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Inleidend
Nee. Je hoeft niet te wachten tot de perfecte duurzaamheidsstrategie 
een feit is. 

Rethink, reduce, reuse, recycle, repair. Meer dan deze vijf werkwoorden 
heb je niet nodig om morgen je eerste stappen naar een duurzamer kantoor 
te zetten. (En natuurlijk de tips die je verderop in deze mini gids vindt.)

Gewoon doen is dus de boodschap, maar vergeet vooral niet je medewerkers 
en collega’s te vertellen waarom je die stappen zet. En wat je wil bereiken. 
Nodig ze uit om niet alleen mee te doen maar ook mee te denken. Zet  
bijvoorbeeld samen op een rijtje met welke vijf acties je het snelste vooruit-
gang kunt boeken.

Aarzel niet om ook je leveranciers en andere stakeholders over je plannen 
te informeren. Hoe meer mensen het voorbeeld zien, hoe sterker MVO gaat 
leven. Dat hebben we hard nodig als je weet dat de Earth Overshoot Day  
elk jaar vroeger valt.

En wil je dan op termijn naar een duurzaamheidsstrategie op maat van  
jouw organisatie, dan lees je hier hoe je dat kunt aanpakken.

Aan de slag nu!

“Toen leerde ik dat 
de grenzen en de 

hindernissen die je 
tegenkomt, slechts twee 
dingen kunnen doen. Ze 
kunnen ons verhinderen 
om door te gaan of ze 

dwingen ons om creatief 
te worden.”

http://www.overshootday.org/
https://www.flandersdc.be/nl/magazine/geef-mvo-een-plaats-in-je-strategische-agenda
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Een computer  
die de hele nacht  

standby staat, verbruikt 
evenveel energie als  

nodig is voor  
dertig kopjes  

koffie.

IT
 • Hanteer de total cost of ownership (TCO)
 • Controleer de Energystar-rating of deze van het EU energielabel
 • Greenpeace Guide to Greener Electronics

 • Oplaadbare batterijen (maar ook batterijen vermijden en gebruikte  
  batterijen verzamelen)
 • Alles uitschakelen, geen standby modus 
 • Geen screensavers, wel slaapstand
 • Geen laders in het stopcontact laten zitten
 • Lege cartridges (laten) inzamelen (bijvoorbeeld www.recyca.be) en  
  hervulde cartridges gebruiken
 • Gebruik de energiebesparende instellingen van je toestellen
 • Breng oude hardware weer in de keten (www.close-the-gap.org)

https://www.energystar.gov
https://nl.wikipedia.org/wiki/Energielabel
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/electronics/Guide-to-Greener-Electronics/
http://www.recyca.be/nl
www.close-the-gap.org


Du
ur

za
am

he
id

 o
p 

ka
nt

oo
r  

Kantine/keuken
 • Fair Trade, bio, lokaal,… Havelaar?
 • Vegetarisch aanbod?
 •	 Hoe	zetten	jullie	koffie?	Rainforest	Alliance
 • Geen wegwerpbestek, -bekers en -borden
 • Vermijd PET, presenteer kraantjeswater
 • Vermijd eenheidsverpakkingen (melk, suiker)
 • Voedseloverschotten: www.thuisafgehaald.be

https://www.thuisafgehaald.be
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Schoonmaken
 • Schoonmaakmiddelen op plantaardige in plaats van chemische basis
 • Ecover, Froggy, Sonett
 • Afval scheiden (rest, GFT, papier, PMD, folie)
 • Gerecycleerd toiletpapier
 • Stop een baksteen in je spoelbak
 • Navulbare handzeep dispenser of gewoon een blokje zeep
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Kantoorbenodigdheden
 • Hou een oogje op de voorraad!
 • Papier
  - FSC of gerecycleerd
  - 80 gram versus 75 gr 
  - Papier kleefband in plaats van plastic
  - Liever gelijmde notablokken dan gespiraleerde
  - Tweezijdig printen als standaardinstelling
  - Zoveel mogelijk digitaal werken
  - Font één punt kleiner
 • (Bal)pennen en potloden
  - Hervulbaar
  - Hout of karton in plaats van plastic
  - FSC-hout
 •	 Recycled	Post-its	en	etiketten
 • Hervulbare lijm- en correctierollers
 • Nietloze nietjesmachine
 • Kartonnen beschermomslagen in plaats van bubbelomslagen
 • Inzamelpunt voor oude (ring)mappen, perforators,  
  nietjesmachines, niet meer bruikbare omslagen, briefpapier,…

vier dozen  
A4 kopieerpapier  

= één boom
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Communicatie
 • Papierkeuze
 • Vegetale inkten
 • Beperk grote kleurvolvlakken in je drukwerk
 • Anysurferlabel/groene hosting
 •	 Richtlijnen	voor	events
  - Bereikbaarheid
  - Toegankelijkheid
  - Afvalstromen
  - Groene Sleutel
  - Catering
  - Werken met kansengroepen
  - Goodiebag
 • Up-to-date databases
 •	 Respecteer	privacy
 • (Het nut van) relatiegeschenken
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Kantoormeubilair
 • Circulair? Cradle-to-Cradle?  
  Design for Disassembly (NNOF - BMA Ergonomics)
 • Ergonomie
 • Genoeg groen
 • Tweedehands meubelen
 • FSC-hout

één uur extra 
airco is evenveel 
energieverbruik in  
een maand als een  

jaar TV kijken
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Vertel verder!
 • Op uw website/blog
 • Vermeld labels (drukwerk!), maar zorg dat ze kloppen
 • Duurzaamheidsverslag
 • Vertel ons welke acties je ondernomen hebt  
  of welke vragen je nog hebt: frank.vandamme@commotie.be
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