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Introductie

Winkeliers nemen een belangrijke positie in bij het bereiken van een circulaire economie. De circulaire 

economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen 

te maximaliseren. Door de kringloop zoveel mogelijk te sluiten moet energieverlies en afvalproductie wor-

den vermeden. Nederlandse winkeliers zijn al veel eigen initiatieven gestart om de ecologische voetafdruk 

te verkleinen, producten en grondstoffen te hergebruiken en afval te beperken. Denk aan duurzamere in-

koop, betere informatieverstrekking aan de consument of vermindering van verpakkings- en voedselafval. 

Door deze eigen initiatieven dragen winkeliers volop bij aan de maatschappelijke ontwikkeling. 

Deze brochure belicht een aantal van de vele praktische voorbeelden van circulair ondernemen in de  

Nederlandse detailhandel. 
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Afval voorkomen is beter dan verwerken

Verpakkingen: minder, duurzamer en slimmer

Nederlandse winkeliers werken hard aan verduurzaming van verpakkingen, bijvoorbeeld binnen hun eigen 

bedrijf en gezamenlijk via het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV ). Maar hoewel verpakkingen 

soms milieuonvriendelijk lijken, hebben ze ook een belangrijke functie. Ze zijn noodzakelijk voor de houd-

baarheid, het vervoer van producten en zorgen voor minder verspilling. Komkommers die van ver komen, 

blijven bijvoorbeeld langer goed in plastic. Ook zijn grote ‘voordeel’ verpakkingen niet altijd beter voor het 

milieu dan kleine portieverpakkingen. Portieverpakkingen zoals koffiemelk in cups kunnen voedselverspil-

ling voorkomen, en kunnen daarmee juist beter zijn voor het milieu. 1
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Producten worden goed onderhouden en gerepareerd wanneer nodig. Aan het einde van het huurcon-

tract zullen bedrijven het product weer terugnemen. Daarna kan het product, eventueel na opknappen of 

upgraden, weer aan een nieuwe klant worden verhuurd. 

Het verkopen van een product als dienst 

gebeurt al langer bij elektronicabedrijven als 

Expert en ElectronicPartner. Zij verhuren pro-

ducten als TV’s, wasmachines en koelkasten. 

Dat biedt voordelen voor de klant. Zij hoeven 

geen grote investeringen meer te doen en heb-

ben toegang tot de nieuwste producten (die 

vaak energie-efficiënter zijn). Bovendien wordt 

de verhuur van apparaten gekoppeld aan extra 

dienstverlening, zoals reparatie. Ook voor de 

winkel zijn er voordelen. Zij bouwen een duur-

zame relatie met de klant op en blijven eige-

naar van het product.

Albert Heijn (Ahold Delhaize) reduceert overtollig plastic, papier, metaal 

en lucht in de verpakking. Neem de haricots verts. Eerst lagen die op 

een plastic schaaltje met cellofaan en een etiket. Nu gebruikt Albert 

Heijn alleen een voorbedrukt plastic zakje. Daardoor is 75 procent 

minder plastic nodig. Overbodige verpakkingen worden steeds vaker 

weggelaten. Denk bijvoorbeeld aan plasticfolie om de theeverpakking en het 

papieren hoesje van het theezakje. Ook bij andere producten maakt Albert Heijn, indien mogelijk, gebruik 

van gerecycled materiaal zoals papier, glas, plastic of FSC-gecertificeerd karton. Door bij sommige produc-

ten lucht uit de verpakkingen te halen, kan Albert Heijn efficiënter verpakken en vervoeren.

Producten bezitten of van de functie profiteren?

Er wordt steeds minder waarde gehecht aan het bezitten van producten en steeds meer aan het kunnen 

gebruiken van de functie van een product. Denk aan het zitten op een bank, het licht uit een lamp of de 

wasbeurten van een wasmachine. Uiteindelijk draait het natuurlijk om een schone was en niet om het 

hebben van een wasmachine! Hier spelen bedrijven op in door producten te verhuren voor een leasecon-

tract of een huurprijs per gebruik, samen met de service die hierbij hoort. Het product-als-dienst model 

past daarmee uitstekend bij de circulaire economie. 
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Inzamelen van afval steeds gemakkelijker

Steeds meer recyclering van oude apparaten in winkels

In 2012 had GAMMA Nederland de primeur met de plaatsing van een voor de klant goed herkenbaar en 

innovatief inzamelmeubel voor spaarlampen, tl-buizen, batterijen en kleine elektrische apparaten. Dit 

meubel werd ontwikkeld samen met Wecycle, de stichting die de inzameling en recyclering van dergelijk 

elektronisch afval organiseert. Inmiddels zijn de inzamelmeubels in vrijwel alle GAMMA bouwmarkten en 

bij andere grote retailketens te vinden. Ze staan al in zo’n 3.500 winkels door heel Nederland. Om gebruik 

te maken van deze afvalstraat is geen aankoopverplichting vereist. Hiermee bieden deze winkels hun klan-

ten een extra service.

