
Proof of Concept
In 2021 heeft in deze context een pilot gelopen onder het Nederlandse  
Plastic Pact. In de pilot zijn op meerdere locaties lege verpakkingen van 
schoonmaakmiddelen ingezameld. Deze verpakkingen zijn gereinigd, ver- 
snipperd en gegranuleerd. Vervolgens zijn er nieuwe flessen van geblazen.

De kwaliteit van deze flessen is zeer hoog en voldoet aan de veiligheids- 
vereisten. Verder heeft de pilot het volgende aangetoond: 

• De aparte inzameling van de flessen is niet als extra belastende ervaren 
door de deelnemende locaties;

• Bestaand leveringstransport kan worden ingezet voor het terughalen van  
de lege verpakkingen; 

• De wet- en regelgeving met betrekking tot opslag en transport kan 
eenvoudig worden gewaarborgd.  

Project circulaire 
schoonmaakverpakkingen

Samen duurzaam
Hoe meer distributeurs en schoonmaakbedrijven meedoen aan deze inzameling, hoe groter het succes. Dit komt 
onder andere doordat het volume van het ingezamelde materiaal deels de kwaliteit van het uiteindelijke recyclaat 
bepaalt. Het is voor een kunststofwasserij en -granuleerder makkelijker om het gerecycled materiaal apart te houden 
en zo de kwaliteit te waarborgen. Veel leveranciers hebben al de keuze gemaakt mee te doen met dit project. 

In het streven naar een circulaire economie wordt recyclen steeds 
belangrijker. Al langer zijn fabrikanten van schoonmaakmiddelen 
daarom bezig met het verbeteren van de recyclebaarheid van ver- 
pakkingen. Om daadwerkelijk een circulaire verpakkingsketen te 
realiseren wordt ook gekeken of de lege verpakkingen van schoon- 
maakmiddelen gericht kunnen worden teruggehaald zodat we ze zelf 
kunnen recyclen. Op deze manier wordt er kwalitatief hoogwaardiger 
recyclaat gewonnen. Deze hoge kwaliteit recyclaat kan vervolgens ook 
weer worden gebruikt in nieuwe schoonmaakflessen. Zo kan uiteindelijk 
een circulaire verpakkingsketen worden gegenereerd.  

Hoe kunt u meedoen?
In de bijlage van dit document vindt u een kort overzicht van de praktische implicaties van een eventuele deelname 
aan dit project. Momenteel wordt dit project ingericht om in de toekomst op te schalen. Heeft u interesse om deel te 
nemen aan deze opschaling, mail dan naar info@nvz.nl.

https://www.meermetminderplastic.nl/
https://www.meermetminderplastic.nl/
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Op de gebruikslocaties van 
schoonmaak worden 240L containers 

geplaatst

In deze containers zitten zakken die 
nodig zijn om de lege verpakkingen te 
vervoeren zonder de containers mee te 

hoeven nemen. 

Op de containers wordt expliciet 
aangegeven welke lege verpakkingen 

allemaal in de container mogen 
afgedankt:

De distributeur zal de zakken opslaan, 
totdat ze worden opgehaald om 

verwerkt te worden.

Om de communicatie duidelijk te 
houden wordt gebruik gemaakt van de 
afbeeldingen van de verpakkingen die 
in de praktijk worden gebruikt door de 

schoonmaker.

Wanneer nieuwe producten worden 
geleverd zal de distributeur volle 

zakken met lege verpakkingen weer 
meenemen. Op deze manier wordt 
gebruik gemaakt van al bestaand 

transport.


