
Upcycle 
your waste

Doe ook mee!
Interesse om deel uit te maken van Upcycle Your Waste? 
Dat kan zeker. Met uw deelname streven we samen naar 
een duurzame planeet, geven we uw bedrijf een boost en 
verminderen we uw afvalkosten.

Neem voor meer informatie en deelname aan het project 
via onderstaande gegevens contact met ons op.

upcycleyourwaste.com

Internationale projectpartners

Gratis programma voor KMO's

Afgestemd op de behoeften
van lokale ondernemers

Ondersteunt de circulaire economie

Voordelen
1.  Gratis programma

Upcycle Your Waste wordt gefi nancierd door de 
Europese Unie. We verwachten geen vergoeding 
voor uw deelname.

2.  Kosten verlagen
Onderzoek toont aan dat een beter afvalbeheer de 
kosten direct en indirect verlaagt.

3. Stap voor stap ondersteuning en begeleiding
Het programma zorgt voor een stapsgewijze 
aanpak, continue begeleiding, stelt uitkomsten 
beschikbaar en geeft aan waar mogelijkheden en 
kansen liggen.

4. Geef uw bedrijf een boost
Circulair afvalbeheer ondersteunt uw MVO-activi-
teiten, helpt u bij het verkrijgen van vergunningen 
en verruimt uw aanbestedingsmogelijkheden.

5. Lokale meerwaarde door internationale 
samenwerking
Bij upcycling wordt er rekening gehouden met alle 
afvalstromen op een bedrijventerrein. Door lokale 
resultaten internationaal uit te wisselen, profi teren 
we lokaal van de kennis, inzichten en successen 
van de andere pilotregio's.

6. Minder milieudruk
Door afval om te zetten in nieuwe producten 
ontstaat minder afval, raken de huidige grondstof-
voorraden niet uitgeput, vermindert de CO₂-
uitstoot en de vervuiling van het milieu.

7. Ondersteuning van lokale ontwikkeling
Het programma ondersteunt lokale partner-
schappen, streeft naar een samenwerkende 
zakengemeenschap, bevordert circulaire 
bedrijvigheid en creëert economische meerwaarde.

Partner

Economisch Huis Oostende
Het Economisch Huis Oostende wil met zijn deelname 
aan het Europese programma Upcycle Your Waste 
Oostendse ondernemingen ondersteunen. De missie is 
KMO’s stapsgewijs te gidsen om meer waarde uit hun 
bedrijfsafval te halen, waardoor ze afvalgerelateerde kosten 
verminderen, de circulaire economie ondersteunen en zo 
bijdragen tot een duurzame planeet. We ondersteunen 
zowel al bestaande als nieuwe circulaire initiatieven. Dit is 
volledig in lijn met het streven van Stad Oostende om een 
milieu- en natuurvriendelijke stad te worden door onder 
meer in te zetten op de mogelijkheden van de circulaire 
economie.

Hendrik Serruyslaan 48
8400 Oostende
+32 498 07 44 07
arne.rossel@economischhuis.be



Gratis programma
Upcycle Your Waste is een programma waar KMO's 
gratis aan deel kunnen nemen. Het doel is de reductie 
van afvalstromen door het afval om te zetten in nieuwe 
grondstoffen en producten: upcycling van afval. Dit levert 
een kostenvermindering en een verbetering van de 
bedrijfsprocessen op. Tegelijkertijd steunt het programma 
de circulaire economie en draagt het bij tot een duurzame 
planeet.

Stapsgewijze begeleiding
Vanuit het programma krijgen deelnemers stap voor 
stap uitleg over hoe upcyclen werkt en wat de voordelen 
zijn. Dit begint bij het benoemen en wegnemen van 
de belemmeringen en eindigt bij het realiseren van 
de oplossingen voor upcyclen. Daarnaast bieden we 
trainingsmodules aan om ondernemers te helpen ook in 
de toekomst circulair te blijven ondernemen

Meer over de verschillende stappen vindt u in het groene 
kader hieronder.

Minimise
your waste.
Maximise
your business.

Lokale circulaire oplossingen

Op basis van een gratis afvalscan bundelt het programma 
de afvalstromen en voert het marktverkenningen naar 
lokaal of regionaal hoogwaardig hergebruik uit. Waar 
mogelijk wordt contact gelegd met potentiële afnemers 
in de omgeving. Door samenwerking en door vraag 
en aanbod samen te brengen, groeien de kansen op 
rendabele businesscases en verandert een kostenpost in 
een verdienmodel.

Barrières doorbreken en 
samenwerking stimuleren
Uit onderzoek blijkt dat kleine en middelgrote 
ondernemingen meerdere barrières ervaren die hen 
belemmeren om afvalstromen hoogwaardiger te 
verwerken zoals onvoldoende kennis van zaken, gebrek 
aan tijd en te veel risico’s. Upcycle Your Waste brengt 
in beeld welke belemmeringen er zich in verschillende 
situaties voordoen en helpt deelnemende ondernemers 
om deze te doorbreken.

Internationaal partnerschap 
afgestemd op lokale 
behoeften
Lokale samenwerking leidt tot een aanpak op maat 
gericht op het karakter van het bedrijventerrein 
waardoor we specifi eke lokale of regionale voordelen 
kunnen realiseren. Deze resultaten worden uitgewisseld 
met andere bedrijventerreinen waar het programma 
loopt. Zo hebben we nog meer verrijkende inzichten voor 
de deelnemende ondernemers beschikbaar.

Het Upcycle Your Waste-project werkt samen met 
lokale ondernemers op bedrijventerreinen in België, 
Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en 
met de kennisinstellingen Vives (BE) en TU-Delft 
(NL). De komende twee jaar zullen zij de KMO's op 
de bedrijventerreinen helpen bij het upcyclen van 
bedrijfsafval.

Upcycle Your Waste wordt gefi nancierd door het 
Interreg 2 Zeeën-programma (Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling) en wordt medegefi nancierd 
door Stad Oostende.

Onderzoek van de 
huidige afvalsituatie 
van uw bedrijf

Ontwikkelen 
van upcycling-
oplossingen     

Kennis en 
opleidingen 
ontwikkelen
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