
 Samen voor een 
wereld zonder afval



 

Hoe het 
allemaal 
begon
“Op dit moment komen wij op alle vlakken grondstoffen 
tekort. En dat terwijl wij op grote schaal afval richting de 
verbrandingsoven brengen. Dit moet anders. Daarom 
hebben Jorn en ik in 2019 Seenons opgericht. Ons doel is 
om zoveel mogelijk grondstoffen te redden uit het restafval. 
Het is tijd voor een grondstoffenrevolutie!”

“Wij zijn op zoek gegaan naar dé manier om restafval te 
reduceren en efficiënter te vervoeren. Daarnaast leerden we 
circulaire bedrijven kennen met een vraag naar reststromen. 
We realiseerden ons hierdoor dat we iets nodig hadden om 
alle partijen in de afvalketen bij elkaar te brengen. Nu, twee 
jaar later, zijn we een enthousiaste organisatie met 35+ 
‘waste warriors’ die zich elke dag inzetten om de industrie 
voorgoed te veranderen.”

 



76 miljoen rolcontainers 
met bedrijfsafval, vol 
waardevolle grondstoffen, 
belanden jaarlijks in de 
verbrandingsovens of op 
de stortplaats in 
Nederland*

*2,75 megaton bedrijfsafval belandt jaarlijks in de 
verbrandingsovens of op de stortplaats in 
Nederland. 
Gebaseerd op 240L containers en Rijkswaterstraat 
‘Afvalverwerking in Nederland gegevens 2019’



Als het huidige 
systeem
niet werkt...

...Pakken wij 
het samen aan

Gerecycled afval is duurder dan nieuwe grondstoffen. Het 
verminderen van afval levert bedrijven financieel weinig op.

Kosten

De inzameling van afval is inefficiënt. Er zijn veel verschillende 
systemen voor zowel bedrijven als consumenten en er zijn 
meerdere dienstverleners per locatie.

Inefficiëntie

Bedrijven zijn op zoek naar betere afvaloplossingen, en circulaire 
bedrijven zijn op zoek naar afval om te verwerken tot nieuwe 
producten.

Behoeften



Geen tijd te verspillen

2022 2030 2050
50% minder bedrijfsafval 50% minder verbruik van 

grondstoffen
Nederland 100% circulair

1  Al het bedrijfsafval, niet alleen restafval. Bron: Landelijk Afvalbeheerplan (Ministerie van IenW 2019)
2  Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’
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Dag restafval

Hallo grondstoffen!



Wij zien een wereld
zonder afval

Samen voor een 
wereld zonder afval

Visie

Missie



Alleen 
samen maken 
wij het verschil
We gebruiken technologie en slimme logistiek om 
iedereen in de afvalketen samen te brengen, om 
afval te redden. Waardevolle grondstoffen!

Wij vinden de beste weg 
voor bedrijfsafval

Ons platform en handige app koppelen recyclebaar 
bedrijfsafval (waar mogelijk) aan bedrijven die het 
een tweede leven geven.

Door onze slimme logistiek kan het afval regelmatig 
ingezameld worden, via de meest efficiënte en 
duurzame route mogelijk. Minder verkeer, minder 
CO2, een blijere planeet!



Zo werkt het. 
De beste 
oplossing 
voor jouw 
afval.

Eén klik en we staan op de stoep. Betaal naar gebruik. Kies 
de tijd die jou uitkomt. Weet je niet hoe je je afval moet 
scheiden? We helpen je graag.

Sort & collect
Flexibel en eenvoudig. Kies zelf je ledigingstijd en betaal 
alleen voor wat je gebruikt

Onze app maakt gebruik van slimme logistiek, waardoor we 
afval op efficiënte en duurzame wijze vervoeren met behulp 
van het bestaande transportnetwerk. We gebruiken 
bijvoorbeeld een bakfiets, een elektrische wagen of een 
voertuig dat toch al in de buurt is.

Transport & logistiek
Efficiënter én duurzamer

We zoeken een lokale circulaire verwerker die jouw afval 
een nieuw leven kan geven. Als we geen match kunnen 
vinden, zoeken we de meest efficiënte en duurzame manier 
om je afval te recyclen of te verwerken.

De perfecte match
Red waardevolle grondstoffen



Wat ons 
uniek maakt

We ontwikkelen technologie om te 
delen, om iedereen in de afvalketen 
samen te brengen. Wij willen de 
mindset veranderen, 
systeemveranderingen stimuleren en 
de overgang naar een circulaire 
economie versnellen.



