
Bedrijveninvesteringszones 
zerowaste

‘Van afval naar grondstof’. Dit is het motto van stichting 

ZeroWaste Foundation, een platform van en voor bedrijven, overheden, 

kennisinstellingen en andere organisaties die zich inzetten voor 

de transitie naar een circulaire economie. Voor bedrijven op zgn. 

Bedrijveninvesteringszones (BIZ) heeft ZeroWaste Foundation een 

aanpak om gezamenlijk afvalstromen te minimaliseren en materialen 

te hergebruiken of onderling uit te wisselen. Ook kunnen wij bedrijven 

begeleiden bij het opzetten van een BIZ Resultaat: betere samenwerking, 

duurzaamheidwinst, kostenbesparingen en een beter imago voor 

individuele bedrijven en het bedrijventerrein.  

ZeroWaste foundation!



Afval is grondstof 
Onze traditionele manier van produceren en con-
sumeren staat onder druk. Stichting Zero Waste 
Foundation ondersteunt bedrijven, overheden, 
instellingen en gebieden om de omslag te maken 
naar een circulaire manier van produceren door 
bedrijfsprocessen slimmer en duurzamer te ogani-
seren. Inzet: afval voorkomen, minimaliseren van 
overblijvende afval- en reststromen (op termijn 
zero waste = geen verbrandingsafval) en waarde-
creatie door hergebruik. Afval is grondstof! 

Groen is poen 
De rijksoverheid heeft in 2016 in het programma 
‘Nederland circulair in 2050’ de ambitie gesteld 
dat Nederland in 2050 100% circulair is en in 
2030 50%. Verder heeft de EU voor 2024 binden-
de recyclingdoelen geformuleerd: 75 pct. van 
alle afval dient te worden hergebruikt. Bedrijven 
en overheden staan voor een enorme uitdaging 
daaraan handen en voeten te geven. Een impuls 
voor bedrijven om hun MVO-ambities te realiseren 

 Doel/stappen 

 Opzetten BIZ algemeen

1 Behoefteonderzoek zerowaste 
 en andere collectieve diensten  

2 Opzetten BIZ-vereniging en
 BIZ-plan

3 Inkoop collectieve diensten

 Zerowaste-expeditie

1 Uitvoering 0-meting

2 Implementatie Plan van aanpak

 Werkzaamheden

-  Inventarisatie behoeften bij 
 ondernemers en pandeigenaren
 voor individuele en collectieve 
 diensten, incl. zerowaste. 

- Draagvlakmeting. 
- Motiveren bedrijven. 
- Onderzoek (aanvullende)  
 subsidies overheden.

- Begeleiding aanbesteding.

- Anatomische les. 
- Quick scan individuele  
 bedrijven over schoonmaak- 
 en afvalmanagement. 
- Analyse en diagnose stromen 
 op gebiedsniveau. 
- Analyse wet-regelgeving. 
- Berekening kostenbesparingen.

- Bepalen doelen per bedrijf. 
- Onderzoek afval- en  
 schoonmaak-contracten  
 bedrijven. 
- Advies en ondersteuning 
 implementatie per bedrijf. 
- Overleg Omgevingsdienst.

 Resultaat

- Lijst van behoeften aan 
 collectieve diensten 
 (o.a. zerowaste). 
- Besluitvorming collectieve 
 diensten. 
- Uitgangspunten projectplan.

- Projectplan BIZ. 
- Ondernemersvereniging. 
- Subsidie voor activiteiten. 
- Begroting BIZ-plan.

- Gunningsadvies. 
- Aanbesteding. 
- Contracten leveranciers, 
 o.a. voor zerowaste-expeditie. 
- Definitieve begroting uitvoering.

- Plan van aanpak met 
 maatregelen t.b.v. zerowaste-
 expeditie. 
- Begroting zerowaste-expeditie. 
- Organisatievoorstel 
 t.b.v. implementatie (incl. rol 
 parkmanager).

