
In onze zoektocht naar afvalvrije tips hebben we geprobeerd een zo volledig mogelijk advies 

te vormen. Maar het kan natuurlijk zijn dat we een tip over het hoofd hebben gezien.  

Heb jij nog een tip? Deel het op het platform! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huishouden kan je vrij makkelijk indelen op basis van afvalscheiding en het voorkomen van afval. 

Maar dit is op het werk vaak lastiger. Met deze tips hopen we jullie te helpen om minder afval te 

produceren op het werk! 

  

 
Neem je lunch mee van huis. En 

vergeet geen herbruikbare 

drinkbeker of thermosbeker mee te 

nemen voor onderweg of op locatie. 

 
Print minder! Er zijn zelfs al mensen 

die in de handtekening van hun 

email de geadresseerde herinneren 

aan het feit dat printen belastend is 

voor het milieu. Ze vragen de 

geadresseerde of het echt nodig is 

de mail uit te printen. Je kan ook je 

bestanden onprintbaar maken door 

het op te slaan als WWF.  

 

Moet je toch printen? Print dan op 

dun, gerecycled papier en duurzame 

inkt. En print dubbelzijdig! En na 

gebruik kan je het oud papier 

gemakkelijk herbruiken als 

kladblaadje.  

 

 
Werk met een online agenda en online takenlijst. 

Handige takenlijsten zijn wunderlist en any.do. 

 
Vervang je schrift door een 

uitwisbaar schrift! Goede 

uitwisbare schiften merken 

zijn Correctbook  (online te 

koop of bij 

Kantoorboekhandel 

Benoordenhaeghe, Van 

Hoytemastraat 85) en 

Bambook (online te koop) 

Gebruik glazen in plaats van 

wegwerpbekertjes en gebruik deze 

langere tijd, zodat dit rendabel is. 

Drink meer water! 

Droog je handen af aan je haar, of 

kleding in plaats van de papieren 

handdoekjes bij de toiletten. 

 

 
Verzend je pakketjes? Probeer het 

verpakkingsmateriaal tot het 

minimum te krijgen. 

 

Als je pakketjes ontvangt en verstuurt 

is het een idee om  ontvangen 

verpakkingsmateriaal te herbruiken 

voor je te verzenden pakketjes. 

Zorg ervoor dat je 

kantoorartikelen langer mee 

gaan. Pennen drogen 

minder snel uit wanneer je 

ze regelmatig gebruikt. 

Gebruik dus één pen elke 

dag, in plaats van een laadje 

vol met pennen te hebben. 

 
Toe aan nieuwe spullen? Doneer 

je oude spullen aan 

tweedehands winkels, 

kringlopen of weggeefwinkels. 

Ook kan je deze online 

aanbieden. 

http://www.saveaswwf.com/en/faqs.html
https://www.wunderlist.com/
http://www.any.do/
http://www.correctbook.nl/
https://www.bambook.nl/
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Het afval gescheiden aanleveren spaart niet alleen het 

milieu, maar ook de portemonnee. Preventie van afval en 

scheiding van afval verlagen de kosten aanzienlijk. Wist je 

bijvoorbeeld dat de prijs voor de afvoer en verwerking van 

gescheiden afval vaak de helft is van de tarieven voor 

ongescheiden inzameling? 

 

 
Er zijn kliko’s in verschillende kleuren en maten te koop, 

hierdoor wordt afvalscheiding gemakkelijker! 

 
Werk je bij een klein bedrijf? Dan kan je ook kleine 

afvalbakjes kopen of halen bij de kringloopwinkel. Zoek in 

de wat-hoort-waar waar de dichtstbijzijnde containers in 

de buurt van het bedrijf zijn en verdeel de taken voor het 

wegbrengen van het afval! 

Zet de afvalbakken op 

een rijtje, in plaats van 

het glas en papier 

weggestopt in een 

hoekje. Hierdoor word 

afval scheiden een 

minder grote stap. 

Zet meerdere kleine prullenbakjes 

bij je bureau in plaats van één 

afvalbak. Óf haal alles weg en loop 

naar de gescheiden prullenbakjes 

die op één centrale plaats staan. 

Heb je gelijk een beetje beweging en 

een minipauze! 

Ga een mini 100-100-

100 challenge aan met 

je collega’s! Ga voor 

een week of maand 

afvalvrij leven en help 

elkaar op weg. Dit is 

een leuke 

teambuilding actie en 

zorgt ervoor dat 

iedereen zich netjes 

aan de regels houdt. 

Stop de abonnementen op 

tijdschriften, kranten en 

nieuwsblaadjes van andere 

partijen.  Kan je de krant niet 

missen op het werk? Spreek af 

dat een collega met een 

abonnement de krant 

dagelijks meeneemt! 

Plak een NEE/NEE sticker op de 

brievenbus! Deze kan je gratis 

ophalen bij het stadsdeelkantoor 

of bij het Duurzaam Den Haag 

loket op de 3e verdieping van de 

Centrale Bibliotheek op het Spui. 

Deel jullie duurzame doelen en activiteiten op 

social media en de website! Duurzaamheid is hip 

en zorgt voor succes. Meer weten over 

duurzaam ondernemen? Kijk op 

http://duurzaamdenhaag.nl/duurzaam-

ondernemen  

https://denhaag.100-100-100.nl/wat-hoort-waar
http://duurzaamdenhaag.nl/loket
http://duurzaamdenhaag.nl/loket
http://duurzaamdenhaag.nl/duurzaam-ondernemen
http://duurzaamdenhaag.nl/duurzaam-ondernemen

