
Step Up
In vijf stappen naar  
optimaal afval scheiden



Echte verandering komt van binnenuit

Wat kan ik verwachten van Step Up?
•  Negen workshops 

Onze projectleider Zero Waste duikt in uw actiepunten, 
samen met uw Green Team. In negen workshops 
van ca. drie uur gaan we samen aan de slag met het 
optimaliseren van afval scheiden. Het Green Team bestaat 
uit medewerkers van diverse afdelingen, zodat we alle 
afdelingen met elkaar verbinden. En omdat we ze opleiden 
tot echte experts, zorgen we ervoor dat zij in de toekomst 
zelfstandig verder kunnen.

•  Vijf communicatietoolkits 
Per fase van Step Up krijgt u een communicatietoolkit.  
Deze bevat handvatten om de hele organisatie mee te 
nemen in het gemeenschappelijke doel. Denk aan middelen 
om uw duurzaamheidsdoelen te delen,  
de diverse interventies toe te lichten  
en successen te vieren

•  Drie verschillende interventies 
Om uw medewerkers te inspireren, nodigen we ze uit om 
deel te nemen aan drie interventies: de Green Insight Tour, 
de Expo Circulair en het vergroenen van hun werkomgeving. 

Wat levert Step Up op?
•  Alle collega’s kennen de duurzaamheidsdoelen  

en zien het belang ervan in
•  Alle collega’s zijn betrokken en scheiden  

hun afval op de juiste manier
• U bespaart kosten door minder restafval
• Uw afval heeft hogere recyclepercentages
• U krijgt harde resultaten om te delen in de organisatie

Meer weten over Step Up? 
Neem contact op met uw accountmanager. Nog geen klant bij ons?  
Ook dan kunt u Step Up afnemen in aangepaste vorm. Bel naar 0900-8444.

Hoe zorgt u voor echte verduurzaming van uw bedrijfscultuur? En hoe zorgt u 

voor draagvlak op alle niveaus van de organisatie? Step Up helpt hierbij.  

Met dit unieke programma stellen we uw eigen Green Team samen, dat we  

in 9 maanden opleiden tot echte experts op het gebied van afval scheiden  

én gedragsverandering.

Met Step Up helpen wij u en uw medewerkers naar optimale afvalscheiding.  
In vijf duidelijke stappen worden medewerkers gemotiveerd zelf actief aan de slag te 
gaan met afvalscheiden, met behulp van concrete, prikkelende en praktische tools.

1. Prep
We helpen bij de samenstelling 
van het Green Team, een intern team 
van ambassadeurs dat het programma 
actief onder de aandacht brengt 
in de rest van de organisatie.

2. Base
We schrijven een  plan van 
aanpak voor de komende negen 
maanden, op basis van de data 
en inzichten uit de organisatie.

3. Kick-off
We trappen Step Up groots af en 
zetten afvalscheiding in de spotlights.

4. Action
Het programma draait op volle toeren! 
Met verschillende interventies wordt 
afvalscheiden nu écht belangrijk 
voor de organisatie.

5. Future
Dat was het! We sluiten Step Up 
feestelijk af en vieren de behaalde resultaten. 
Daarnaast geven we het Green Team 
de kennis en middelen om afvalscheiding 
ook in de toekomst binnen de organisatie 
te blijven verankeren.

Meer informatie 
over Step Up?
Ga naar prezero.nl 
of neem contact 
met ons op. 

In vijf stappen naar optimaal
afvalscheiden met Step Up 

Dit is niks nieuws


