
Groene daktuin met 
biologische groentetuin 
voor het 
bedrijfsrestaurant

Eco-billboard dat werkt op 
wind- en zonne-energie

Light as a Service & 
Connected Lighting
philips.nl

Afval omzetten in nieuwe 
grondstoffen, zoals papier
sita.nl - sita.nl/fastprinteco
vangansewinkelgroep.nl/
sustainability 

Bewuste, lokale 
voeding in het 

bedrijfsrestaurant
hutten.eu
de-guijt.nl

Papier van tomatenblad 
The Greenery en FresQ
thegreenery.com

Volledig composteerbaar 
cateringmateriaal 

moonennatural.com

Gerecyclede koffiebekers
cup2paper.nl

Zonnepanelen

Digitale documentstromen 
en -beheer, zoals e-factureren, 
HR-dossiers en inkoop
ricoh.nl

Duurzamere luchtvaart
KLM Corporate BioFuel 
Programma
Klmtakescare.com

Cradle to Cradle 
hygiënepapier, zeep en 
houders
satinoblack.nl

Duurzame 
mobiliteit,

oplaadpunten

Deelauto's
snappcar.nl

mywheels.nl

Circulair systeem na 
het einde van het leven 

van computers van 
Close the Gap
worldloop.org

Een levende muur 
vol planten

mostertdewinter.nl

Computers krijgen een 
tweede leven in een 

ontwikkelingsland
close-the-gap.org

Duurzame beleggings- en 
financieringsproducten

abnamro.nl
ing.nl

Unified Communication 
Platform, videovergaderen, 

digitaal samenwerken
ricoh.nl

Circulair geproduceerde 
bureaustoelen

bma-ergonomics.com
ahrend.nl

Tijdelijk (her)gebruik 
van kantoormeubilair

alvero.nl

Duurzaam kantoormeubilair
ahrend.nl

Duurzame, 
demontabele gebouwen

neptunus.eu

Kennis delen
konnektid.com

Windturbines

100% 
klimaatneutrale koffie

peeze.nl

Openbaar vervoer
en De Groene Trein

ns.nl
eneco.nl

groenetrein.ns.nl

Greenway LE, 
duurzaam asfalt

heijmans.nl 

Op de (duurzame) fiets 
naar kantoor

roetz-bikes.com

Warmte-en-
koudeopslag

Lease van multifunctionals 
die CO2-neutraal printen
ricoh.nl

Duurzame verpakkingen
smurfitkappa.com

CO2-neutraal drukwerk
zalsman.nl

Re-used muurverf
ursapaint.nl

Cradle to Cradle tegels 
mosa.nl

Herbruikte wand-
contactdozen, tafel-
stekkerdozen en biobased 
bekabelingsgoten
connex-innovations.nl

Vitaliteit centraal
markokoerssports.nl

Leaseconcept voor 
duurzaam gemaakte 
maatpakken, verantwoord 
hergebruik en recycling
dutchspirit.com

Lease a jeans
mudjeans.nl

Tapijt van 100% 
gerecycled materiaal, 
waaronder gebruikte 
visnetten
interface.com

Social return in 
arbeidsbeleid
ibn.nl
weenerxl.nl

Klimaatneutrale 
schoonmaak
asito.nl

Nuttige grondstoffen 
waaronder fosfaat 
terugwinnen uit het 
rioolwater
waternet.nl

Groene stroom
essent.nl
greenchoice.nl
nuon.nl

Het circulaire 
kantoor
Een kantoor - steeds meer een centrale ontmoetingsplek - 
volgens de principes van de circulaire economie gaat verder 
dan zonnepanelen op het dak en recycling van papier. In 
het circulaire systeem wordt de herbruikbaarheid van 
producten en grondsto�en gemaximaliseerd en 
waardevernietiging tot het minimum beperkt. Neem een 
kijkje in het circulaire kantoor met initiatieven die 
vandaag de dag al beschikbaar zijn. 

Deze illustratie is tot 
stand gekomen in 
samenwerking met 
MVO Nederland
mvonederland.nl

Zelf aan de slag?
Download de routekaart naar 
een circulaire economie op 
specials.nrc.nl/ricoh/documens 
of gebruik Clickable Paper.
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