IKEA geeft een tweede leven
aan meubelen
Vanaf 19 juni 2014
bij IKEA België
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“IKEA wil zijn klanten eenvoudige oplossingen
bieden om hun meubelen te hergebruiken of
te recycleren. We willen met dit initiatief een
voortrekkersrol opnemen in België. Ik kijk er
naar uit om samen met onze klanten meubelen
een tweede leven te geven, en zo de kringloop
te helpen sluiten.”
Olivier Baraille,
Country Manager
IKEA België

“We zien dat een kwart van de Belgen niet
altijd goed weet wat aan te vangen met een
oud meubel. Belgen leven doorgaans relatief
ruim, en slaan hun oude meubelstukken vaak
gewoon thuis op: men bergt ze op in de garage
of op zolder. Indien men toch beslist om actie
te ondernemen, kiest bijna één op de vier
meteen voor het containerpark. Dat betekent
dat heel wat kansen
om meubelen een
tweede leven te
geven nog onbenut
blijven. Daar wil IKEA
nu verandering in
brengen.
We willen onze
klanten heel concrete
oplossingen bieden
om de levensduur
van hun meubel
te verlengen of om
het te recycleren.”
Caroline Gastaud,
Sustainability Manager IKEA België

1. Samen de kringloop sluiten
Een ruimte herinrichten tot kinderkamer omdat er een baby op
komst is, een adolescentenkamer ombouwen tot logeerkamer,
verhuizen van een villa naar een appartement omdat de kinderen
het huis uit zijn… Onze levenssituatie evolueert continu en
daarmee ook de meubels die we al dan niet (meer) nodig hebben.
IKEA is ervan overtuigd dat ‘afgedankte’ meubelen een tweede
leven verdienen. In België is dat vandaag slechts voor de helft
van de meubelen het geval.

Maar wat kan IKEA doen eens het
‘levenseinde’ van een product nabij is?
Hoe kunnen de 13 miljoen bezoekers die
in ons land jaarlijks bij IKEA over de vloer
komen de levensduur van hun meubelen
verlengen of ze een nieuw leven geven?
Duurzaamheid maakt deel uit van wie IKEA is. Al van bij het
ontwerpen van producten zoekt IKEA actief naar duurzame
oplossingen. De materiaalkeuze, het verantwoord ontginnen
van grondstoffen en een efficiënt transport zijn hierbij cruciaal.
Maar ook na het productieproces kan IKEA een verschil maken:
door het aanbieden van eenvoudige en duidelijke oplossingen
voor het hergebruik en de recyclage van oude meubelen aan
klanten bijvoorbeeld.
IKEA België werkte 5 concrete oplossingen uit die klanten kunnen
helpen om hun meubelen te redden.

Ontdek op de volgende pagina’s
hoe IKEA dit wil doen.

Reduceren, hergebruiken
& recycleren vandaag

Grondstoffen

Productie

• Grondstoffen gebruiken binnen de limieten van onze planeet:
Hernieuwbare en gecertificeerde materialen gebruiken
(Better Cotton, FSC voor hout)

• More from less (minder grondstoffen gebruiken
voor een product) via innovatieve productiewijzen
zoals board-on-frame

• Aanvoer van gerecycleerde materialen
en recycleerbaarheid van onze producten
• Nieuwe stromen opzetten voor gerecycleerde materialen
98% van alle verpakkingen is gemaakt van duurzame,
recycleerbare of gerecycleerde materialen

• Restmaterialen gebruiken voor nieuwe producten:
bijvoorbeeld overschotten van dekbedden als
kussenvulling

• Recyclage in alle productie-eenheden

Klant
• De kwaliteit van onze producten garanderen
• Een lange levensduur voor onze producten
verzekeren, door bijvoorbeeld 25 jaar
garantie op keukens

• Meubels aanbieden die meegroeien met onze jongste klanten,
zoals kinderbedjes die groter kunnen worden gemaakt
• De montage-instructies beschikbaar maken, zodat al
onze meubelen oneindig ge(de)monteerd kunnen worden