Door het inzamelmeubel wordt de drempel voor het inleveren van afval steeds lager en wordt de con-

sument steeds bewuster van de mogelijkheden van inzameling. GAMMA promoot bewust klussen, en 

daarmee het inzamelmeubel, in onder meer een tv-reclame. Dat zorgt ervoor dat steeds meer afval wordt 

ingezameld. 2
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In 2015 hebben alle winkels in Nederland 44 miljoen kilo aan afgedankte elektrische apparaten en ener-

giezuinige lampen (e-waste) ingezameld. Dat is 3 procent meer dan in 2014. Alle ingeleverde apparaten 

en lampen worden via Wecycle voor 80 tot 90 procent gerecycled.

Inzameling lege batterijen  

Batterijen horen niet thuis in het gewone afval. Er 

kunnen stoffen in zitten die schadelijk zijn voor 

het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood en 

cadmium. Deze brengen het milieu schade toe 

wanneer ze bij het huisvuil worden weggegooid. 

Daarom is het belangrijk dat consumenten zo 

gemakkelijk mogelijk hun oude batterijen kun-

nen inleveren. Supermarkt Hoogvliet biedt bij de 

entree een speciale batterijenbak. De batterijen 

die hier gedeponeerd worden, worden door Stibat 

(Stichting Batterijen) opgehaald en verwerkt.

3
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De SKRUTT

Een mooie vorm van recycling is het helemaal of 

grotendeels gebruiken van reststoffen in nieu-

we producten. Een goed voorbeeld hiervan is 

het IKEA-product SKRUTT, dat ook in Nederland 

wordt verkocht. SKRUTT is een bureaubladon-

derlegger gemaakt van het verpakkingsfolie 

dat IKEA gebruikt om producten te beschermen 

tijdens transport. Het plastic werd al ingezameld 

voor recyclering, maar gaat nu door een pro-

ces van sorteren, vermalen, en wassen om het 

opnieuw bruikbaar te maken voor productie. Na 

productie wordt de SKRUTT onder andere ver-

kocht in dezelfde winkels waar materiaal begon 

als plasticafval. 

SKRUTT staat symbool voor een veel bredere 

ontwikkeling om de keten geheel te sluiten. Ook 

bij andere soorten afval, zoals karton, worden 

de mogelijkheden bekeken om ze opnieuw 

in producten te verwerken. Dat moet zorgen 

voor energiebesparingen, maar ook voor voor-

delen voor de klant. Zo worden bij sommige 

IKEA-vestigin-

gen bijvoor-

beeld matrassen 

teruggenomen 

voor energie-te-

rugwinning en recycling.

 

Nieuwe kleding uit oude vezels

Binnen de textiel- en kledingsector worden technologieën ontwikkeld voor het recyclen en zelfs upcyclen 

van textiel. Er bestaan al vele initiatieven in de textielretail om de inzameling te verbeteren, hergebruik 

te realiseren of recycling mogelijk te maken1.  Zo kun je in een aantal winkels (bijvoorbeeld H&M en C&A) 

gebruikte kleding inleveren tegen korting op nieuwe kleding. Toch is inzameling maar een deel van het 

verhaal. Vooral belangrijk is de business case voor hergebruik. Winkeliers zetten zich hier voor in door deel 

te nemen aan het platform ‘Groen is de Rode Draad’. De visie van het platform is dat als er genoeg markt is 

voor (hoogwaardige) gerecycleerde vezels en garens, de inzameling vanzelf volgt. 

Om de marktvraag te ontwikkelen moeten nog een aantal obstakels worden genomen. De beste kleding-

stukken kunnen naar kringloopwinkels of worden gedoneerd aan ontwikkelingslanden. Maar het textiel 

dat niet meer geschikt is voor hergebruik, moet worden gerecycleerd om nieuwe, hoogwaardige kleding 

van te maken. Hiervoor worden nu in samenwerking met o.a. Texperium en Saxion unieke processen ont-

wikkeld2.  Bijvoorbeeld door middel van chemische recycling wordt katoen opgelost, gereinigd en gezui-

verd. Zo worden er van oude vezels nieuwe viscose-vezels gemaakt, die zelfs eindeloos opnieuw kunnen 

worden ingezet. Zo wordt de textielketen echt circulair.

