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TENSLOTTE

OVER BEKERS

ZORG VOOR 
DRAAGVLAK

De verandering van disposable 
naar reusable bekers zorgt 

niet alleen achter de schermen 
voor veel werk, maar vraagt 
ook om gedragsverandering 
van je medewerkers. Betrek 
ze daarom tijdig en neem ze 
mee in de aanvliegroute en 

(potentiële) impact!

ZORG 
VOOR EEN 

TRANSITIEFASE
Naast het betrekken van 
medewerkers is ook een 

overgangsfase aan te raden. 
Hiermee kunnen ze al wennen 

aan de nieuwe werkwijze, 
zonder dat het van de ene dag 

op de andere dag helemaal 
anders is en moet.

IS DAT NOU WEL 
DUURZAMER, 

ZO’N REUSABLE 
BEKER?

Deze vraag houdt al vele jaren 
de gemoederen bezig. 

Als je puur kijkt naar de 
productie van een reusable 

bekers versus een disposable, 
dan zal de reusable beker 

slechter scoren. Echter, zodra 
de beker vaker gebruikt 

wordt zal het break-even 
punt in duurzaamheid snel 
gehaald worden. Zelfs als je 
het wasproces en eventueel 

transport meerekent. 

De laatste studies laten zien 
dat het omslagpunt al na 2 tot 

6 keer gebruik gehaald kan 
worden. 

MAG IK NOG  
DISPOSABLES  
GEBRUIKEN 
ALS IK DEZE 
INZAMEL EN 

RECYCLE? 
Nee.

Ten onrechte zijn er nog 
veel organisaties in de 

veronderstelling dat zij straks 
voldoen aan de nieuwe 

wetgeving als zij de gebruikte 
bekers inzamelen en recyclen. 

Inzameling en recycling wordt 
straks alleen voor PET-bekers 
toegestaan, aangezien alleen 

deze hoogwaardig gerecycled 
kunnen worden. En helaas zijn 
dat type bekers niet geschikt 

voor warme dranken.

TENSLOTTE

OVER BEKERS

Je moet af van de wegwerpbekers in jouw 
organisatie, maar hoe kies je een passende 
oplossing? Maak je keuze in een paar stappen.

BEGIN HIER
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NEE NEE

GA DOOR NAAR DE BEKERS

BEN JE TOCH NIET ZEKER HOE JE DE GEKOZEN BEKER WIL GAAN 
AFWASSEN? BEGIN DAN OPNIEUW MET DE BESLISBOOM
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NEE

JA
JA JA
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Wist je dat per 1 januari 
2024 wegwerp op locatie 
verboden is? Hergebruik 

wordt de norm. 

Zijn er in het 
pand pantry’s 
of kitchenettes 

aanwezig?

Staat daar een 
vaatwasser of kan 
er een vaatwasser 
geplaatst worden?

Is er een spoelkeuken, 
bijvoorbeeld in het 
bedrijfsrestaurant?

Is daar voldoende 
capaciteit om het 
benodigde aantal 
bekers per dag te 

wassen? 

Dan gaan we je helpen 
een fijne beker te 

kiezen!

Wil je als werkgever 
dagelijks schone 

bekers faciliteren?

FEIT:  

Elke ochtend wordt 

er in Nederland een 

rij wegwerpbekers 

afgedankt die gelijk 

staat aan de afstand 

Amsterdam-Brussel.  

Dat zijn 5.000.000 

bekers per ochtend!

JA

NEE

LET OP

Heb je werknemers 
die constant hun snor 
drukken voor afwas?

Dan heb je fantastisch 
personeel met de 
neus in de juiste 

duurzame richting!

Wat op het oog een 
wegwerpbeker van 

karton lijkt bevat een 
plastic lining. Die 
mogen niet meer.

Weet je al hoe je 
het afwassen gaat 

inrichten?

FEIT:  Wist je dat een 
gemiddelde kantoor-
medewerker 1.000 

kopjes koffie per jaar 
verbruikt?

EXTERNE AFWAS  

Bekers worden 
ingezameld en door 
een externe partij 

afgewassen. Partijen 
die dit faciliteren 
zijn o.a. Swapbox, 

Cupstack, Dutchcups, 
Ozarka en Packback.

