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‘Waardeloze’ afvalstromen via upcycling technieken omzetten in spraakmakende circulaire kantoorinrichting waarbij
de identiteit van de klant centraal staat. Dat is het doel van Triboo. Oprichter Marc van der Heijden startte er enkele
jaren geleden mee, omdat hij de enorme verspilling zag. Inmiddels hebben we als maatschappij volgens hem geen
keus meer. We zullen zelf het probleem van ons afval moeten oplossen.
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Omdat we het niet zien
voelen we ons niet schuldig en
verantwoordelijk.

Smart WorkPlace | oktober 2018

79
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