
De Bedrijven Recycling Challenge
Leuk dat je de Bedrijven Recycling Challenge met ons aangaat! 
Hieronder zie je 10 challenges, verdeeld over 10 dagen. Iedere 
dag ga je actief met recycling 
aan de slag. 

Heb je vragen over IT recycling neem contact op met:
Tel: +31(0)413-249756 | E-mail: info@it-recycling.nl

Stappenplan: zo werkt het

1. Print deze checklist en geef hem een mooie plek in 

jouw werkomgeving.

2. Zet een vinkje als je de opdracht succesvol hebt 

voltooid.

3. Geef daarnaast in het ronde vakje aan om hoeveel 

producten het gaat, zoals 20 batterijen. Bij de  

challenges met een grijs vlak vul je geen score in.

4. Deel de vooruitgang van jouw bedrijf met de 

hashtag #RecyclingChallengeNL op Facebook, 

LinkedIn, Twitter en Instagram en motiveer ook 

andere bedrijven om mee te doen.

5. Tel je score aan het eind van de challenge op! 

Hoeveel opdrachten zijn er voltooid? En wat is de 

totaalscore?

tel:0031 413 249 756
mailto: info@it-recycling.nl
https://www.it-recycling.nl/


Gefeliciteerd! Je hebt de challenge behaald
Na 10 dagen recycling ben je nu op het einde van de challenge geko-
men. Gefeliciteerd! Wil je nog meer weten over IT-recycling voor 
bedrijven? IT-recycling heeft meer dan 20 jaar ervaring in de recycle 
branche. Zo recyclen we onder andere computers, printers, telefoons 
en kopieerapparaten. Bij meer dan 200 kilo halen we de hardware zelfs 
gratis bij jouw bedrijf op. Dag #6 – Recycling van kleding en textiel

Vandaag is het tijd voor de inzameling van kleding en textiel! Doe een oproep 
binnen jouw bedrijf en vraag of iedereen oude of niet meer gedragen kleding mee-
neemt. Lever alles in bij een speciale container of bij de kringloop.

Dag #7 – Recycling van GFT
Hoe gaat jouw bedrijf om met GFT-afval? Het gaat hier om bijvoorbeeld koffieprut 
en fruitafval. Zorg in jouw werkomgeving voor een aparte GFT-bak en kijk op welke 
manier je dit moet inleveren in jouw gemeente.

Dag #8 – Recycling van karton en papier
Bij iedereen op kantoor is wel een grote stapel papier te vinden. Tijd om alle 
collega’s op te roepen voor een grote schoonmaak. Maak een vast inzamelpunt waar 
iedereen papier en karton kan inleveren. Het inleveren van oud papier en karton kan 
bij de milieustraat.

Dag #9 – Recycling van (mobiele) telefoons
Zeven op de tien Nederlanders hebben een oude smartphone in de kast liggen. 
Maar slechts 14% kiest voor recycling, een gemiste kans! Vraag aan collega’s om 
oude telefoons naar het werk mee te nemen. Lever de telefoons in bij een recycle-
bedrijf of een inzamelpunt.

Dag #10 – Recycling van computers, laptops en monitors
Staan er nog oude computers in de serverruimte? Of monitoren met een flinke laag 
stof? Op dag 10 is het tijd om deze zaken aan te pakken. Computerafval wordt in 
veel gevallen gratis opgehaald door recyclebedrijven.

Dag #1 – Recycling van batterijen
We beginnen met de recycling van batterijen. Zorg voor een logisch inzamelpunt in 
jouw werkomgeving. Ga vervolgens langs de werkplekken van collega’s, daar zullen 
ook nog heel wat lege batterijen uit lades verschijnen. Lever ze in bij één van de vele 
inleverpunten in Nederland.

Dag #5 – Recycling van glas
Glas is perfect voor hergebruik. Heeft jouw werkomgeving al een aparte 
inzamelingsbak voor glas? Let op: het gaat hier om het inzamelen van verpakkings-
glas zoals koffiemelk in een flesje. Andere glassoorten (zoals een kapot drinkglas) 
vallen onder de categorie restafval.

Dag #2 – Recycling van verlichting
Dag 2 staat in het teken van verlichting. Maak een inzamelpunt voor oude of kapotte 
lampen. Vergeet daarbij de armaturen (zoals een bureaulamp) niet. Lever ze in bij 
speciale inleverbakken, of bij de milieustraat.

Dag #3 – Recycling van cartridges
Wat gebeurt er op dit moment met lege cartridges in jouw bedrijf? Cartridges zijn 
prima te recyclen. Zo kan je het omhulsel wel 3 tot 5 keer hergebruiken. Zorg voor 
een inzamelbak in de buurt van de printers en lever de cartridges in bij een 
inzamelpunt of stuur ze terug naar de fabrikant.

Dag #4 – Recycling van plastic
Hoe is de afvalinzameling bij jouw bedrijf geregeld? Zamelen jullie plastic nog niet 
apart in? Zorg dan voor een aparte bak voor plastic verpakkingen. Gebeurt dit al 
wel? Dan is het zaak om te kijken of dit juist gebeurt. Zo horen bijvoorbeeld 
verpakkingen met inhoud, chips verpakkingen en soepzakken hier niet bij.

https://www.it-recycling.nl/
https://www.it-recycling.nl/