• Klanten kunnen spaarlampen, TL-buizen, theelichthouders
en lege batterijen terugbrengen naar de “Groene Muur”
in al onze winkels
• Klanten kunnen oude matrassen en huishoudtoestellen
terugbrengen naar IKEA om ze te laten recycleren

Woonwarenhuis
• Training om schade tijdens het transport te voorkomen
en training in afvalbeheer voor de logistieke teams

• Licht beschadigde meubels en toonzaalmodellen
worden aan een prijsje verkocht in de Koopjeshoek

• 0% van het afval van IKEA België komt op de vuilnisbelt
terecht
• Elk woonwarenhuis heeft zijn eigen sorteercenteren in totaal
wordt 85% van het afval van IKEA België gerecycleerd

2. ‘Red de meubelen’
… op 5 verschillende manieren
Vanaf 19 juni bij IKEA België

Zelf aan de slag gaan tijdens een workshop
Krassen uit een tafelblad verwijderen, een beduimelde sofa
een make-over geven of een oud kinderbed omtoveren tot een
knusse loungezetel. Er zijn 101 mogelijkheden om verouderde
of beschadigde meubelen nieuw leven in te blazen.
IKEA organiseert inspirerende workshops waarin klanten leren hoe
ze een meubel kunnen herstellen, pimpen of er een heel nieuwe
functie aan geven. Leden van IKEA Family kunnen zich gratis
inschrijven via www.IKEAFAMILY.be/nl/workshops.
IKEA liet interieurstylistes Bieke Damen en Annick Oth alvast
aan de slag gaan met een aantal gebruikte en beschadigde IKEA
iconen, zoals de FROSTA krukjes, de MALM ladekast en de VILMAR
keukenstoel. Wie zelf een oud meubel onder handen wil nemen kan
stap voor stap de technieken en ideeën ontdekken in 6 praktische
doe-het-zelf filmpjes: www.IKEA.be/reddemeubelen.

Jolanda Wetzelaer,
interieurspecialiste bij IKEA:
“We bieden onze IKEA FAMILY leden het hele jaar workshops
aan, gaande van het decoreren van feesttafels tot sessies
over ecologisch tuinieren met Natuurpunt.
In deze workshops willen we onze klanten
zowel creatief inspireren als hen nieuwe
technieken aanleren. Je zou ervan versteld
staan hoeveel kanten je uit kan met een
likje verf en een stuk behangpapier of hoe
nieuwe handvaten een nieuwe look geven
aan een commode. Daarnaast geeft het
mensen ook een heel voldaan gevoel om
zelf iets te herstellen!”

Gratis wisselstukken en reserveonderdelen
bestellen

Een meubel te koop aanbieden in de
IKEA Koopjeshoek

Een schroef van je MALM kast kwijt? Een plank gebroken bij het
verhuizen van je BILLY boekenkast? Het zijn geen redenen om
een meubel af te danken, want IKEA biedt klanten gratis zowel
grote als kleine wisselstukken, schroeven en vijzen aan om
meubelen te herstellen.

