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Dit document is een aanvulling op de handleiding van No Impact Week NL. Hieronder vind je 
tips voor No Impact Week NL op je kantoor. Als je No Impact Week NL in een groep doet en 
jullie de week nog intensiever willen beleven, dan raden wij je aan om de Engelse workshop-
handleiding door te lezen. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe je workshops kunt faciliteren. 
Tijdens deze workshops kunnen deelnemers in je groep ervaringen delen en nieuwe ideeën 
opdoen. De workshop-handleiding is hier te downloaden.  

Maandag: AFVAL  

 Verzamel alle blikjes en wegwerpbekers en bewaar ze één week lang. Plaats 1 grote 
afvalbak op een centrale en zichtbare locatie in het kantoor. Maak met tape aan de 
binnenkant van de bak een cirkel op een afgesproken niveau. Daag je collega’s uit om aan 
het eind van de week niet boven de lijn uit te komen (maak hem niet voor vrijdag leeg!). 

 Plaats ook een recycle en compostbak zoals een bokashi die geschikt is voor binnenshuis 
gebruik. Hang naast de compostbak duidelijke instructies over wat er wel en niet in 
gegooid mag worden. Zoek uit waar je de compost uiteindelijk kunt afleveren voordat je 
de bak neer zet. Je kan het natuurlijk altijd gewoon in de tuin gooien. 

 Ga met je collega’s op excursie naar een afvalberg of recyclecentrum in de buurt jullie 
kantoor.  

 Ruim al het afval rond je kantoor op. Wie het meeste afval verzamelt wint een prijs 

 Vervang alle chemische schoonmaakmiddelen in jullie keuken door herbruikbare en 
groene schoonmaakproducten. Ook de schoonmaak van het kantoor kan vaak 
milieuvriendelijker! Deze schoonmakers gebruiken alleen milieuvriendelijke materialen.  

 Neem het printpapier uit de printer en sluit de papierla af. Geef iedereen 10 stuks papier 
voor de hele week en zeg dat ze het papier ook mogen weggeven als ze dat willen. Daag 
ze uit om de hele week slechts 10 velletjes papier te gebruiken. 

 Kijk een film met je collega’s. No Impact Man (op verzoek verkrijgbaar via 
info@noimpactweek.nl), Story of Stuff, Taste the Waste of Green Gold. 

 Papier dat slechts aan één kant is bedrukt of beschreven is kan nog uitstekend gebruikt 
worden als kladblok. Heeft jouw bedrijf een printer die alleen enkelzijdig afdrukt? Plaats 
dan papier dat aan een kant al is bedrukt, terug in de lade. 

 Kantoorartikelen van gerecycled materiaal, zoals ordners van recycled karton, kun je hier 
vinden. Een overzicht met bedrijven die duurzame kantoorartikelen verkopen vind je 
hier. 

 

http://www.box.net/shared/o8pz9oxxh0
http://www.primrose-nederland.nl/jumbo-compact-geurloze-compost-caddy-p-39462.html?cPath=3025_3026_3084&src=list_img
http://www.eco-logisch.nl/Bokashi-Bokashi-Keukenemmer-1309
http://www.milieuadvieswinkel.be/index.php/05.05/
http://www.creatiefrecyclecentrum.nl/
http://www.biologischeaanbiedingen.nl/index.php?p=biologischemerken-28
http://www.degroenepoetsers.vpweb.nl/
http://www.groenekantoorartikelen.nl/
http://www.allesduurzaam.nl/resultaten?q=SUBRUBRIEK%3A+kantoorartikelen&thema=0&pcplaats=&straal=0&tab=winkels


Dinsdag: VERVOER  

 Organiseer een gezamenlijke (vouw)fietstocht naar werk, of een carpool actie. Je kan ook 
mensen ook aanmoedigen om met het openbaar vervoer te gaan. Maak een prijs of geef 
een beloning aan iedereen die gebruik heeft gemaakt van een groener transportmiddel.  
Belastingvoordeel op je fiets krijg je via Fietsplan? 

 Nodig iemand uit van The New Motion: zij regelen elektrische lease-auto's, die zelfs de 
grootste auto-liefhebber overtuigen.  

 Als je een keer een auto nodig hebt voor een conferentie, huur er dan een via Snappcar. 

