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SOLIDO MINICONTAINER VAN SUEZ ONTVANGT INNOVATIEONDERSCHEIDING VAN SPIE 

SUEZ kaapt met haar minicontainer SOLIDO de eerste prijs weg in de Challenge Innovation van 
SPIE. De minicontainer won afgelopen donderdag in de categorie milieu-impact. De onderscheiding 
maakt duidelijk dat SUEZ een prioriteit maakt op het vlak van innovatie in al de facetten van haar 
organisatie en haar klanten helpt met innovatieve milieuoplossingen.  

Challenge Innovation van SPIE 

Met de Challenge Innovation wil SPIE Belgium de leveranciers die een prioriteit maken van innovatie 
op product-, service- en organisatieniveau een onderscheiding toekennen. Een veertigtal leveranciers 
stelden hun kandidatuur met niet minder dan 159 verschillende projecten. Na het afsluiten van de 
periode voor kandidatuurstelling in mei, analyseerde een jury, samengesteld uit SPIE Belgium 
medewerkers van verschillende afdelingen, alle dossiers. De jury deelde vervolgens de projecten in 
vijf categorieën in: disruptieve innovatie, impact op milieu en maatschappij, economische impact, 
security en supply chain. Uit de 159 voorgestelde projecten koos de jury er tien, twee per categorie. 
Deze projecten werden afgelopen donderdag gehuldigd. 

Koen Van den Brande, Sales Director bij SUEZ Recycling and Recovery Belgium, licht toe waarom 
SUEZ deelnam aan de Challenge Innovation van SPIE : “Innovatie zit meer dan ooit in het hart van de 
strategie van SUEZ. Het is één van de sleutelelementen waarmee we onze positionering als 
voortrekker van de grondstoffenrevolutie waarmaken. Het is dankzij onze innovaties dat we onze 
klanten eveneens een efficiënter, intelligenter en duurzamer beleid kunnen bieden op het vlak van 
natuurlijke hulpbronnen. De SUEZ Groep is doordrongen van innovatie in alle geledingen van haar 
bedrijfsvoering en de deelname aan dergelijke innovatiecompetities zetten onze gerealiseerde én 
gewaardeerde innovaties in de kijker.” 
 

SOLIDO minicontainer 

“SPIE is al vijf jaar klant bij ons. SUEZ verzamelt en verwerkt het afval van hun verschillende werven 
en sites zoals industrieel afval, karton en PMD en ook gevaarlijk afval”, vult Koen van den Brande 

aan. 

De SOLIDO minicontainer van SUEZ won in de categorie 
milieu-impact. Deze container kan tot 1500 kg afval 
opslaan op een oppervlakte van slechts 3m². Koen Van 
den Brande: “In de container kunnen zowel vast afval als 
alle soorten “zacht” niet-gevaarlijk afval (zoals restafval, 
verpakt organisch afval, papier en karton, plastiekfolie, 
glas als andere te recycleren afvalstromen) worden 



gecollecteerd. De container zorgt ervoor dat het aantal transporten voor de ophaling van het afval 
drastisch worden verminderd, waardoor ze een positieve impact hebben op de CO2-uitstoot. Ze 
worden immers opgeladen door een elektronisch transpallet per 8 stuks op een speciale 
kraanvrachtwagen en bij SUEZ schoongemaakt. De containers zijn lek- en geurvrij en kunnen worden 
toegepast in dichtbevolkte stedelijke gebieden, zijn ideaal voor gebruik bij restaurants en hotels, 
bedrijfskantoren, lokale overheidsinstellingen en zelfs op industriële sites.”  

Manu De Keuster, Directeur Aankopen bij SPIE Belgium: “Bij SPIE Belgium besteden we de grootste 
aandacht aan de selectie van de leveranciers waarmee we werken. We kijken er enerzijds op toe dat 
ze op product- of serviceniveau de grootst mogelijke kwaliteit leveren, en anderzijds dat ze onze 
waarden delen en weten wat onze prioriteiten zijn. SUEZ past zeer zeker in onze visie, maakt duidelijk 
prioriteit maken vernieuwing en denkt mee met de klant.” 
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Over SUEZ  

We staan aan de vooravond van een revolutie in ons gebruik van grondstoffen. Want in een wereld die wordt 

geconfronteerd met uitdagingen zoals de hoge demografische groei, op hol geslagen verstedelijking en een tekort 

aan natuurlijke rijkdommen, is het veiligstellen, het optimaliseren en het vernieuwen van middelen van cruciaal 

belang voor onze toekomst. SUEZ (Paris: SEV, Brussels: SEVB) levert drinkwater aan 92 miljoen mensen, behandelt 

het afvalwater voor 65 miljoen en zamelt het afval in van 34 miljoen mensen. Het recupereert jaarlijks 16 miljoen ton 

afval en produceert 7 TWh aan lokale en hernieuwbare energie. SUEZ is op vijf continenten actief en is een 

hoofdrolspeler in de circulaire economie gekenmerkt door een duurzaam beheer van grondstoffen. SUEZ realiseerde 

in België in 2015 een totale omzet van € 480 miljoen en dit met o.a. 1.900 medewerkers en 50 sites die samen met 

hun klanten bijna 3 miljoen ton afval verwerkten, waarvan 89% een tweede leven kreeg.  

 
 
www.suezbelgium.be 
https://twitter.com/SUEZbe 
 
 
Over SPIE Belgium  
Als filiaal van de groep SPIE, onafhankelijk Europees leider op het gebied van multitechnische diensten, biedt SPIE 
Belgium een gediversifieerd aanbod en een klantgerichte service aan z’n klanten in de industrie, de tertiaire sector en 
de openbare infrastructuur. SPIE Belgium stelt meer dan 1.600 mensen tewerk in 12 vestigingen in België en 1 in 
Luxemburg. Het bedrijf integreert oplossingen en diensten op het gebied van elektrotechniek, mechanica, 
klimaatbeheersing, energie en communicatienetwerken.  
 
Met 600 vestigingen in 38 landen en 38.000 medewerkers heeft de groep SPIE in 2015 een geconsolideerde productie 
van €5,3 miljard en een geconsolideerd EBITA van €351 miljoen gerealiseerd.  
 
Het segment “North-Western Europe”, dat 9.400 medewerkers telt die opereren vanuit 130 sites, realiseerde in 2015 
een productie van €1,31 miljard.  
 
www.spie.com     
www.myspie.eu    
https://www.facebook.com/SPIEgroup   
http://twitter.com/spiegroup   
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