1 Circulaire Economie in de textielketen: naar innovatieve textielrecyclering http://www.gidrd.nl/public/themas/ce-textielketen.pdf, p. 12

2 http://texperium.eu/en/

Oud afval krijgt nieuw leven
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Dit heeft al tot de eerste pro-

ducten geleid en in de nabije 

toekomst zullen er steeds 

meer circulaire producten op 

de markt komen. In 2013 heeft winkelketen 

WE bijvoorbeeld een vest en een trui ontwikkeld 

van een garen met 50% gerecycleerde vezels uit 

afgedankte kostuums (WE Recyle). Het Ministerie 

van Defensie gaf het goede voorbeeld door een 

aanbesteding te doen voor overalls en handdoe-

ken met minimaal 20 procent gerecycled mate-

riaal. Ook wordt ingespeeld op de vraag vanuit 

doelgroepen die duurzaamheid in het bijzonder 

aanspreekt. Via BlueLOOP Originals verkocht na-

tuurorganisatie de Waddenvereniging in 2015 een 

visserstrui van gerecycleerd denim en lamswol.

Producten repareren voorkomt afval

Steeds vaker specialiseren bedrijven zich in het verkopen 

van ‘refurbished’ producten: opgeknapte of gerepareer-

de producten. Dat gebeurt met name bij hoogwaardige 

elektronica, zoals telefoons of tablets. Bijvoorbeeld via de 

Reparatiewinkel in Ede. Zij repareren al dertig jaar pro-

ducten en verkopen steeds vaker refurbished producten. 

Op verschillende plekken in het land hebben zij inlever-

punten, wat de keuze voor de consument makkelijker 

maakt om een product te laten repareren. Waar (delen 

van) producten niet kunnen worden hergebruikt, worden 

ze gerecycled en blijven zo in de kringloop. 

OUD
nieuw



20 21

Energie besparen, uitstoot verminderen

De productie, distributie en verkoop van producten is energie-intensief. Energiebesparing en gebruik van 

duurzame energie zijn daarom een prioriteit voor winkeliers, hun toeleveranciers en de transporteurs. Er 

zijn veel verschillende maatregelen die gebruikt worden om een winkel of distributiecentrum energiezui-

niger te maken. Denk hierbij onder meer aan het aanbrengen van led verlichting of andere energiezuinige 

verlichting, of een sluis bij de ingang die ervoor zorgt dat de temperatuur in de winkel constant blijft.

Er wordt ook veel milieuwinst behaald in de bevoorrading. Het CBL en aangesloten supermarkten heb-

ben samen met vervoerders en Agentschap NL diverse maatregelen aan voertuigen en retouremballage 

ontwikkeld om stil en schoon de winkels te bevoorraden. Hierdoor kunnen supermarkten tussen 19.00 en 

7.00 uur zonder geluidsoverlast voor de direct omwonende de winkels bevoorraden. Hierdoor kunnen de 

supermarkten buiten de files om bevoorraad worden. Dit bespaart brandstof en vermindert uitstoot van 

CO2 en fijnstof. Voorbeelden van stille toepassingen zijn een stille laadklep, koelmachine en rolcontainer. 4
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Duurzame distributie

Alle 262 PLUS supermark-

ten zijn voortaan klimaat-

neutraal. PLUS zet zich al 

langer in om de winkels 

energiezuiniger te maken en vergroent al sinds 

2011 haar stroom 100 procent, de laatste drie jaar 

met Europese windenergie. Daar komt nu ook 

compensatie van de CO2-uitstoot van het gasver-

bruik en de koelingen van de winkels bij, wat de 

supermarkt geheel klimaatneutraal maakt. 

Langere, stillere vrachtwagens

Albert Heijn (Ahold Delhaize) zet in op efficiënt 

transport, zowel in als buiten de steden. Elke 

dag worden de winkels bevoorraad op een zo 

duurzaam mogelijke manier. Met langere vracht-

wagens, zodat er meer in kan, en die zuiniger, 

stiller en schoner zijn. 

Sommige trucks rijden 

zelfs op biogas en met 

een uitgekiend route-

plan, zodat geen meter te veel wordt gereden. Dat 

scheelt heel wat energie en CO2. 

Klimaatneutrale distributiecentra

Bol.com en supermarktketen Lidl bouwen de meest duurzame retail-distributiecentra van Nederland. Het 

gebouw van Bol.com is volledig CO2-neutraal in het energieverbruik. Er wordt gebruik gemaakt van de 

windmolens die naast het terrein staan. Daarnaast maken ze gebruik van warmte- en koudeopslag in de 

bodem in combinatie met warmtepompen. Verder maken ze energiezuinige keuzes bij de installatie van 

verwarming, koeling en ventilatie.