Woensdag: VOEDSEL  

 Organiseer een groepslunch: moedig iedereen aan om een gerecht mee te nemen waarvan 
de ingrediënten niet verder dan 100 km van je kantoor komen. Je kan ook een vegetarisch 
gerecht meenemen. Ieder persoon presenteert zijn/haar gerecht en deelt het recept met 
de groep.  

 Organiseer een kookworkshop met een vegetarische kok. 

 Organiseer een reisje naar de biologische markt, volkstuin, duurzaam restaurant of een 
boerderij. 

 Bekijk gezamelijk een film, zoals: Food Inc., The Meatrix, of Super Size Me 

 Werk je in Amsterdam? De buurtboer verzorgt verse, gezonde kantoorlunches met 
streekproducten. 

 Vraag de huiscateraar om een duurzame lunch met biologische en fair trade producten.  

 Organiseer een petitie om fair trade koffie op kantoor te krijgen Op de website van Max 
Havelaar zijn leveranciers van eerlijke koffie-automaten te vinden.   

Donderdag: ENERGIE  

 Houd met de groep een beoordeling over het energiegebruik van het kantoor. Bedenk als 
groep hoe je het totale energieverbruik kunt verminderen. 

 Schakel de lichten uit in kantoor en laat ze vandaag en morgen uit. Hang bordjes op zodat 
mensen eraan herinnerd worden om de lichten uit te laten/ te doen. Vervang gloeilampen 
door LED-lampen of spaarlampen. 

 Bekijk gezamenlijk een film: An Inconvenient Truth. Er zijn veel verschillende producten die 
helpen bij het besparen van energie. Bij HandigBesparen kun je zelf een passende box 
met producten samenstellen. 

http://www.toogethr.com/
http://www.nationalefietsplan.nl/
http://www.thenewmotion.com/
http://www.snappcar.nl/
http://www.puuruiteten.nl/kookworkshops
http://www.buurtboer.nl/
http://www.maxhavelaar.nl/ondernemersloket/outofhome
http://www.maxhavelaar.nl/ondernemersloket/outofhome
http://www.handigbesparen.nl/


 Koop apparaten via Dothebrightthing, dan is de CO2 voor de productie meteen 
gecompenseerd. 

 PC Powermanagement is een verzamelnaam voor software die er voor zorgt dat een 
computer tot 50% minder energie gebruikt.  

 Ook het bewaren van alle data van het bedrijf op servers kost veel energie, evenals het in 
de lucht houden van de website. Gelukkig zijn er ook klimaatneutrale providers. 

 Ecofont is een milieuvriendelijk lettertype: door het ontwerp is veel minder inkt nodig bij 
het printen, terwijl het goed leesbaar blijft. Het lettertype is gratis te downloaden.   

 Zorg voor meer planten in het kantoor: Uit onderzoek van TNO blijkt dat werknemers 
energieker en productiever worden van planten in de werkomgeving. Daarnaast zijn 
planten ook goed voor het zuiveren van de lucht.  

 Via TNT Post kun je post klimaatneutraal verzenden. Via de CO2-calculator op de 
website kun je berekenen hoeveel CO2 vrijkomt bij de verzending van jouw brief. Als je 
dit compenseert, verdubbelt TNT het bedrag en investeert het in een windmolenpark in 
India.  

 Vrijdag: WATER  

 Neem deze opties voor waterbesparing in acht wanneer de toiletten vervangen of 
aangepast worden. Bij Spaarwater.nl kan je precies zien hoe je je toilet waterbesparend 
maakt  

 Een goedkope en snelle manier om water te besparen zijn waterbesparingsdopjes: deze 
kosten minder dan een euro, en plaats je binnen een minuut. Je bespaart hiermee vele 
liters water per jaar, zonder dat er merkbaar wat verandert aan de waterstroom.  

 

 

http://www.groene-it.nl/index.php/oplossingen/pc-power-management.html
http://www.greenhost.nl/
http://www.ecofont.com/nl/producten/groen/printen/duurzaam-printen-met-ecofont-software.html
http://www.tntpost.nl/zakelijk/groenepost/co2-calculator/index.aspx
http://www.infomil.nl/organisatie/milieumaatregelen/maatregelen-per/maatregelen/water-besparen/@92215/waterbesparende_2/
http://spaarwater.nl/
http://www.handigbesparen.nl/catalog/product_info.php/cPath/28/products_id/39?gclid=CI-J7PmM3KQCFUOHDgodX1VAmQ