+ Flexibel
+ Beperkte 

organisatorische 
aanpassingen

– Kostbaar
– Vereist grotere 
poule aan bekers

– Beperkte keuze in 
type bekers

 
 

WELKE BEKER?
Kunststof beker.

Gedragsverandering 
gaat niet vanzelf!

Maak ruim op tijd een 
communicatieplan!

CENTRALE AFWAS  

Bekers worden 
ingezameld en op een 

centraal punt in het 
pand afgewassen.

+ Koffiepantrys blijven 
intact

– Logistieke stroom 
vereist organisatie 
– Vereist mogelijk 

afstemming tussen 
vending, catering en 

schoonmaak

WELKE BEKER? 
Porselein, kunststof of 

biobased beker.

Gedragsverandering 
is het moeilijkste 
wat er is. Maak 
ruim op tijd een 

communicatieplan!

DECENTRALE 
AFWAS  

Medewerkers zijn 
zelf verantwoordelijk 
voor gebruik van de 
vaatwasser bij elk 

koffiepunt. 

+ Werknemer betrekken 
bij transitie

– Gedragsverandering/ 
opvoeding werknemers
– Moet facilitair kunnen 

om vaatwassers te 
plaatsen

– Mogelijke investering

WELKE BEKER?
Alle bekertypes, 

gefaciliteerd door 
werkgever of zelf 

meegenomen door 
werknemer.

Gedragsverandering 
vergt tijd. Maak 
ruim op tijd een 

communicatieplan!

AFWAS  
MET DE HAND  

Medewerkers zijn 
zelf verantwoordelijk 

voor reiniging van 
hun beker.

+ Beperkt regelwerk 
voor werkgever

– Kost mogelijk meer 
water, energie en dus 

duurzaamheid

WELKE BEKER?
Alle bekertypes, 

gefaciliteerd door 
werkgever of zelf 

meegenomen door 
werknemer.

Maak ruim op tijd een 
communicatieplan!

Gedragsverandering 
gaat niet vanzelf.

SURF DOOR NAAR DE AFWAS! 
BEDENK DAT MEERDERE OPTIES 
IN EEN PAND MOGELIJK ZIJN.

Deze beslisboom is een initiatief van  
de Plastic Soup Surfer en Koffiebranderij Peeze

LET OP: Wat ga je doen met rondslingerende bekers?

REUSABLE
KUNSTSTOF 
BEKER (PP) 

+ Relatief lage investering
+ Te voorzien van eigen opdruk

+ Lage milieu-footprint
+ Goed afwasbaar

+ Efficiënt stapelbaar
 

– Beperkte smaakbeleving
– Slechte droging na wasproces 

(vergt droogtijd, handmatige 
droging of extra droogunit)

PRIJSNIVEAU 1

PORSELEINEN 
KOPJES OF 
MOKKEN

+ Optimale smaakbeleving
+ Goed afwasbaar

+ Houdt warmte goed vast

– Vergt meer opbergruimte 
voor schone en vieze vaat

– Vergt meer interne logistiek

PRIJSNIVEAU 2

BIOBASED/
RECYCLED 

PLASTIC BEKER 

+ Optimale 
duurzaamheidsbeleving

+ stapelbaar 

– Relatief hoge investering

PRIJSNIVEAU 3

LUXE TO-GO 
BEKER

+ Optimale 
duurzaamheidsbeleving

+ Geschikt voor 
woonwerkverkeer

+ Lekproof voor in de tas

– Relatief hoge investering

PRIJSNIVEAU 3

Meer weten?
Luister hier de podcast (21min) over waar je op moet letten bij het 
invoeren van de herbruikbare beker bij jou op kantoor.

Hulp nodig bij de transitie? Mail naar info@plasticsoupsurfer.org, 
kijk op plasticsoupsurfer.org of op peeze.nl.  
We adviseren je graag.

https://ondernemersplein.kvk.nl/nieuwe-regels-voor-plastic-wegwerpbekers-en-bakjes/)
https://ondernemersplein.kvk.nl/nieuwe-regels-voor-plastic-wegwerpbekers-en-bakjes/)
https://art19.com/shows/plastic-soup-surfer/episodes/f6746cc1-a6e4-46f4-b8d7-e694979049a5
mailto:info%40plasticsoupsurfer.org?subject=Bekers%20en%20afwasmethodes
http:/www.plasticsoupsurfer.org
http://www.peeze.nl