Het circa 50.000 m2 grote distributiecentrum van Lidl in Waddinxveen is door BREEAM, de wereldwijde 

beoordelaar van duurzame gebouwen, beoordeeld met de hoogst haalbare certificering. Het gebouw 

wordt verlicht met 100 procent LED. Verder worden er meer dan 4.000 zonnepanelen op het dak geplaatst, 

waarmee het gebouw op een zonnige dag zelfvoorzienend is. Er is geen gasaansluiting, waardoor het 

distributiecentrum kan draaien zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast wordt het regen-

water opgevangen ten behoeve van onder andere de irrigatie van de naastgelegen landbouwkassen. 

Circulair in alle stappen

A.S. Watson (o. a. Kruidvat, Trekpleister, ICI Paris, Prijsmepper) haalt 

jaarlijks 14 miljoen karton en 1,2 miljoen kilo plastic uit de 1300 

Kruidvat en Trekpleister filialen in Nederland, België, en Frankrijk. 

Daarbij worden de vrachtwagens gebruikt die ook de goederen 

komen brengen, zodat er geen lege vrachtwagens rijden. Bij steeds 

meer vrachtwagens wordt diesel verwisseld voor LNG, zodat nu al 15 

procent minder CO2 wordt uitgestoten en 90 procent minder roet. 

De retourstromen gaan naar een eigen recyclecentrum in Heteren, 

geopend op 1 september 2016. Dat pand is BREEAM gecertificeerd 

(excellent; 4 sterren). Door de 1700 zonnepanelen op het dak voor-

ziet A.S Watson 100 procent in het elektriciteitsverbruik.  
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Voedselverspilling wordt aangepakt

Pilots tegen verspilling   

Supermarktorganisaties zijn, met het CBL, ook pilots gestart om voedselverspilling in samenwerking met 

de consument tegen te gaan. De grootste verspilling vindt plaats bij de consument. Hier is dan ook nog 

veel winst is te behalen. De pilots hebben betrekking op aspecten als afprijzen, bewustwording, het aan-

passen en ophelderen van houdbaarheidsdata (TGT/THT ) en meer. 5 Het Eetmaatje

Het ‘Eetmaatje’ is een gratis maat-

beker. Dit is een handig hulp-

middel, waarmee consumenten 

eenvoudig de juiste portie pasta, 

spaghetti, rijst en couscous voor 

één of meer personen kunnen 

afmeten. Met het Eetmaatje wist Ahold Del-

haize voedselverspilling terug te dringen bij 

één miljoen consumenten. 

Doneren aan Voedselbank

Alle supermarktorganisaties hebben con-

tacten met de Voedselbank. Door voedsel te 

doneren en expertise te delen kan aanzien-

lijk meer voedsel verdeeld en gered worden. 

Door de inzet van het Vakcentrum werd in 

Nederland een convenant afgesloten over 

donatie van voedsel aan 

voedselbanken, waardoor 

duidelijkheid wordt verschaft 

over de aansprakelijkheid bij 

voedselveiligheid. 
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Soep van reststromen 

Supermarktketens Jumbo en Emté verkopen soep gemaakt van reststromen. Groen-

ten die anders worden gecomposteerd of vergist, krijgen hiermee nieuwe waarde. De 

groenten die voor de soepen worden gebruikt, zijn afkomstig uit de hele keten. De pro-

ducten zijn afgekeurd, omdat ze (bijvoorbeeld door beschadiging tijdens het rooien of 

door een afwijkende kleur en maat) niet aan de wensen van de markt voldoen. Bij Emté 

gaat het om de Barstensvol-soep uit De Verspillingsfabriek in Veghel. In de Verspillings-

fabriek worden geredde producten, zoals overrijpe of misvormde tomaten, en produc-

ten die ontstaan bij verwerkingsbedrijven, zoals de kopjes en kontjes van tomaten, gebruikt 

om nieuwe producten van te maken.

Opnieuw verpakken

Supermarkt Dirk pakt 

groenten en fruit opnieuw 

in, als bijvoorbeeld de ver-

pakking is stukgegaan. Zo 

hoeven ze niet te worden 

weggegooid. Op de op-

nieuw verpakte producten 

zit een sticker geplakt. Deze 

producten hebben dezelfde 

kwaliteit, maar klanten kun-

nen ze voor een lagere prijs 

meenemen. 

Koken in de winkel

Eten bijna over de datum? In een PLUS-supermarkt in Winterswijk ma-

ken ze er als eerste in Nederland verse kant-en-klaarmaaltijden van. 

De chefkok kiest producten die bijna over de datum zijn of die de 

klant niet meer koopt (zoals een afgebroken wortel). Door dit direct 

klaar te maken in de winkel krijgen klanten verse maaltijden en wordt 

er minder weggegooid. 