- Samenwerking bedrijven bij 
 afvalmanagement. 
- Duurzaamheidsrendement voor 
 bedrijven en bedrijventerrein. 
- Kostenbesparingen per bedrijf 
 en bedrijventerrein. 
- Ontwikkeling innovatie 
 bedrijven. 
- Imagoverbetering bedrijven 
 (terrein).

en minder afval te produceren vormt de stijgende 
afvalstoffenbelasting van rijkswege (per 2019 bijna 
verdrievoudigd tot € 32,12/ton verbrandingsafval). 
Waardevolle stromen die als grondstof kunnen 
worden hergebruikt, wordt daarvan uitgezonderd. 
Groen is poen! 

Bedrijveninvesteringszones 
ZeroWaste Foundation heeft een praktische aan-
pak voor bedrijventerreinen ontwikkeld. Daarbij 
wordt met bedrijven, bijvoorbeeld in een parkma-
nagementvereniging, samengewerkt om restafval 
te minimaliseren en zoveel mogelijk waardevolle 
materialen te hergebruiken of onderling uit te wis-
selen. Bedrijveninvesteringszones (BIZ) bieden bij-
zondere kansen doordat zij subsidie kunnen krijgen 
bij de gemeente om de kwaliteit van de omgeving 
te verbeteren. Zerowaste kan als project in nieuwe 
BIZ-overeenkomsten worden opgenomen. Vaak zijn 
er bij overheden ook andere subsidies beschikbaar, 
zoals voor procesbegeleiding bij circulair gebieds-
ontwikkelingen. 

Aanpak 
Onze aanpak richt zich op vijf samenhangende 
thema’s: logistiek, techniek, gedragsverandering, 
grondstoffen en geld. We beginnen onze zero-was-
te expeditie met een zgn. ‘anatomische les’. Met 
medewerkers van een bedrijf of andere organisa-
tie worden in een workshop van 1 uur zakken of 
containers dagelijks bedrijfsafval ontleed, concrete 
kostenbesparingen aangegeven en doelstellingen 
bepaald voor de zerowaste-expeditie. Over het 
vervolgtraject worden afspraken op maat gemaakt, 
afhankelijk van de omvang en aard van betreffend 
bedrijf of BIZ-organisatie. 

R-ladder

ZeroWaste foundation! ZeroWaste foundation!



ZeroWaste Foundation ondersteunt samenwerken-
de bedrijven ook bij de subsidieaanvraag voor het 
organiseren van zerowasteprojecten te regelen en 
in dit verband, indien nodig. een BIZ op te zetten. 
Ook kunnen we helpen om andere overheidssubsi-
dies aan te vragen. Zie hieronder het stappenplan 
op hoofdlijnen om een BIZ en zerowaste-expeditie 
op te zetten.

Meer informatie 
 ZeroWaste Foundation
 Jan Rutten
 info@zerowaste.foundation
 +31 6 53 79 59 40

 Oerlemans Facilitymanagement
 Leontine Oerlemans
 info@oerlemansfacilitymanagement.nl 
 +31 6 44 60 83 21

 www.zerowaste.foundation

ZeroWaste Foundation 
ZeroWaste Foundation is meer dan het zoveelste 
duurzame initiatief. ZeroWaste Foundation is een 
Platform met deskundigen uit de beroepspraktijk. 
Doel: kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en 
samenwerking. Daarnaast zet ZeroWaste Founda-
tion als Projectbureau kennis en contacten in bij 
de ontwikkeling en uitvoering van concrete afval-
projecten, zoals op bedrijventerreinen en in hoog-
bouwgebieden. Door de mix van kennis en jaren-
lange praktijkervaring onderscheiden wij ons van 
andere platforms of gewone adviesbureaus. 
Zie ook de website www.zerowastefoundation.nl 
Bij Bedrijfveninvesteringszones werkt ZeroWaste 
Foundation samen met Oerlemans Facilitymanage-
ment, een bedrijf met een uitgebreide CV rond 
Biz’en en parkmanagement. 

ZeroWaste foundation!
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