
De circulaire dienstverlener tegen afval

Seenons



Maak 100.000 MKB bedrijven 
100% restafval-vrij in 2025

Onze missie



● Nederland wil 100% circulair zijn in 2050

● De Nederlandse overheid wil dat er in 2030 een reductie is 
van 50% op het gebruik van primaire grondstoffen 

● Niet één bedrijf kan dit alleen, dus we moeten de beste 
facetten van diverse bedrijven combineren. 

We moeten onze manier van afval inzamelen en 
verwerken drastisch veranderen



Innovatie in het afvalbeleid 
begint met de logistiek



Seenons maakt circulariteit gemakkelijk voor 
zoveel mogelijk stromen



Stap 1. Logistiek:
Ladder van Seenons

• Nuttige kleine reststromen worden 
apart ingezameld middels 
retourlogistiek, bakfietsen en 
elektrische voertuigen. 

• Grotere volumes worden opgehaald 
door de dichtstbijzijnde 
kraakperswagen

• Deze maatregelen samen leiden tot 
minder verkeer en CO2 uitstoot.



Stap 2. Verwerking:
Ladder van Lansink

● Seenons koppelt reststromen aan lokale 
bedrijven die deze circulair verwerken tot 
nieuwe producten. 

● Hierbij wordt altijd gekeken naar de meest 
hoogwaardige verwerkingswijze volgens 
de ladder van Lansink. 

● Seenons investeert in het ophalen van 
monostromen om zo goede grondstoffen 
te ontsluiten en een markt te creëren.

● Pas indien de bovenste trede niet mogelijk 
is zal een volgende, lagere trede in 
aanmerking komen.



Stap 3: Producenten
Waardeloze reststromen 
voorkomen

• Na verloop van tijd hoeft de 
restafvalcontainer steeds minder 
vaak geleegd te worden

• Deze stromen zien wij als 
“waardeloos” afval

• Wij zijn in gesprek met grote 
producenten om hen te helpen met 
het voorkomen van waardeloze 
reststromen



Dit resulteert in:



Hoe werkt dit in de praktijk?



Reststromen inzamelen - voor bedrijven
De gebruiker meldt haar gescheiden stromen - via de Seenons 
interface - aan op het Seenons platform.



Reststromen inzamelen - voor logistiek
… het Seenons platform selecteert de optimale logistieke vorm en 
routering op basis van duurzaamheid en prijs...



Inzicht - voor bedrijven
...het Seenons platform geeft inzicht in de gebruiksvriendelijkheid, CO2 
besparing en materiaal besparing.



Circulaire producten - voor bedrijven
Het Seenons platform laat waardevolle reststromen circulair verwerken en 
levert deze via de webshop terug aan bedrijven en bewoners in de buurt..



Seenons is actief in de 
randstad 
Seenons heeft inmiddels een dicht netwerk 
van partners, inclusief de grootste spelers 
van Nederland.

Hieronder vind je enkele voorbeeldklanten:





De Seenons situatie 
is daarmee...

… zeer klantgericht

… optimaal flexibel

… geschikt voor alle volumes

… gericht op duurzaamheid

… gericht op circulariteit





Yoghurt Barn





Food-emmer pilot



Filmpje tonen



Waarom kun je van een 
food-emmer geen nieuwe 

food-emmer maken?





Successen uit de pilot

De emmers konden gescheiden en sausvrij ingezameld worden

De emmers kunnen weer afgebroken worden tot granulaat

Het gaat om een behoorlijk grote monostroom



Uitdagingen waar we tegenaan liepen

Voedsel en warenwet

Logistieke afstemming tussen snackbar en inzamelaar

Gestandaardiseerde inzameling en verwerking

Investeringen nodig voor geautomatiseerde verwerking op grote schaal

Business case van gerecycled materiaal vs virgin materiaal



Wie heeft zuivere afvalstromen 
die momenteel nog verbrand 

worden?



Vragen?



Bedankt!

Bel of mail 
voor verder vragen

hallo@seenons.com
088 733 6667

www.seenons.com