Oogst van de dag

Instock is het eerste restaurant in Nederland dat 

voedselverspilling letterlijk op de kaart zet. Dagelijks 

worden groente en fruit met een schoonheidsfoutje of 

vlees en vis waar een overschot van is opgehaald bij 

Albert Heijn (Ahold Delhaize) en producenten. Crea-

tieve chefs maken hier elke dag ontbijt, lunch en diner 

van. Daarmee redt Instock zo’n 2000 kilo aan producten 

per week.
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Samen bereik je meer

Samenwerking op Europees niveau voor verduurzaming retailsector

Samenwerking in de keten helpt bij het bereiken van een circulaire economie. Winkeliers zoeken elkaar 

actief op. Winkeliers hebben zich op Europees niveau verenigd in het platform REAP (‘Retailers Environ-

mental Action Programme’). Binnen dit platform wordt beoogd gezamenlijk de ecologische voetafdruk van 

de detailhandel te verminderen aan de hand van drie soorten acties: wat we verkopen, hoe we verkopen 

en hoe we communiceren. Zo worden producten ingekocht met een lagere milieu-impact, wordt de toe-

leveringsketen efficiënter en worden consumenten geïnformeerd over milieuvriendelijke keuzes rond het 

consumeren van producten en diensten. De huidige fase van REAP richt zich volledig op het thema circu-

laire economie.6
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Drie brancheorganisaties in de ketens 

voor ‘levensmiddelen en dranken’ en 

‘huisdiervoeding’ hebben een branche-

verduurzamingsplan verpakkingen 

afgesloten voor de periode 2015 

tot en met 2017. In dit brancheplan 

van FNLI (levensmiddelenindustrie), 

CBL (levensmiddelenhandel) en NVG 

(voedingsindustrie gezelschapsdieren) 

wordt uiteengezet op welke wijze 

gewerkt kan worden aan de verdere 

verduurzaming van de verpakkingen op 

de Nederlandse markt. 

Deze samenwerking tussen de drie bran-

cheorganisaties is uniek, ook op Euro-

pees niveau. 

Brancheplan voor verdere verduurzaming verpakkingen 

Dit is de eerste keer dat met het instrument brancheplan-

nen wordt gewerkt aan de verdere verduurzaming van 

verpakkingen. De Nederlandse levensmiddelenindustrie, 

huisdiervoedingsindustrie en retailsector hebben de afge-

lopen jaren al behoorlijke vorderingen geboekt als het gaat 

om de opzet van een efficiënt systeem voor de inzameling, 

sortering en recycling van het verpakkingsmateriaal dat op 

de Nederlandse markt wordt gebracht. Het brancheplan 

dient als opmaat voor nog hogere ambities om in 2030 een 

meer circulaire economie te realiseren. De brancheorgani-

saties FNLI, CBL en NVG vervullen hierbij een belangrijke rol 

door het proces van verduur-

zaming te stimuleren en te 

versnellen, de bewustwor-

ding van het belang van ver-

duurzaming te vergroten, het 

kennisniveau m.b.t. relevante 

regelgeving te verhogen en 

tot slot relevante onderzoekstrajecten uit te zetten.

Alliantie Verduurzaming Voedsel vermindert voedselverspilling

Binnen de Alliantie Verduurzaming Voedsel, waar naast het CBL, de FNLI, LTO, Veneca, 

Horeca en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) deel van uit maken, is er 

speciale aandacht voor het bestrijden van voedselverspilling. Zo was 2015 het 

jaar tegen voedselverspilling. Tijdens een diner met de staatssecretaris van EZ 

hebben bedrijven uit de hele keten hun inspanningen tegen verspilling ge-

deeld. Sindsdien zijn er diverse onderzoeken en projecten gestart. 

Daarnaast zoekt de Alliantie Verduurzaming Voedsel naar verbeteropties in de gehele voedselketen, onder 

andere in de publiek-private samenwerking CARVE 3 . Hierbij wordt een toolbox ontwikkeld die bedrijven 

helpt om het voorkomen van voedselverspilling in te passen in de bedrijfsvoering. Dat zit hem vaak in klei-

ne aanpassingen met moeilijk voorspelbare effecten, waarbij bijvoorbeeld bedrijven hebben gekeken hoe 

zij de derving van zuivel kunnen tegengaan. Één van de oorzaken kan zijn de manier van aanleveren, zoals 

de besteleenheden. 

3 http://www.wur.nl/en/project/CARVE-innovatieproject-tegen-voedselverspilling-in-agrifoodketen.htm 
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IMVO-convenanten gaan uit van kracht bedrijfsleven

De Nederlandse overheid stimuleert dat bedrijfssectoren afspraken maken over een gezamenlijke aanpak 

van risico’s in productieketens. De afspraken worden gemaakt in de vorm van een sectorconvenanten op 

het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De kern van de convenanten is 

dat het bedrijfsleven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen optrekken. Het doel 

van de Nederlandse overheid is dat op korte termijn tien convenanten worden gesloten. Uitgangspunt 

is dat het bedrijfsleven zelf het voortouw neemt. Afspraken worden onder meer gemaakt over duurzaam 

ketenbeheer, tegengaan van mensenrechtenschendingen, leefbare lonen, dierenwelzijn en het beperken 

van milieuschade. Deze vorm van samenwerking is uniek in Europa.

