
5 GEMAKKELIJKE MANIEREN OM DUURZAMER TE WERKEN

Je wilt je medewerkers voorzien 
van een werkomgeving die een 
tastbare bijdrage levert aan mens 
en milieu. Daarnaast vragen 
steeds meer opdrachtgevers om 
duurzamere leveranciers.

De grote zaken als ledverlichting 
en zonnepanelen zijn waarschijn-
lijk al aan bod geweest, maar 
vergeet niet dat kleine aanpas-
singen in dagdagelijkse gewone 
taken ook een wezenlijk verschil 

kunnen maken. In het kantoor, de 
kantine, het toilet en de werk-
plaats kunnen onderstaande klei-
ne tips worden doorgevoerd om 
zo de voetafdruk van je bedrijf te 
verkleinen. 

1. Gebruik minder

Uiteraard een inkopper, maar 
daarom niet minder waar. Kies 
voor een pen die langer meegaat 
of vervang standaard schrijf-
blokken met spiraalschriften en 
gebruik al gauw 50% minder. 
Daarnaast zijn er talloze navulba-
re materialen te gebruiken.

2. Gebruik beter

Kies voor kwalitatief beter papier 
en druk alles standaard dubbel-
zijdig af. Er is tegenwoordig ook 
hoogwaardig 75 grams papier. 

Door over te stappen gebruik je 
sowieso 6,25% minder papier, 
door dubbelzijdig te gaan printen 
kan dat oplopen tot een bespa-
ring aan grondstoffen van 53% 

Voor een gemiddeld bouwbe-
drijf met 20 medewerkers is dat 
al gauw een pallet papier per 
jaar. Dat is 500 kilo dat minder 
vervoerd hoeft te worden en 
uiteindelijk minder bij het afval 
terecht komt. Om nog niet eens 
te spreken over de bomenkap en 
het water dat bespaard wordt.
Ook de overstap naar een nieu-
were koffiemachine die minder 

energie verbruikt en de 100% 
CO2 neutrale Kalahari koffie helpt 
bij het reduceren van de footprint 
van je onderneming

3. Gebruik groener met 
maatwerk

Geef je medewerkers op maat 
gemaakte gehoorbescherming 
van Elacin en bespaar 5 jaar lang 
600 oorpluggen per medewer-
ker. Naast de reductie van het 
wegwerpmateriaal werken je 
medewerkers veiliger, omdat de 
comfortabele otoplastieken lan-
ger en vaker worden gedragen 

en belangrijk omgevingsgeluid 
beter hoorbaar is waardoor an-
dere ongelukken, zoals aanrijdin-
gen voorkomen worden.

4. Kies de Circulaire optie

Er zijn steeds meer mogelijkhe-
den om gemakkelijk voor een 
circulaire optie te kiezen. Zo zijn 
de populaire werkschoenen van 
Emma circulair beschikbaar, is er 
volledige Hygiëne dispenserlijn 
verkrijgbaar vanuit een kringloop 
en kun je tegenwoordig je klein 
kantoormateriaal zoals nietmachi-
nes en perforators bij Lyreco inle-

veren zodat het circulair verwerkt 
kan worden (lees meer over het 
concept).

5. Maak scheiden 
makkelijk

Kies voor recycle- eilanden en 
neem afscheid van de afvalem-
mers per werkplek. Dat scheelt 
honderden afvalzakjes per jaar, 
en je zorgt ervoor dat al het afval 
gescheiden wordt. Daarnaast 
stimuleert het beweging en dus 
de gezondheid van de medewer-
kers.

Naast deze 5 opties zijn er nog ontelbaar veel andere oplossingen. 
Bij Lyreco zijn we vastbesloten te innoveren om op een duurzame 
manier te leveren wat elke werkplek nodig heeft. Ook weten welke 
duurzame tips Lyreco voor jouw bedrijf heeft? Vraag een kennisma-
king aan via:

bouwendnederland@lyreco.com


