
Plastica gaat op (zoek naar) groen

De uitkomsten van ons interne onderzoek

Dít is duurzaam En dit is het niet

Goed zijn voor de aarde

Oplossingen die zijn voor mens, organisatie en milieu 

Verantwoord omgaan met grondstoffen 

Lange levensduur en lage CO2 

Naar korte én lange termijn kijken

Niets zomaar weggooien

Diesel

Alleen leven in het nu

Niet verder denken

Kiezen voor de goedkoopste oplossing
CO2

€ 

En dan valt op dat de collega’s die de extra aandacht voor duurzaamheid een ‘hype’ noemen, volmondig ‘ja’ zeggen op de 

vraag: is het belangrijk dat een werkgever aandacht heeft voor een gezonde werk- en leefomgeving?  

JazekerJazeker

De aandacht voor duurzaam is terecht

Kan Plastica meer doen aan duurzaamheid?

In welke optie zou jij geïnteresseerd zijn?

ABSOLUUT!ABSOLUUT!

We moeten niet doorslaanWe moeten niet doorslaan

en het betaalt zich uiten het betaalt zich uit

maar wel binnen de mogelijkhedenmaar wel binnen de mogelijkheden

EN DEELS OOK EEN HYPEEN DEELS OOK EEN HYPE

Wat doen we al goed?

Veel collega’s vinden dat we al goed op weg zijn, maar dat we nog zeker meer kunnen doen. ‘Duurzaamheid’ niet als hippe                    

marketingterm dienen; we moeten er echt bewust mee bezig zijn en kijken wat er beter kan. Ook als het gaat om onze 

producten. Zo moeten we goed in beeld brengen waar ze (helemaal) vandaan komen, hoe we de CO2-voetafdruk van 

het transport nog flink naar beneden kunnen krijgen, hoe we kunnen bijdragen aan hergebruik van materialen en hoe we 

kunnen inzetten op het verminderen van afval en verpakkingsmaterialen. 
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De thermostaat graadje lager in de winter en de airco wat minder fris in de zomerDe thermostaat graadje lager in de winter en de airco wat minder fris in de zomer

Verlichting op sensor (en die valt dan wel eens uit als je lang stil zit)Verlichting op sensor (en die valt dan wel eens uit als je lang stil zit)

Stimuleren fietsgebruikStimuleren fietsgebruik

Meer carpoolenMeer carpoolen

Een zuinigere/ elektrische autoEen zuinigere/ elektrische auto

Vaker een dagje vanuit huis werkenVaker een dagje vanuit huis werken

ZonnepanelenZonnepanelen

Verantwoord waterverbruikVerantwoord waterverbruik

Paperless office (niet meer printen) Paperless office (niet meer printen) 

Vega(n) alternatieven Vega(n) alternatieven 

Kansen voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarktKansen voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt

Betere afvalscheidingBetere afvalscheiding

Minder verpakkingsmateriaalMinder verpakkingsmateriaal

Stoppen met niet-duurzame gevelbekleding (ook al kost dat omzet) Stoppen met niet-duurzame gevelbekleding (ook al kost dat omzet) 

Meer promoten ‘groene’ gevelbekleding Meer promoten ‘groene’ gevelbekleding 

Meer ondersteuning sociale projectenMeer ondersteuning sociale projecten

0%

Bij Plastica vinden we duurzaamheid een 

ontzettend belangrijk thema. Alleen wat is het 

precies? Wie het weet mag het zeggen…

en daarom hebben we eerst onze eigen         

medewerkers eens gevraagd wat ze ervan vinden.

We kunnen veel meer doen

We zijn al goed op weg, maar het kan altijd beter

We doen al voldoende

Elektrisch rijden 

Zonnepanelen

Duurzame gevelbekleding

Afval scheiden

Wat kan beter?

Recyclen, sorteren, duurzamere materialen, eten in de kantine, fietsen promoten, reduceren van schoonmaakmiddelen 

en verlichting.


