
presentatie van ca. 10  minuten over SNEW en de stap naar het 
buitenland in de deelsessie over België waarom hebben jullie de stap 

naar het buitenland gezet en wat zijn jullie ervaringen?



De uitdagingen van onze toekomst
• Er dreigt een grondstof schaarste, wat 

een enorme bedreiging zal zijn voor de 
elektronica industrie. 
• Earth Overshoot Day: de dag van het 

jaar dat we alle grondstoffen die de 
wereld in één jaar kan leveren, hebben 
opgebruikt.
• In 2020 viel deze datum in Nederland op 

3 mei. In België zelfs op 30 maart.



Over SNEW



Circulaire telecom & IT met een sociaal hart
• SNEW geeft zakelijke telecom & IT een tweede 

leven, waarbij de klant volledig ontzorgt wordt. 
• Support op telefooncentrales, lang nadat de 

fabrikant is gestopt. 
• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

geven wij een tweede kans.
• Iets wat nog waarde heeft, laten wij bij SNEW 

niet verloren gaan.



Over SNEW
• Opgericht in 2013 door Martijn van Engelen met een 

duidelijke visie: circulair is de toekomst!
• Ruim 200.000 producten een tweede leven gegeven.
• 40 medewerkers, waarvan 20 collega’s met een afstand 

tot de arbeidsmarkt.
• Verantwoordelijk voor volledige retourstromen van 

bedrijven en gemeentes
• PSO trede 3 en 30+ gecertificeerd
• Winnaar Circular Award 2018 voor de maakindustrie



Over Martijn van Engelen
• Founder & CEO SNEW
• Ruim 30 jaar actief in circulair ondernemen
• Oorspronkelijk uit de autosloperij
• Mede-oprichting Stiba
• 30 jaar geleden overstap gemaakt naar IT & telecom
• Inmiddels al ruim 20 jaar geleden voor mezelf begonnen
• Ook meerdere bedrijven in Afrika gehad; Ghana en Oeganda



Integrale ketenaanpak
• SNEW begint bij het verduurzamen van de retourstroom van 

bedrijven:
• SNEW verwerkt de afgeschreven apparatuur en geeft het een tweede leven. 

Data wordt natuurlijk gecertificeerd verwijderd.

• Daarna verlengen we de levenscyclus nog meer:
• Preventief onderhoud

• Dankzij onze onderdelenservice, kunnen we zelfs nog spare parts leveren op apparatuur 
die niet meer ondersteund wordt door de fabrikant.

• Servicecontracten op bestaande hardware met 24/7 support



Integrale ketenaanpak
• Deze unieke aanpak zorgt voor besparingen op 

veel gebieden:
• Er worden minder grondstoffen gebruikt
• Kostenreductie door aanschaf van refurbished

apparatuur
• Financiële vergoeding vanuit de retourstroom
• Uitstel van investeringen doordat huidige apparatuur 

langer functioneel blijft

• Met SNEW wordt duurzaam ondernemen zo 
zelfs een verdienmodel.



Integrale ketenaanpak



Wie zijn onze Belgische klanten 



Proximus
• Relatie met Proximus begon in 2009
• 2015: MIDAS-project
• Asset Recovery van publieke telefooncentrales 

door heel België

• 2016: Spare Parts Management-project
• Volledige verduurzaming retourstroom PABX



Proximus: Spare Parts Management
• Voorheen werd de volledige retourstroom van PABX-materiaal nog 

gerecycled. SNEW maakt deze circulair.
• Volledige registratie, tot de kleinste onderdelen toe
• Technische en cosmetische refurbishment
• Kostenbesparing maar ook besparing van CO2 en gebruik van grondstoffen



Onze stap naar België
• 2015: oprichting Asset Recovery Group: een uniek 

samenwerkingsverband met o.a. Galloo en Verstraete
• 2016: start samenwerking met ‘t Veer met onsite verwerkingslocatie
• Helaas beëindigd vanwege participatiewetgeving

• 2017: oprichting SNEW BVBA
• 2021: overname QPS en uitvoeren groot servicecontract België
• 2021: opzet logistieke hub 



Elk bedrijf kan circulair zijn
Wij helpen u graag.

m.vanengelen@snew.eu
www.snew.eu

+31 88 024 79 00

mailto:m.vanengelen@snew.eu
http://www.snew.eu/