Wij verbinden iedereen in de afvalketen

Waste Warrior Team

Horeca, detailhandel, kantoren en sportclubs

Bedrijven (Waste Savers)

Vervoeren afval van a naar b

Transport & Logistiek Partners

Afvaldienstverleners
Beheren de inzameling en verwerking van afval

Stellen afvalbeleid en wetgeving vast

Gemeenten

Individuen en huishoudens die restafval creëren en 
recyclen

Consumenten

Verwerken afval tot producten of hernieuwbare 
grondstoffen

Afvalverwerkers

Stimuleren diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer

Sociaal ontwikkelbedrijvenWie brengen 
wij bij elkaar?



Van mensen,
voor mensen

Ondanks dat we een techbedrijf zijn 
en we aan andere bedrijven verkopen, 
zijn het uiteindelijk de mensen die 
ervoor kiezen om met ons samen te 
werken. People! We bouwen een 
community met change makers.



 Over ons

 
 

We zijn een techbedrijf. 

We ontwikkelen technologie om van onze missie 
werkelijkheid te maken.

Het is work in progress, we kunnen nog niet in alle 
gebieden afvalstromen ophalen en matchen.

Niet met een wagenpark vol vrachtwagens. Ook 
niet met een eigen afvalcentrale.
IT is ons ‘voertuig’.

Wij bouwen hubs waar wij, samen met anderen, 
afval in volume kunnen inzamelen en opslaan.



Onze waarden

We are mad about waste

We are in it together

We do business for good

We keep improving

We move fast

That’s what drives us

We cannot make impact alone

We’re a positive force in the business world

In an authentic, transparent way

No time to waste!



We are mad 
about waste

We do business 
for good

We are in it 
together

 

That’s what drives us. 
That’s why we get out of bed and go to work in the morning.
We love it and hate it. 
We love talking about it, touching it, even diving in it! 
We hate wasting. We prefer to prevent waste in the first place.
Waste is a valuable, precious resource.
Waste is only waste if we waste it.

 

We cannot achieve our mission alone. 
Together starts with our team. A diverse team is a dream team. 
We help each other to succeed. 
We are friendly, respectful and communicate openly.
There is no I in Seenons! The best idea wins, no matter who had it. 
But it’s not all about us. We also need our partners, our fans, a community.
We are building technology to share, to connect everyone in the waste chain.

 

We are a positive force in the business world. 
We’re driven by saving waste. Impact is our #1 priority. 
Accelerating the circular economy, stopping climate change.
Helping businesses on their journey towards zero-waste.
Combining the 3 P’s of people, planet and profit.
We won’t stop until there is no more waste.



We move fast

We keep 
improving

 
Climate change won’t wait for us.
We’re a tech company, we move with speed
We make mistakes. 
Learn from them and move forward. 
Perfection is killing. Good is sometimes good enough.
No time to hang around. No time to waste.

 

We are changemakers on a journey, the new kid on the block.
We’re work in progress and that is ok.
What’s important is that we continuously improve in a 
transparent, authentic, human way.
Let’s take others with us on our journey, move forward
Support them on their journey to zero-waste.



  

waste    warriors

 

We    zijn



Wij willen een circulaire economie. Daar zijn we het allemaal 
over eens. Maar we kunnen dit niet alleen bereiken. Wij 
werken samen. Concurrentie komt niet in ons woordenboek 
voor, en dat is hoe we ons onderscheiden.

Concurrentie, wat is dat?

Doemdenken doen we niet: we zijn positief ingesteld. We 
praten liever over oplossingen dan over problemen. We willen 
de industrie veranderen, niet ontwrichten.

Probleem of oplossing?

Afval is alleen afval als er niets mee gedaan wordt. Wij zijn 
tegen verspilling en tegen het verbranden van afval. Wij zien 
de zakelijke kansen die afval biedt.

Zijn we anti-afval?

Wie wel? De partners waarmee we samenwerken om een 
afvalvrije wereld te creëren. Ere wie ere toekomt, zo zien we 
dat. We zien liever dat zij ons verhaal voor ons vertellen.

Wij zijn niet de helden

Wij zijn niet traditioneel of formeel – wel jong en informeel. In 
de wereld van afval zijn we een unieke soort, en daar zijn we 
trots op. We doen niet aan ‘u’.

We zijn anders, en daar zijn we trots op

Minder woorden, meer foto’s en afbeeldingen. Het liefst met 
mensen erop. Mensen kopen immers van mensen.

Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden

Eén bericht is beter dan vier berichten. Het moet voor 
iedereen te begrijpen zijn, of je nou 10 bent of 70. Houd het 
persoonlijk. We zijn geen robots!

Houd het kort en persoonlijk

Ja, we zijn een techbedrijf, maar niet iedereen is zo 
technologisch als wij. De missie staat voorop, niet het product. 
Laat het verhaal spreken.

Schrik mensen niet af met de technologie

Warrior 
talk



Genoeg gepraat.
Tijd om afval

te redden!



Samen voor een 
wereld zonder 

afval




