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Huidige p-vc

Veel verschillende 
onderdelen en materialen.

Behoefte

Gaatjes en tandbederf 
voorkomen

Nieuwe p-vc

Tablet tandpasta

RETHINK EN VERDUURZAAM JOUW HUIDIGE
PRODUCT-VERPAKKINGSCOMBINATIE

Waarom

Waarom

Waarom

WaaromHoe

Hoe

Hoe

Hoe

Hoe

Waarom

3. HOE EN WAAROM LADDER

Ga verder met de gede�nieerde behoefte bij (2) en plaats die bij start. Stel zo 
vaak als je kan waarom en kom achter de echte behoefte van jouw gebruiker. 
In de ladder staat een voorbeeld van de de hoe en waarom ladder met het 
product tandpasta.

De�nitieve (herziene) behoefte waar je verder 
mee gaat in de rethink fase

1. FUNCTIES

Wat zijn belangrijke functies die jouw p-vc 
vervult?

Zoals communicatie, beschermen, bundelen, 
conserveren, gebruik mogelijk maken etc

2. BEHOEFTE GEBRUIKER2. BEHOEFTE GEBRUIKER

Welke behoefte vervult jouw product-
verpakkingscombinatie (p-vc) voor de gebruiker?

4.  DUURZAAMHEIDS DILEMMA

Welke duurzaamheidsdilemma’s heeft jouw p-vc?

Voorbeelden
- Een portieverpakking zorgt dat juiste hoeveelheden worden aangeboden en 
minder eten wordt verspild, maar hierdoor wordt er meer verpakkingsmateriaal 
gebruikt. 
- De verpakking beland bij het restafval door gebruik van veel verschillende 
onderdelen en materialen, maar het product kan vanwege eisen en wensen niet 
in 1 materiaal/ onderdeel verpakt worden. 
- De verpakking kan compacter, maar hierdoor valt het product weg op het schap.
- De verpakking vervoert veel water, maar onze huidige systemen zijn hierop 
ingericht en kunnen niet makkelijk worden aangepast.
- Het gebruik van nieuwe materialen is lastig, omdat leveranciers vaak nog niet de 
juiste certi�caten kunnen aanleveren omtrent voedselveiligheid. 

PLAK HIER JOUW VERDUURZAMINGSDOELEN OP

Op deze trede wil je 
RETHINK 

toepassen met 
de behoefte zo 
scherp mogelijk

in kaart gebracht

Pak als eerst de ijsbreker kaart-
jes erbij 

Hoe vaker je hoe 
vraagt, hoe 

concreter je p-vc 
wordt die de 

behoefte vervult

START
ANALYSE

START
RETHINK

1.)  Neem de rethink basisprincipes door en leg 
die op de poster neer.
2.) Bedenk ideeën met REDUCE 
(elimineren & vervangen), hergebruik en recy-
clen.  
3.) Pak de kaartjes erbij om oplossingen te 
creëren door out-of-the box te denken.

2030

50% minder verbruik van primaire 
grondsto�en

2050

Een economie zonder afval, 
waarbij alles draait op her-
bruikbare 
grondsto�en

NU

Voorbeelden:

- x% minder verpakkingsmateriaal
- Materiaal uit hernieuwbare grondsto�en
- x% recyclebare materialen

Het verpakken van genoeg tandpasta voor 40 poetsbeurten

START

Waarom vul je in 
vanuit de

 behoefte van de 
consument

Hoe kan je op een andere manier in de 
behoefte voorzien?

Bron: Rijksbreed programma Circulaire Economie (Rijksoverheid, 2016)

Rethink
basis

principes

Nieuwe 
perspectieven

Biomimicry Wat als
vragen

Een 150 ml tube van PP met HPDE dop gevuld met tandpasta

Om je tanden te poetsen met tandpasta

Voor een frisse adem en een schoon gebit

Gaatjes en ander tandbederf voorkomen

Leg hier de 
getrokken 

kaartjes neer


