
ECOO Boost
Kickstart voor  
optimaal afval scheiden



Echte verandering komt van binnenuit

Wat kan ik verwachten van ECOO Boost? 
•  Drie workshops 

Onze projectleider Zero Waste duikt op basis van uw 
afvaldata in uw actiepunten, samen met een selecte groep 
medewerkers. In drie workshops van ca. twee uur gaan we 
samen aan de slag met het optimaliseren van afval  
scheiden. Het deelnemende team bestaat uit medewerkers  

 
 
van diverse afdelingen, zodat we alle afdelingen met elkaar 
verbinden. Hierbij kunt u denken aan uw schoonmaak, 
catering, inkoop, facilitair beheer en communicatie. Hiermee 
legt u de eerste basis voor uw eigen Green Team, waarmee u  
(eventueel samen met ons) daarna verder door kunt pakken.

•  Een uitgebreide 
communicatietoolkit 
ter ondersteuning van  
uw interne communicatie 
ontwikkelden we 
een uitgebreide 
communicatietoolkit. 
Deze  bevat handvatten 
om de hele organisatie 
mee te nemen in het 
gemeenschappelijke doel.

•  Circulaire vitrine 
De circulaire vitrine zit boordevol 
nieuwe producten, gemaakt van 
gerecyclede grondstoffen. Zoals 
heerlijke zeepjes van koffiedik 
of festivaltenten van gerecycled 
karton. Zo laat u zien wat er allemaal 
gemaakt kan worden van afval dat 
goed gescheiden is. U inspireert uw 
medewerkers en laat uw bezoekers 
zien dat u doorpakt op duurzaamheid. 

Interesse in een demo van ECOO Boost? 
Neem contact op met uw accountmanager. Nog geen klant bij ons? 
Ook dan kunt u een demo aanvragen. Bel naar 0900-8444.

U heeft de middelen om afval te scheiden, maar merkt dat er nog winst 

te behalen valt. Hoe brengt u afval scheiden op gang in de organisatie? 

ECOO Boost helpt u op weg. Met ECOO Boost verbindt, traint en motiveert 

u uw collega’s om samen afval beter te scheiden. Zo zet u een beweging 

in gang in de hele organisatie.
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Workshop 1. Doelstellingen Workshop 2. Actiepunten Workshop 3. Resultaten
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Ik wil optimaal
afvalscheiden, 
maar waar moet 
ik beginnen?


