
 ARP & Europress Finland. 

Internationaal1977 opgericht Kerava, Zuid-Finland±25.000 afvalpersen

 Een duurzame samenwerking: van afval tot duurzame grondstof. 
 Samen voor een duurzame toekomst. 

 Locaties Europress 

Het hoofdkantoor en de fabriek zijn gevestigd 

in Zuid-Finland, in Kerava. Daarnaast hebben 

ze dochterondernemingen in Noord-Europa, 

Benelux, Polen, Zweden, Noorwegen en 

internationale dealers over de hele wereld, 

bijv. Groot-Brittannië, Zwitserland, Duitsland, 

Australië, Singapore. 

Alle producten worden in Finland 

geproduceerd.

Het Europress SMART-systeem maakt een slim en ecologisch afvalbeheer mogelijk. Europress Finland produceert 

producten die gemakkelijk, veilig en efficiënt te gebruiken zijn om de circulaire economie aan te moedigen. Met de 

SMART-diensten worden onnodige transporten effectief geëlimineerd, waardoor CO2-uitstoot wordt verminderd.

 Een goed afvalbeheer voor het milieu 

 SMART: 

Met de nieuwe afvalcontainers bij ARP wordt er vanzelf aangegeven wanneer hij geledigd moet worden door een slimme, autonome 

besturingsmodule. Hier hoeft dus zelf niet meer opgelet te worden. ARP beschikt nu over een mobiele app waarop storingen gemeld kunnen 

worden, maar ook een extra pick-up aangevraagd kan worden als het opeens erg druk is. De gegevens van de containers gaan naar Milgro, een 

externe afvalmanagementpartner, waar ze geanalyseerd worden. Zodoende heb je je afvalstromen inzichtelijk aan het einde van het jaar.



 De samenwerking tussen Europress Finland en ARP 

In 2010 vertelde Europress, tijdens een PLATO-project, over de 

verschillende SMART-ontwikkelingen die zij hebben doorgevoerd in 

de afvalindustrie. Hierbij worden gegevens gebruikt om afvalbeheer 

te verbeteren. Patrick van Vlaenderen, Supply Chain Operations 

Manager bij ARP, zag dit als een kans om hun afvalbeheer naar een 

hoger niveau te tillen en hun CO2-prestatieladder te verbeteren.

Na een analyse van het bestaande afvalbeheer deed 

Europress een definitief voorstel voor apparatuur en 

SMART 'digitale' hulpmiddelen. 

De installatie van de afvalapparatuur vond plaats in het voorjaar 

van 2022 en zal de komende weken en maanden verder op de 

voet worden gevolgd om de verzamelde gegevens effectief in te 

zetten. 

 Resultaat van de samenwerking 

Patrick van Vlaenderen (Supply Chain Operations Manager ARP): 
“Door gebruik te maken van de gegevens van hun 

afvalapparatuur maken we een “real-life” analyse van de impact 

van het afvalbeheer op de algemene CO2-reductiedoelstellingen.

Deze business case kan een grote impact hebben op de manier 

waarop andere ARP-locaties op langere termijn ook voordeel 

kunnen halen uit deze ‘gegevensverzameling’.“

Plato is een kennisplatform van de kamer van Koophandel in België.  Plato biedt je de 

mogelijkheid om jouw bedrijfsvoering onder de loep te nemen en te professionaliseren in 

één of meerdere managementdomeinen. Op een interactieve manier worden kennis en 

ervaringen met elkaar gedeeld, om maximaal in te zetten op groei en succes. Hier delen o.a. 

bedrijfsleiders hun expertise en zijn een klankbord voor jouw ideeën, vragen en knelpunten.

 Plato 

https://www.voka.be/limburg/plato
https://www.voka.be/limburg/plato
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