In juli 2016 werd het eerste convenant getekend: het convenant Duurzame Kleding en Textiel. Hierbij is 

afgesproken om bij de productie van kleding en textiel samen te werken aan onderwerpen als tegengaan 

van kinderarbeid, het realiseren van een leefbaar loon en veilige en gezonde werkomstandigheden voor 

werknemers. Maar ook het streven naar een circulaire economie speelt een belangrijke rol. Zo is afgespro-

ken om de milieu-impact in de productie- of toeleveringsketen significant te verminderen. En er zorg voor 

te dragen dat onder meer textiel en leer zo efficiënt mogelijk gebruikt worden, en waar mogelijk ingeza-

meld en hergebruikt. Er wordt een roadmap opgesteld voor de ontwikkeling van een businesscase om 

grondstoffen te herwinnen, te hergebruiken en verspilling tegen te gaan. Op dat gebied zijn eerste suc-

cessen geboekt, maar er moet nog volop geïnvesteerd worden in kennis en innovatie.
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Aan het convenant Duurzame Kleding en Textiel doen al 72 bedrijven mee; hun brancheorganisaties VGT, 

Modint en INretail, verschillende maatschappelijke organisaties en vakbonden en de Rijksoverheid. De 

deelnemende bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een derde van de omzet (€ 3,5 miljard) 

op de Nederlandse markt. De doelstelling is dat in 2018 minstens de helft en in 2020 80 procent van de 

Nederlandse kleding- en textielsector meedoet. Nederland is het eerste land dat op deze manier aan de 

slag gaat om de kleding- en textielsector te verduurzamen. 
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Duurzaamheid zichtbaar maken

Het Super Supermarkt Keurmerk voor duurzame ondernemers

Begin 2012 heeft brancheorganisatie het Vakcentrum in samenwer-

king met TNO het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) ontwikkeld, een 

keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die lokaal en 

maatschappelijk betrokken ondernemen. Het SSK keurmerk kent zeven 

centrale thema’s die zijn opgebouwd uit criteria die samenhangen met 

duurzaamheid en de circulaire economie, zoals duurzaam omgaan met 

energie. Het keurmerk geeft zichtbaarheid aan lokaal betrokken en 

duurzaam ondernemerschap. Daarnaast organiseren het Vakcentrum en de Stichting SSK ook activiteiten 

voor haar leden om afvalinzameling en –scheiding te stimuleren en om voedselverspilling te voorkomen. 

Denk aan campagnes voor glasinzameling, het bestrijden van zwerfafval en het tegengaan van voedselver-

spilling.7
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Campagnes voor afvalscheiding

Winkeliers betalen mee aan het voorkomen, opruimen en scheiden van afval en zwerfafval via de Afval-

beheersbijdrage Verpakkingen. Hiermee worden initiatieven als ‘Nederland Schoon’ (zwerfafval), ‘Glas in ’t 

Bakkie’ (scheiding glas) en ‘Plastic Heroes’ (scheiding plastic) gefinancierd. Deze initiatieven worden uitge-

voerd door het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, en Nederland Schoon.

Nederland Schoon

Nederland Schoon wil zwerfafval in Neder-

land voorkomen en bestrijden. Daarom wordt 

campagne gevoerd tegen zwerfafval, onder-

zoek gedaan en aanstekelijke acties opgezet. 

Één daarvan is Landelijke 

Opschoondag. Tijdens 

de Opschoondag steken 

ondernemers en hun me-

dewerkers de handen uit de mouwen voor een 

schone winkelomgeving. Dat motiveert onder-

nemers, medewerkers en klanten om structureel 

op een bewuste manier om te gaan met afval-

stromen.

Glas in ’t Bakkie

Glas hoort natuurlijk in de glasbak. 

Toch verdwijnt er nog steeds glas 

bij het restafval. Zonde, want glas 

kan eindeloos worden hergebruikt. 

Winkeliers zetten zich in voor meer 

glasinzameling met de campagne Glas 

in ’t Bakkie. Een unieke actie waarbij, 

bijvoorbeeld in samenwerking met het 

Vakcentrum, op de winkelvloer actie 

wordt gevoerd voor glasinzameling. 

Een campagneteam in de winkel 

stimuleert en informeert klanten op 

een ludieke en vrolijke manier om glas 

in de glasbak te gooien. Daarbij deelt 

het campangeteam ook glastassen uit.

