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Van yoghurtbakje tot buggy: afval is waardevol!
De komende jaren willen wij iedereen laten inzien dat afval waardevol is. Want als we afval goed
gescheiden inzamelen kunnen we het steeds weer en weer gebruiken. Zodat we van afval weer nieuwe
producten kunnen maken. Zo maken we van koffiedik notitieboekjes, van melkpakken toiletpapier en
worden kauwgomresten schoenen en wordt plastic eindeloos keer opnieuw plastic. Of we maken er
kleding van. En in de toekomst? Bouwen we onze huizen misschien wel van oude materialen, of zelfs
gebouwen of hele steden? Want elke gram afval kan weer iets nieuws worden. Bij SUEZ noemen we dat
de grondstoffenrevolutie en die revolutie heeft jouw hulp nodig. Denk je mee?

Annie de Loijer, directeur Marketing - Dinsdag 20 november 15:00
Sinds mei 2017 geeft Annie de Loijer leiding aan de afdeling Marketing.
Annie de Loijer startte na haar studie Internationale Bedrijfskunde te
Maastricht haar loopbaan in marketing bij Sara Lee. Daarna volgden
diverse marketingfuncties bij internationale FMCG-bedrijven
(FrieslandCampina, OranginaSchweppes, Mondelez). Daar was zij
verantwoordelijk voor strategie, innovatie en communicatie. Voordat ze
in dienst trad bij SUEZ, werkte ze vier jaar op interim-basis.

Serge Flantua, directeur Sales - Woensdag 21 november 16:00
Serge Flantua studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van
Tilburg en startte daarna als Manager Shared Services bij SUEZ
(SITA) in Nederland. Daarna was hij Financieel Manager bij de Duitse
zusteronderneming om later Directeur Shared Services van SITA
Northern Europe Waste Services te worden. Vanaf medio 2014
bekleedde hij de functie van Directeur Finance van de Nederlandse
onderneming. Sinds oktober 2016 is hij Directeur Sales.

Ilse van den Breemer, manager Overheden –
Donderdag 20 november - 15:00
Als bestuurskundige heeft Ilse van den Breemer veel kanten van de
duurzame economie gezien. Haar loopbaan is gestart als ambtenaar
bij de Gemeente Amsterdam op het gebied van duurzaam bouwen.
Het werken binnen publiek-private samenwerkingsverbanden heeft
zij daarna als programmamanager Duurzaamheid bij de Amsterdam
Economic Board als expertise opgebouwd. Na ruim 10 jaar is zij
gestart bij Eneco om de energietransitie op gebiedsniveau vorm te
geven. Sinds februari 2018 is zij manager van het team Overheden
en werkt zij aan een even belangrijke transitie: die naar een
circulaire samenleving.

