
 

 

Best Practice Checklist
Aan de slag met duurzaamheid: waar begint u? 
We helpen u graag milieubewuster omgaan met alle informatie en afvalstromen binnen uw organisatie.  
Laat u inspireren door deze tips.
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Achterhaal welke informatie en bedrijfsmiddelen binnen  
uw organisatie voor afval zorgen.
Ga na hoe er met het afval wordt omgegaan. Denk naast oud papier ook aan plastic,  
IT-apparatuur en andere zaken die u in grote hoeveelheden gebruikt.

Bepaal de mogelijkheden met de meeste impact op duurzamer werken.
Identificeer van welke (energie)bronnen uw informatiebeheer afhankelijk is. Onderzoek 
daarna hoe een vermindering in verbruik of nieuwe milieuvriendelijke alternatieven effect 
kunnen hebben op uw milieu-, maatschappelijke- en financiële doelen. Nu en in de toekomst.

Benut de kracht van samenwerking binnen uw organisatie  
en via externe partners.
Zorg dat al uw collega’s onderdeel zijn van de milieubewuste visie, bijvoorbeeld via continue 
training. Werk alleen samen met partners met dezelfde toewijding én de juiste middelen voor 
de meeste impact van uw duurzaamheidsplannen.

Denk groter over workflows en processen.
Zie uw supply chain niet alleen als een lineair proces met een begin- en een eindpunt. 
Beschouw uw processen als cycli. Daardoor ontdekt u nieuwe manieren om materialen te 
recyclen of hergebruiken. Mogelijkheden die u anders over het hoofd zou zien.

Stem duurzaamheidsprogramma’s af op de bedrijfsdoelen.
Om de steun van het management te krijgen moet u naast de maatschappelijke of 
milieueffecten vooral de zakelijke voordelen benoemen. Denk aan verwachte besparingen, 
efficiëntere processen of betere veiligheid van werknemers.

Meten, meten, meten.
Als het duurzaamheidsprogramma er eenmaal is, meet dan regelmatig de impact 
ervan. En deel de resultaten met de hele organisatie. Zo ontstaat er meer aandacht en 
enthousiasme rond duurzaamheid én meer medewerking en groei op de lange termijn. 
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DUURZAAMHEID
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