalen die 

voldoet aan je specifieke kantooromgeving bijvoorbeeld in 
kantines en bij koffieautomaten, inclusief advies over het beste 
materiaal om te hergebruiken, training van personeel, 
communicatie en marketing, monitoring van CO2-besparingen, 
en recycling  aan het einde van hun levensduur.

● Bijvoorbeeld, een groot kantoor heeft in de kantine al een 
circulair systeem voor yoghurtbekers en saladebakken 
geïmplementeerd. Inzameling gebeurt via eenvoudige 
inzamelpunten in pantries en aan de uitgang (zie links)

Bekers

Aanbod

Locaties Meerdere kantoren in Nederland

Business 
Model

Project basis 

 

Bijzonderheden Monitort CO2 impact en afval 

YoYo.BoostReuse. VOORBEELDEN

Maaltijd
verpakking
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Bestek

https://www.yoyoboostreuse.com/
https://www.yoyoboostreuse.com/
https://www.yoyoboostreuse.com/
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Enkele systeem aanbieders

Koffiebekers 
Koffiebekers &

maaltijdcontainers
Maaltijdcontainers

https://www.recircle.eu/europa/
https://www.recircle.eu/europa/
https://www.swap-box.com/
https://www.swap-box.com/
https://www.duurzaamkantoor.be/
https://www.duurzaamkantoor.be/
https://www.goodless.be/
https://www.goodless.be/
https://billiecup.com/
https://billiecup.com/
https://ozarka.nl/
https://ozarka.nl/
https://packback.network/home
https://packback.network/home
https://www.yoyoboostreuse.com/
https://www.yoyoboostreuse.com/
https://www.recircle.eu/europa/
https://www.wecup.nl/
https://www.wecup.nl/
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Enkele leveranciers

Koffiebekers 
Koffiebekers &

maaltijdcontainers
Maaltijdcontainers

https://www.recircle.eu/europa/
https://www.recircle.eu/europa/
https://dutchcups.nl
https://dutchcups.nl
http://haval.nl
http://haval.nl
https://www.paardekooper.nl/
https://www.paardekooper.nl/
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Richt een goed hergebruik systeem 
in want dan kan hergebruik na 
enkele cycli een lagere milieu 
impact hebben. Na 2 cycli in 
vergelijking met wegwerpplastic en 
16 cycli ten opzichte van 
wegwerppapier [1].

De duurzaamheidswinst van 
herbruikbare maaltijdverpakkingen 
en specificaties zoals wassen 
kunnen met een tool berekend 
worden [2]. 

Overwegingen bij de systeeminrichting - duurzaamheidsimpact

Bovendien worden herbruikbare 
bekers gemiddeld 3-4 keer 
hervuld voordat een medewerker 
hem wast, dit ten opzichte van 1 
consumptie per wegwerp.

!

https://issuu.com/hopesolutionsservices/docs/reusable_cups_figures__1_
https://recyclingnetwerk.org/deliveround/
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Als 50% van alle bekers en maaltijdverpakkingen wegwerp door een herbruikbaar alternatief 
vervangen wordt besparen we: [1]

Overwegingen bij de systeeminrichting - duurzaamheidsimpact

27,1 miljoen ton grondstoffen 

4 miljard kubieke meter water

2,6 miljoen ton CO2

10,4 miljard euro kosten bespaard 14

https://rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2021/07/Realising-Reuse-Final-report-July-2021.pdf
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Overwegingen bij de systeeminrichting
Welke beker (systeem, materiaal, 
etc.) optimaal is voor jouw 
organisatie hangt af van jouw 
kantoor setting en vergt wat 
optimalisatie waar de aanbieders 
van hergebruik systemen in 
meedenken. 

Deze beslisboom kan al een 
indicatie geven. De volgende 
overwegingen zijn belangrijk:
● faciliteer de retour zodat een 

verpakking meerdere cycli 
meegaat

● zowel interne als externe 
wasfaciliteiten mogelijk

● communicatie naar 
medewerkers is cruciaal

[1]
In Nederland wordt 

hoogwaardige recycling met 
inzameldoelstelling van 75-90%

https://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/sites/default/files/content/download/files/drink_en_eetgerei.pdf


1. Wetgeving stuurt aan op herbruikbaar ((koffie)bekers en maaltijdverpakkingen)
2. Kantoren zijn als ‘gesloten omgeving’ uitermate geschikt voor een herbruikbaar 

systeem
3. Ga in gesprek met de koffie(automaten)leverancier over aanpassingen binnen 

lopende contracten met het oog op de veranderingen in de regelgeving per 2024. 
Zo kunnen alle betrokken partijen zich voorbereiden op de transitie. 

4. Reacties van medewerkers waar hergebruik wordt toegepast zijn erg positief
5. Behoefte aan ondersteuning? Dan zijn hergebruik alternatieven beschikbaar bij 

verschillende innovaties

Bovendien zijn deze inzichten over (koffie)bekers ook toepasbaar op wegwerp 
maaltijdcontainers waar herbruikbare alternatieven beschikbaar zijn.

CONCLUSIES

Wanneer maken jullie de overstap van wegwerp naar hergebruik?
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Voor vragen of verzoek voor 
ondersteuning/samenwerking:

hello@missionreuse.com 

KIES VOOR HERGEBRUIK
Vraag Europa om een meer 

ondersteuning voor 
circulaire economie met 

meer hergebruik:

Kijk voor meer onderzoeken 
en informatie op onze 
website en blijf op de 

hoogte via de nieuwsbrief:

https://missionreuse.com/sluit-je-aan/bedrijven/sluit-je-bedrijf-aan-bij-de-revolutie/
https://missionreuse.com/
https://missionreuse.com/sluit-je-aan/bedrijven/sluit-je-bedrijf-aan-bij-de-revolutie/
https://missionreuse.com/