Plastic Heroes

Hoe meer plastic verpakkingsaf-

val we gescheiden inleveren, hoe 

meer we kunnen gebruiken om er nieuwe producten 

en verpakkingen van te maken. Zo komt er minder 

plastic in de natuur terecht en wordt er minder ver-

brand. Om de inzameling van plastic verpakkingsaf-

val zo makkelijk mogelijk te maken, heeft de verpak-

kende industrie het Plastic Heroes-systeem bedacht. 

Plastic Heroes is hét inzamelingsysteem voor plastic 

verpakkingen, zoals kleine PET-flessen, boterkuipjes 

en flacons. 
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Meer bewustwording stimuleren rond duurzaamheid

Door verschillende acties en campagnes stimuleren winkeliers bewustwording bij consumenten. Op die 

manier kunnen milieubewustere keuzes worden gemaakt bij het kiezen van producten. 

Energievreters

Winkeliers zetten zich in voor bewust-

wording van de consument rond ener-

giegebruik. In opdracht van UNETO-VNI, 

Stichting Witgoed en Milieucentraal werd de campagne ‘Ener-

gievreters’ ontwikkeld. De boodschap: lang met spullen doen 

is goed voor het milieu, maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld 

koelkasten. Een moderne koelkast is namelijk zo veel zuiniger 

dat het loont om de aankoop van een zuinige koelkast niet uit te 

stellen. Toch vervangt 87 procent van de Nederlandse huishou-

dens de koelkast pas als deze kapot is. De energie om een zuini-

ge koelkast te maken wordt ruimschoots goedgemaakt door de 

energiebesparing van het tijdig vervangen. Moderne koelkasten 

zijn 60 procent zuiniger dan koelkasten uit 2007. Door de cam-

pagne wordt jaarlijks ruim 2 miljoen kWh per jaar bespaard, net 

zoveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 600 huishoudens.

Klus bewust

In alle GAMMA-bouwmarkten en op de website is 

een ruime selectie producten voorzien van het Klus 

Bewust label. Dit label informeert consumenten over 

onder andere de duurzaamheidsaspecten van pro-

ducten, om milieuvriendelijke keuzes te maken. Mili-

eu Centraal, een onafhankelijke voorlichtingsorgani-

satie, is inhoudelijk partner 

van GAMMA en heeft het 

assortiment beoordeeld 

op milieu- en gezond-

heidsaspecten.

Stickers tegen verspilling

SSK gecertificeerde super-

markten attenderen consu-

menten op hun rol bij voedselverspilling. 

Producten die de houdbaarheidsdatum 

naderen, worden voorzien van stickers met 

de tekst ‘Samen tegen voedselverspilling, 

kwestie van doen!’. Met deze actie spelen 

SSK-supermarkten in op een grote uitdaging 

in de strijd tegen voedselverspilling: be-

wustwording van de consument. De sticker 

moedigt aan te kiezen voor de producten 

met een kortere houdbaarheid, om zo ver-

spilling te voorkomen. 
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Milieubewuste keuzes door gebruik van Europese en internationale logo’s

Er bestaan verschillende logo’s en keurmerken op productniveau. Die kunnen consumenten helpen om 

een milieuvriendelijk of energiezuinig product uit te kiezen. Winkeliers verwelkomen deze logo’s en brei-

den hun productaanbod met de duurzaamheidslogo’s steeds meer uit.

Biologische producten

Er is sinds 2010 een Europees logo waaraan con-

sumenten biologische producten nu eenvoudig 

aan kunnen herkennen. Biologisch consumeren 

leidt tot verduurzaming in de voedselketen en 

heeft ook positieve gevolgen voor het milieu. Er 

wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van 

kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. 

Energielabel

Energielabels maken het de consument gemakkelijker om te kiezen. Ze laten in één 

oogopslag zien welke apparaten zuinig omgaan met energie. Voor de consument 

is het Energielabel het meest bekende label. Dit komt omdat het label niet alleen 

gebruikt wordt voor elektrische apparaten, maar ook voor het energieverbruik 

van auto’s en woningen. Met andere woorden: het is op veel plekken zichtbaar. 

Ecolabel

Het ecolabel mag door fa-

brikanten op hun product 

worden gezet op voor-

waarde dat het bewuste 

product tot de top 10 

procent in energiezuinigheid 

behoort in een bepaalde categorie. 

Het ecolabel moet voor de consument 

excellentie in energiezuinigheid tot 

uitdrukking brengen.

