
Think Green. 
Think People.



Etiketten zijn overal in ons 
dagelijks leven. Jammer ge-
noeg, veroorzaken ze elk jaar 
tonnen afval. 
Turbel beseft dat zij een deel 
van het probleem zijn en 
verbindt zich ertoe een max-
imum aan oplossingen voor 
te stellen om het milieu en de 
hulpbronnen te beschermen. 

1. Fotovoltaïsche  
panelen 

De meeste energiebehoeften 
worden geproduceerd door 
zonnepanelen. 
Vandaag hebben we in totaal 
1168 actieve panelen. Ze stel-
len ons in staat om een gem-
iddelde van 389.000 Kwh/
jaar elektriciteit te produceren. 
45% van deze productie wordt 
gebruikt voor onze interne 
consumptie, de rest wordt op-
nieuw geïnjecteerd elders in 
het netwerk. 
Onze ambitie is al onze pro-
ductie te consumeren door en-
ergiegemeenschappen of met 
behulp van batterijen.

 

2. Afvalbeheer
 
Productieafval wordt door een 
onderaannemer afgevoerd 
voor recycling.
Wij werken actief aan een 
optimale recycling van ons 
afval. Zo zamelen wij bijvoor-
beeld kernen en labelruggen 
van onze klanten om deze via 

onze leveranciers te laten re-
cycleren. Het karton word ook 
hergebruikt voor uw zending-
en of, als hun toestand het niet 
toelaat, transformeren we ze 
in vulling om de goederen te 
beschermen.

3. Waterbehandeling
 

Het reinigingswater is ver-
zameld in een tank en vervol-
gens behandeld voordat ze 
worden weggevoerd.

 

4. Alternatieve  
materialen 

Voor alle aanvragen van 
klanten, bieden we eerst 
groene alternatieven.

• 	 Grondstoffen van uit 
ecologisch verantwoorde 
bossen (FSC of PEFC)

• 	 Gebruik van dunnere ma-
terialen (winst in produc-
tiviteit en opslagruimte) 

• 	 Voorstel voor recycleer-
bare materialen (100% 
gerecycleerde vezel)

• 	 Mogelijkheid tot gebruik 
van biologisch afbreek-
baar of composteerbare 
etiketten

 

5. Palletdozen
Op verzoek verpakken we alle 

artikelen in een kartonnen doos 
volgens de grootte van een pal-
let. Dit vermindert de afval van 
dozen, maar het bespaart ook 
opslagruimte (en dus vervoer).

 

6. De kleine interne  
initiatieven

• Afschaffing	van	individue-
le vuilbakken

• Gebruik van gemalen en 
fairtrade	koffie

• Sorteren op alle niveaus
• Prioriteit	 voor	 fietsen	 en	

mobiliteit op het werk
• Installatie van 8 openbare 

oplaadpunten voor elek-
trische voertuigen

Onze inzet voor het milieu

En omdat we nog verd-
er willen gaan, werk-
en we nauw samen 
met D-Carbonize om 
onze koolstofvoetaf-
d r u k  t e  c o n t r o l e r -
e n ,  t e  ve r m i n d e re n 
en te  compenseren. 

Onze  koo lstofst rat-
egie is  erop ger icht 
onze koolstofuitstoot 
in 2023 met 10% te 
v e r m i n d e r e n  e n  i n 
d e  d a a ro pvo l g e n d e 
jaren door  te  gaan.  

O m  n o g  s n e l l e r  t e 
gaan,  wi l  Turbel  in-
vesteren in compen-
satieprojecten die een 
combinat ie  z i jn  van 
p o s i t i e v e  g e v o l g e n 
voor de ecologie en het 
sociale milieu van de 
betrokken bevolkings-
groepen.



Onze sociale 
betrokkenheid

Naast ecologie als de cen-
trale gedachte van al onze 
acties, Turbel is bovenal 
een familiebedrijf voor wie 
het menselijke element erg 
belangrijk is. ,Door de jaren 
heen zijn er verschillende 
acties ingevoerd om onze 
waarden te laten zien.

Inclusie

Turbel werkt hand in hand 
met CITECO, een aangepast 
werkbedrijf, om hun leden de 
kans te geven om te evolueren 
op een baan in ons bedrijf.

Diversiteit

Turbel is een plaats waar ver-
schillende culturen dagelijks 
samenkomen. De minister 
van Werkgelegenheid van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gew-
est heeft Turbel het diversite-
itslabel toegekend. Dit label 
wordt elk jaar toegekend aan 
werkgevers die de verschillen 
in de professionele omgev-
ing erkennen, respecteren en 
waarderen.

Welzijn

Het welzijn van onze 
werknemers is noodzakelijk. 
Via Windoo organiseren wij 
allerlei activiteiten om voor 
hen te zorgen.

Anderen

Wij steunen verschillende pro-
jecten zoals Goods to Give om 
de kinderen in nood een max-
imum aan schoolmateriaal te 
geven

Wij steunen via financiële do-
naties verschillende vereni-
gingen zoals Viva for life, SOS  
Kinderdorpen, Artsen zonder 
grenzen, enz.



Contacteer ons

Tel: 02 240 94 00

Email: info@turbel.be

Spaarbekkenstraat 11
1130 Brussel - België

turbellabels.be

Meer informatie 

Als u op de hoogte wil blijven 
over onze milieu- en sociale ini-
tiatieven, kan je je aanmelden 
voor onze nieuwsbrief op onze 
website turbellabels.be


