Brussels Waste Network
Een netwerk afvaladviseurs ten dienste van de Brusselse ondernemingen, in het kader van een
publiek-privaat samenwerkingsverband en een bewust preventiebeleid

Waarom het Brussels Waste Network?

gemanaged.

Afvalbeheer in ondernemingen is vaak
synoniem voor hoge kosten. Nochtans, kan
een brainstorming op schaal van de
onderneming de hoeveelheid gegenereerde
afvalstoffen verminderen, het afvalbeheer
verbeteren en dus de milieu-impact van het
bedrijf verminderen, financiële besparingen
meebrengen, de compliance van de bedrijven
met de wetgeving verbeteren en een groener
imago geven aan het bedrijf. De bedrijfsleiders
hebben niet altijd de nodige technische kennis
om een adequaat afvalbeleid te ontwikkelen.

Hoe ondersteunt de Brussels Waste Network
de bedrijven?

Daarom heeft de minister van Milieu en haar
administratie, Leefmilieu Brussel, in het kader
van een bewust preventiebeleid, voorgesteld
om
een
begeleidingsdienst
(door
afvaladviseurs) voor het afval van bedrijven in
Brussel op te richten. De BWN houdt o.a. in
een netwerk van afvaladviseurs, dat aan de
vragen en noden van de Brusselse
ondernemingen kan beantwoorden, te
dynamiseren.

De verschillende projecten leiden tot de
ontwikkeling van tools die de ondernemingen
ondersteunen bij de preventie en het beheer
van hun afvalstoffen.

Proefprojecten
Na een eerste projectoproep « Brussels Waste
Network 2010 », zijn 7 projecten eind 2010
gestart. Deze projecten, gedragen door
beroepsverenigingen, betrekken bedrijven van
verschillende sectoren, verschillende grootte
en verschillende geografische locaties.
Tools

Een gedetailleerde gids van de afvalophalers
die
verschillende
diensten
aan
de
ondernemingen aanbieden is beschikbaar op
onze website.
Events

De oprichting en de werking van dit netwerk is
gebaseerd op de veronderstelling dat de
afvalstoffen en problemen per activiteitsector
verschillen, maar dat bedrijven van eenzelfde
sector vergelijkbare problemen ondervinden.
De afvaladviseur bij BECI is verantwoordelijk
voor de coördinatie van het project en van het
netwerk van afvaladviseurs
De partners van het Brussels Waste Network
Het « Brussels Waste Network » programma is
een gezamenlijk initiatief van de minister van
Milieu, Leefmilieu Brussel en BECI (Kamer van
Koophandel en Verbond van Ondernemingen
te Brussel). De uitvoering en de coördinatie
van het programma worden door BECI

Verschillende seminaries, info-sessies,… rond
het thema bedrijfsafvalstoffen worden
georganiseerd.
Antwoorden op uw vragen rond afval
Elk Brussels bedrijf kan contact opnemen met
het « Brussels Waste Network » over vragen
over afvalpreventie en/of –beheer.
Meer informatie nodig ?
www.brusselswastenetwork.eu/nl/
info@brusselswastenetwork.eu
BECI - 02/210 01 75