Duurzaam hout

Winkeliers streven naar een assorti-

ment van duurzaam hout. Bijvoor-

beeld Gamma biedt een volledig 

assortiment van duurzaam hout aan. Door certificering 

kan de herkomst van hout en houtproducten uit duur-

zaam beheerde bossen worden aangetoond. De twee 

bekendste keurmerken zijn PEFC en FSC. Duurzaam 

bosbeheer betekent dat gebruik wordt gemaakt van 

een hernieuwbare grondstof: de bossen kunnen om de 

paar decennia hout geven. Daarnaast krijgt hout vaak 

een tweede of derde leven, bijvoorbeeld door gebruik 

in spaanplaten. Ook draagt duurzaam hout bij aan de 

vermindering van CO2. 
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Over Detailhandel Nederland
Over Detailhandel Nederland

Detailhandel Nederland behartigt de collectieve sociale en economische belangen van de winkeliers. Het 

doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. Door de 

samenwerking in Detailhandel Nederland kunnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootwinkelbedrijf 

(GWB) gezamenlijk met één standpunt naar buiten treden. Dit versterkt de belangenbehartiging van de 

detailhandel bij de Nederlandse en Europese overheid.

Nederlandse Detailhandel

In de Nederlandse detailhandel werken bijna 781.000 mensen in 101.000 winkels. Hiermee is de detailhan-

del de grootste werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg circa €98 miljard. In de 

hele Europese Unie werken ongeveer 31 miljoen mensen in de detailhandel in 6 miljoen bedrijven met een 

totale omzet van ongeveer € 2.273 miljard.

Detailhandel Nederland

Voor meer informatie: Joran Frik

joran.frik@detailhandel.nl

0032 2 732 49 42

www.detailhandel.nl

     @detailhandel

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De brochure Circulaire economie in de winkeletalage van Detailhandel Nederland is met de grootste zorg-

vuldigheid samengesteld. Desondanks kan Detailhandel Nederland geen garantie geven dat de beschik-

bare informatie volledig en/of juist is. Detailhandel Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid 

voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het 

gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie.

Overname

Overname van informatie van deze brochure is alleen toegestaan met correcte bronvermelding van  

Detailhandel Nederland.

Grafische vormgeving

Marina Roos-Jansen
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Verpakkingen: minder, duurzamer en slimmer

www.passievoorfood.nl/detail/article/verpak-

king-heeft-een-functie/ 

www.ah.nl/over-ah/meer-doen 

Producten bezitten of van de functie  

profiteren?

www.ep.nl/mobiel/eplease

www.expert.nl/expert-gemak

Steeds meer recyclering van oude apparaten in 

winkels

www.gamma.nl/aanbiedingen-en-acties/klus-be-

wust/recyclen 

www.wecycle.nl

Inzameling lege batterijen  

www.hoogvliet.com

De SKRUTT

www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60291746/

Nieuwe kleding uit oude vezels

www.gidrd.nl/uitdaging/circulaire-economie 

Producten repareren voorkomt afval

www.reparatiewinkel.nl/over-ons/ 

Energie besparen, uitstoot verminderen

www.cbl.nl/activiteiten/duurzaamheid/ 

Duurzame distributie 

www.plus.nl

Langere, stillere vrachtwagens

www.ah.nl/over-ah/meer-doen/milieu/energie 

Klimaatneutrale distributiecentra

www.bol.com 

www.lidl.nl 

Circulair in alle stappen

www.benelux.aswatson.com 

Pilots tegen verspilling

www.duurzamereten.nl

Het Eetmaatje

www.ah.nl/over-ah/meer-doen/voedselverspilling 

Doneren aan Voedselbank

www.supersupermarkt.nl 

Soep van reststromen 

www.jumbo.com

www.emte.nl 

Oogst van de dag

www.instock.nl 

Opnieuw verpakken

www.dirk.nl 

Koken in de winkel

www.fb.com/PlusWinterswijk/ 

Meer informatie
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Samenwerking op Europees niveau voor ver

duurzaming retailsector

ec.europa.eu/environment/industry/retail/reap/ 

Brancheplan voor verdere verduurzaming ver-

pakkingen 

www.kidv.nl 

Alliantie Verduurzaming Voedsel vermindert 

voedselverspilling

www.duurzamereten.nl/ 

IMVO-convenanten gaan uit van kracht be-

drijfsleven

www.ser.nl/nl/publicaties/ser/2016/juli-augus-

tus2016/imvo-convenant.aspx 

Het Super Supermarkt Keurmerk voor duurza-

me ondernemers

www.supersupermarkt.nl 

Campagnes voor afvalscheiding

www.nederlandschoon.nl 

Glas in ’t Bakkie

www.glasscheiden.nl 

Plastic Heroes

www.plasticheroes.nl 

Energievreters

www.energievreters.nl

Stickers tegen verspilling

www.supersupermarkt.nl/ 

Klus bewust

www.gamma.nl/klusbewust 

Biologische producten

ec.europa.eu/agriculture/organic/ 

Energielabel

ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/

energy-efficient-products 

Ecolabel

ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Duurzaam hout

www.gamma.nl/aanbiedingen-en-acties/klusbe-

wust/vragen/hout 
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