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Sector- en Keteninitiatief 

Samen met partners, leveranciers en klanten werkt MCB aan initiatieven: 

• 100 % circulaire producten 

• Maatwerk oplossingen bieden om grondstoffeninzameling emissie-loos uit te voeren   



Emissie-loze en circulaire grondstofinzameling door MCB Milieu & Techniek! 

 

Inleiding 

MCB Milieu & Techniek (MCB) is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Roosendaal. Een 

Hollands bedrijf wat al ruim 20 jaar diverse soorten afval inzamelcontainers ontwerpt én 

produceert. Ook hergebruiken of refurbishen gebruikte containers, verzorgen we plaatsing- en 

installatie werkzaamheden en voeren we onderhoudswerkzaamheden uit.  

MCB gaat het re-design van haar productgamma de komende jaren doorzetten. Met dit 

initiatief willen we twee doelen bereiken: 

• 100 % circulaire producten 

• Maatwerk oplossingen bieden om grondstoffeninzameling emissie-loos uit te voeren 
 

Om onze ideeën te toetsen, verbeteren en voor een nieuwe economie 

maar ook een bijdrage te leveren aan een bredere bewustwording onder 

ondernemend Nederland is MCB actief lid van CHANGE.INC.  

Initiatieven Omschrijving 

100 % circulaire 
producten 

De inzamelcontainers worden samen met opdrachtgevers ontworpen 
en geproduceerd volgens de R-ladder met als doel om een 100 % 
circulaire product-gamma te maken. MCB maakt daarom bewuste 
keuzes in het proces van design en inkoop en wil zodoende reductie 
van CO² uitstoot, grondstoffen gebruik, afval in productie reduceren. 

• Redesign productgamma: Modulair en circulair containers 
ontwerpen, kiezen voor juiste materialen en behandeling 

• Reduce: terugdringen van grondsstof gebruik en gebruik maken van 
toevoeging gerecyclede materialen, reduceren van productie-afval, 
transportbewegingen, slimmer verpakken  

• Remanufacturing/Re-use/Refurbishing: Hergebruik (na reparatie of 
renovatie) van materialen door het re-design 

• Recycling: alle onderdelen 100 % recyclebaar door re-design  
 

Emissie-loze 
afvalinzameling 
door circulaire 
producten 
 

Om de afvalinzameling emissie-loos te gaan zijn gemeenten op zoek 
naar een innovatieve vorm van fijnmazig inzameling van afval. Het 
fijnmazig inzamelen betekend dat het afval met een hoge frequentie 
wordt ingezameld met behulp van kleinere emissie-loze voertuigen. 
Het doel van MCB is samen met deze gemeenten en overheden 
intelligente circulaire modulaire containers op de markt te zetten om 
een fijnmazig stadsdistributie van afval naar grondstof te bevorderen. 
 

CHANGE.INC De Change Community is een groeiende beweging van krachtige 
bedrijven en start-ups. Samen ontwikkelen zij oplossingen voor een 
betere toekomst. Changemakers zijn professionals en organisaties 
die samen vorm geven aan de nieuwe economie. Ze vernieuwen, 
verbeteren en veranderen hun bedrijven en organisaties voor een 
betere toekomst. In de Change Community komen alle 
toekomstmakers van Nederland samen. 
 
Change Inc. is het platform waar we elkaar vinden, inspireren, delen 
en publiceren. Het is de duurzame motor van het bedrijfsleven. Door 
samenwerking te stimuleren komt de nieuwe economie in versneld 
tempo steeds dichterbij. Morgen wordt vandaag bedacht. 
 

 


