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 OPTIMALISEER.       
 UW AFVALBEHEER

in 5 stappen
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Eén van onze vertegenwoordigers komt graag bij u langs voor een eerste kennismakingsgesprek.
Hierbij luisteren we vooral naar uw behoeftes en noden.  We stellen ook gerichte vragen om 
meer te weten te komen over uw huidige afvalbeheer.

stap 1: kennismaking

Een goed afvalbeheer in uw onderneming 
draagt niet alleen bij tot een beter milieu, maar 
helpt u ook kosten en tijd te besparen.

Het afvalbeheer in een instelling behoort meestal niet tot de core business en vaak wordt hier 
weinig bij stil gestaan. Toch is het optimaliseren van het afvalbeheer één van de meest eenvoudige 
en efficiënte manieren om een besparing te realiseren op vlak van duurzaamheid, kosten én tijd.

Maar hoe begin je hieraan?  Bij Salubris hebben we een jarenlange expertise op vlak van duurzame 
afvaloplossingen.
Onze aanpak kenmerkt zich doordat we onszelf als partners beschouwen en samen met u aan 
de slag gaan.

Hoe kunnen wij hierbij helpen en u ontzorgen?
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Op basis van de ontvangen informatie, maken we een analyse van het volledige afvalbeleid.
Het doel is om het aantal afvalbakken en afvalzakken te verminderen en te uniformiseren.

Dit zijn enkele voorbeelden van onze inspanningen:

• inventaris van het huidig assortiment (afvalbakken en -zakken) en de bestaande afvalstromen

• bepaling hoe de verschillende afvalstromen ingezameld en opgehaald worden

• onderzoeken welke afvalbakken herbruikt kunnen worden

• controle of de wettelijk verplichte gescheiden inzameling al wordt nageleefd

stap 2: analyse

Samen met onze leverenciers kijken we wat de mogelijkheden zijn. We kiezen onze partners 
op basis van de beschikbaarheid van hun assortiment.  Het is namelijk ons doel om u een 
lange termijn oplossing te kunnen aanbieden zoals bvb. levenslange beschikbaarheid van de 
afvalbakken, personalisatie met uw logo,...

Samen met een deskundige ter zake formuleren we ons advies:

• selectie van de meest geschikte inzamelrecipiënten en bepaling waar deze te plaatsen

• de mogelijkheden aftoetsen met de actuele wetgeving Vlarema 7 en 8 (klik voor meer info)

• adviseren wat de beste combinatie is met passende afvalzakken

stap 3: advies
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Afvalbakken en sorteercontainers zijn de belangrijkste werktool voor een correcte afvalscheiding.

De belangrijkste eigenschappen zijn:

KLEURCODE
& PICTOGRAMMEN

INWERPOPENING
CAPACITEIT

LOCATIE
ERGONOMIE
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We werken voor u een voorstel op maat uit met de meest duurzame oplossingen en volgens uw 
installatieplan.  

Bovendien bieden we naargelang het project de mogelijkheid om oude afvalbakken terug te 
nemen en te recycleren volgens het circulaire gedachtengoed.
Hiervoor werken we samen met gespecialiseerde partners die in staat zijn om de vuilbakken te 
ontmantelen en te verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. 

stap 4: uitgewerkt voorstel
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We beseffen dat gedragsveranderingen voor de medewerkers niet altijd evident zijn.  Daarom 
helpen we graag met de sensibilisering en communicatie aan uw team en medewerkers.
Dit omvat het schrijven van een motivatie rond de investering, maar ook het uitwerken van een 
visuele campagne met bvb. posters om boven de afvalbakken te hangen.

Hierbij enkele voorbeelden van eerder gerealiseerde projecten.

- posters en infobrochure voor Kliniek Sint-Jozef Pittem

stap 5: communicatie
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- poster voor Orona
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meer info:
www.salubris.be/afvalbeheer


