Interview de Goudse verzekeringen
Behaalde resultaten de Goudse verzekeringen

Goudse verzekeringen is in oktober 2018 gestart met de
eerste stapjes richting een afvalvrije kantooromgeving.
Het startpercentage restafval was tijdens de nulmeting
in september 2018: 40%. Na 6 maanden heeft Goudse
een restafvalpercentage van 16,7% bereikt. Chantal de
Mos, team coördinator Facilitair neemt je mee in dit
project.
Returnity neemt je mee in de duurzame
mogelijkheden
“Je wilt iets met afvalscheiding, maar eigenlijk weet je zelf niet
goed welke stappen je kunt zetten. Als organisatie werden wij
door de accountmanager van Returnity meegenomen in de
mogelijkheden op gebied van verduurzaming in ons afvalbeleid.
Samen met haar hebben we de doelstelling gesteld om in 2020
een restafvalpercentage van 10% te bereiken”.
Vanaf het start moment van de pilot zijn er zijn diverse
afvalunits geplaatst waar men vanaf dat moment gescheiden
het afval mag deponeren.
Op deze afvalunits is met een sticker gecommuniceerd welke
stroom het betreft en zijn er sorteerwijzers ontwikkeld waarop
de medewerker voorbeelden terugvindt.

Bewustwording van de pandbewoners
Naast de inzet van afvalbakken is er tijdens deze case ook
ingezet op beleving en bewustwording bij de pandbewoners.
Chantal ligt toe: “Tijdens de dag van de livegang hebben de
ingang van ons pand groeipapiertjes & plastic armbandjes
uitgedeeld. Deze papiertjes kun je zelf omtoveren tot een bos
bloemen en de armbandjes zijn gemaakt van plastic uit de zee.

Voor ons een manier om onze eindgebruiker te attenderen op
het feit dat een product áltijd een tweede leven kan krijgen,
als je er maar goed voor zorgt”.
Het schoonmaakteam van de Goudse zorgt ervoor dat alle
afvalstromen in een gekleurde zak in de milieustraat van de
Goudse terecht komen. Daar wordt het verder gesorteerd in
grote verzamelbakken. Jordy, de Circulair Projectmanager
vanuit Returnity heeft een belangrijke rol in dit proces, hij
geeft de schoonmaak en catering medewerkers tips en
denkt mee over oplossingen voor het afval, maar onderhoudt
ook contacten met de logistieke partij die het afval ophaalt.
Vervolgens gaat het afval naar de verwerkers en krijgt het
dus aan nieuwe kans als grondstof voor een nieuw product.

Initiatieven om die tien procent restafval te
bereiken
In maart 2019 heeft de Goudse 16,72% restafval vanuit de
afdelingen verzameld. Dat is een daling van ruim 23%. Om in
2020 de 10% te behalen gaat Chantal en haar team zich op de
volgende dingen focussen:
• “Rapportages: samen met de circulair projectmanager
Jordy bekijken we per kwartaal de door Returnity
aangeleverde rapportage. Als er een stroom minder goed
gescheiden wordt kunnen we hier direct op anticiperen.
• Inkoop sanitaire voorzieningen: we bekijken de
mogelijkheden die we op dit gebied kunnen zetten. Zo
onderzoeken we nu of dat we papieren handdoekjes die
kunnen inzetten. Deze handdoekjes worden dan weer
gebruikt als grondstof voor toiletpapier. Mooi toch?

“We werken met meerdere
facilitaire partijen binnen
deze locatie. Deze proberen
we te koppelen zodat partijen
als receptie, schoonmaak en
catering gaan samenwerken.”

• Catering: Ook onze catering moet mee in onze nieuwe
denkwijze, daar zijn nog veel initiatieven voor te bedenken.
Denk bijvoorbeeld aan het anders inkopen, of het verwerken
van het koffiedrab. Onlangs hebben we onderzocht of we
met een wormenhotel het GFT afval kunnen verwerken.
• Keten samenwerking: We werken met meerdere facilitaire
partijen binnen deze locatie. Deze proberen we te koppelen
zodat partijen als receptie, schoonmaak en catering
gaan samenwerken en dit dus ten goede komt aan onze
doelstellingen.”

Maak jouw kantooromgeving afvalvrij
Enthousiast geworden en wil je zelf ook de eerste stapjes
zetten richting een afvalvrij kantoor? Returnity helpt je
hier graag mee verder, neem contact met ons op voor een
adviesgesprek.
Chantal heeft als afsluiter het volgende advies: “Gewoon
beginnen en lekker doen! Dit was ook onze instelling. Plan
een pilot op één afdeling en evalueer vervolgens met die
desbetreffende groep, dit scheelt je veel werk voor de uitrol op
andere afdelingen”.

Hoe zorg je nu dat je medewerkers actief mee doen
aan afvalscheiding?
Daar is Chantal kort en bonding in: “Communiceer goed wat
je gaat doen en betrek je pandbewoners bij het proces. Wij
hebben bijvoorbeeld op enig moment een fotograaf een zak
restafval laten fotograferen, samen met Jordy hebben we
bekeken wat er wel en niet in mocht. Wat bleek? 25% hoorde
bij het restafval thuis en de rest kon nóg beter gescheiden
worden. Met deze informatie kun je je medewerkers op een
informerende manier aanspreken, bij ons gebeurd dit via het
intranet”.
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