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In dit actieplan zijn de jaarlijkse acties beschreven om te komen tot het behalen van de
doelstellingen voor 2025 uit het brancheplan verpakkingen. Hierbij wordt ingezet op zowel
horizontale als verticale samenwerking tussen de deelnemende bedrijven, ondersteunende
organisaties en onderwijsinstellingen om zo een grote slagkracht te realiseren.
De basis van het actieplan is het doorvoeren van quick-wins en best practices (bestaande
kennis en acties) en daarnaast het uitvoeren van pilotprojecten (nieuwe dingen) om
verpakkingen te verminderen, te verduurzamen en hoogwaardig te hergebruiken.
De geslaagde pilots kunnen worden opgeschaald tot nieuwe norm in de markt. Om dit
te realiseren en op te schalen worden de resultaten vertaald naar actieplannen en/of
basisteksten in de contract- en inkoopvoorwaarden van de deelnemende partijen.
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Actieplan 2022

2. Planning

Dit is een eerste opzet van het actieplan voor 2022, na de startbijeenkomst zal
dit document verder worden aangevuld.

•
•
•
•

1. Startbijeenkomst

3. Werkgroepen

De startbijeenkomst is een aftrap voor de start van het brancheplan verpakkingen.
De bijeenkomst zal in het teken staan van informeren, kennismaken en inspireren.
De jaarplanning zal worden besproken en de stuurgroep worden voorgesteld. Ook zal
er een interactief gedeelte zijn waar in groepjes wordt nagedacht over onder andere:
•	De bijdrage die de verschillende schakels (van fabrikant tot eindgebruiker) in de keten
kunnen leveren bij het verduurzamen van verpakkingen: wat de betreffende partij kan
beïnvloeden en waar zij hulp nodig hebben van ketenpartners om veranderingen door
te voeren. Door die invloedsfeer helder te hebben, is het ook eenvoudiger om tot concretere acties te komen.
•	Input voor een roadmap met concrete stappen voor het komend jaar en globale stappen
voor de jaren daarna voor het behalen van de doelstellingen voor 2025.
•	Inventarisatie van quick-wins en best practices (bestaande kennis en acties): specificeren van acties waar partijen direct mee aan de slag kunnen gaan; waar kan nu al winst
mee worden geboekt?
•	Inventarisatie voor thema’s voor werkgroepen en pilots: omdat we aan de start staan van
het brancheplan zal er allereest een inventarisatie plaatsvinden welke pilots er wellicht
al lopen of zijn afgerond rondom de drie verduurzamingsstrategieën (verminderen,
verduurzamen, hoogwaardig hergebruik). Daarnaast zal er bij de deelnemende bedrijven
geïnventariseerd worden welke relevante thema’s er momenteel spelen om pilots mee
te starten. Ook zullen ideeën worden verzameld vanuit bedrijven, onderwijsinstellingen
en ondersteunende partijen over thema’s waar werkgroepen zich het komende jaar
verder in gaan verdiepen.
•	Inventarisatie van uitdagingen rondom het uniformeren van contract- en inkoopvoorwaarden gericht op het verduurzamen van verpakkingen.

Begin kwartaal 2 - 2022: startbijeenkomst (hierna jaarlijkse bijeenkomst)
Begin kwartaal 4 - 2022: tussentijdse bijeenkomst
Eind kwartaal 1 - 2023: uitvraag enquête voor jaarlijkse monitoring
Kwartaal 2 - 2023: jaarlijkse bijeenkomst (uitkomst monitoring en plannen komende jaar)

Na de startbijeenkomst worden de werkgroepen voor 2022 in dit hoofdstuk opgenomen.
Naar alle waarschijnlijkheid worden in elk geval de volgende werkgroepen opgezet:
•	Werkgroep pilots: deze werkgroep coördineert de pilots, houdt overzicht wie waar
mee bezig is en zorgt dat de resultaten uit de pilots worden verzameld. Ook geeft de
werkgroep vorm aan hoe succesvolle pilots kunnen worden opgeschaald. Wanneer er
meerdere pilots rondom een bepaald thema zijn (bijvoorbeeld ‘hoogwaardig hergebruik’)
is het mogelijk dat de werkgroep pilots zich opsplitst per thema en de pilots van dat
specifieke thema aanstuurt. Daarnaast zal worden onderzocht of de opzet van pilots zo
georganiseerd kan worden dat de resultaten ook in aanmerking kunnen komen voor de
CO2 prestatieladder.
•	Werkgroep Algemene Inkoopvoorwaarden: deze werkgroep zal aan de slag gaan met een
werkwijze voor het opstellen van uniforme contract- en inkoopvoorwaarden: hoe zorgen
we ervoor dat de resultaten van succesvolle pilots worden vertaald naar contract- en
inkoopvoorwaarden die door de keten breed kunnen worden geïmplementeerd?

Met de uitkomsten van de startbijeenkomst wordt een gedetailleerd actieplan gemaakt
voor 2022, waarin staat beschreven hoe we samen kunnen versnellen en aan de slag
kunnen gaan. In het actieplan worden de volgende onderdelen opgenomen:
• Doorkijk komend jaar
• Thema’s van de werkgroepen en deelnemers
• Quick-wins
• Pilots voor 2022
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