IKEA biedt vanaf 19 juni in elk woonwarenhuis tweedehands
meubelen aan in de Koopjeshoek. Klanten kunnen op die manier
nog iets verdienen aan hun oud IKEA meubel, en IKEA zoekt er
een nieuwe eigenaar voor.
Hoe werkt het?
1. Je hebt een oud IKEA meubel dat een tweede leven verdient.
2. Je stuurt via de website www.IKEA.be/reddemeubelen
een foto en een beschrijving van je oud IKEA meubel in.
3. Indien het meubel geschikt wordt bevonden, stelt IKEA
je per mail een prijs voor waaraan het meubel zal worden
doorverkocht in de tweedehandsafdeling in de winkel.
In principe komt elk IKEA meubel in aanmerking, zolang
het in goede staat verkeert en volledig gemonteerd is.
De volledige voorwaarden vindt de klant op de website,
www.IKEA.be/reddemeubelen.
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4. Je gaat naar je IKEA woonwarenhuis (binnen
de 14 dagen) met deze mail en je meubel en
ontvangt onmiddellijk een waardebon voor je
oud meubel, voor de waarde die per mail werd
overeengekomen. IKEA biedt je meubel te koop
aan in de Koopjeshoek.
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Klanten kunnen in de woonwarenhuizen nog steeds gratis
reserveonderdelen of schroeven en vijsjes ophalen om een meubel
te herstellen. Zo wordt de levensduur verlengd, hoeft de klant geen
nieuw artikel te kopen en het ook niet weg te gooien. Klanten kunnen
de wisselstukken ook online bestellen op www.IKEA.be, deze worden
binnen de twee weken per post bezorgd, de grote stukken kunnen
opgehaald worden in een IKEA woonwarenhuis naar keuze.

Een meubel doneren aan Kringwinkel
of Les Petits Riens
Je meubel niet meer nodig? Zijn je kinderen het ontgroeid?
Ben je er wat op uitgekeken? Je kan er iemand anders ongetwijfeld
een grote dienst mee bewijzen. IKEA slaat de handen in elkaar met
de sociale organisaties Kringwinkel en Les Petits Riens. Vanaf 23 juni
hebben zij elke week een verzamelpunt voor meubelen op de parkings
van IKEA Zaventem, Gent, Wilrijk (Kringwinkel, op maandagnamiddag)
en Anderlecht (Les Petits Riens, op dinsdagnamiddag).
Klanten kunnen zo bij hun bezoek aan IKEA een oud meubel wegschenken. Kringwinkel en Petits Riens verkopen de geschikte meubelen
aan zeer democratische prijzen in hun eigen winkels en bieden werk
aan mensen die weinig kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
IKEA wil elke week 3 ton meubelen per winkel inzamelen.

Danny Vercauteren, directeur Sociale Werkplaats
de Kringwinkel Antwerpen:
“Onze Kringwinkels zijn goed ingeburgerd. Toch blijven we op zoek gaan
naar nieuwe manieren om artikelen in te zamelen en een nieuw leven te
geven. Door de samenwerking met IKEA kunnen wij nog
meer mensen bereiken en hen bewust maken van het
belang van hergebruik. Voor hun bezoek aan IKEA kunnen
klanten hun herbruikbare spullen afgeven aan onze tent op
de parking. Onze mensen zullen ze indien nodig herstellen
en aanbieden in de Kringwinkels.
Wat niet verkocht kan worden,
wordt gerecycleerd.”

Een sofa voor een sofa
Klanten die gebruikmaken van de transportdiensten van IKEA
voor het aan huis leveren van een nieuwe sofa, kunnen hun
oude sofa terug meegeven met de IKEA leverancier. IKEA bekijkt
dan samen met Kringwinkel welke meubelen nog geschikt zijn om
tweedehands te verkopen, de resterende stukken worden gerecycleerd.

3. Belgen en hun oude meubelen
1 op de 4 Belgen bewaart verouderde meubelen gewoon thuis.
Dat kan, in ons land, omdat wij doorgaans over voldoende ruimte
beschikken om oude stukken te stockeren. Maar kunnen we die
oude meubelen niet gewoon een nieuw leven geven? Er iemand
anders een plezier mee doen? Ervoor zorgen dat een meubel
optimaal gerecycleerd wordt? Vandaag kiest 23% van de Belgische
bevolking ervoor om afgedankte meubelen naar het containerpark
te brengen. Meer dan 4 op de 10 Belgen overweegt ook geen
andere opties als ze een meubel kwijt willen dat niet meer in
hun woning past of beschadigd is.
Op die manier blijven heel wat kansen om een meubel een tweede
leven te geven onbenut.

Wat doen Belgen met hun oude meubelen?*
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* Gegevens afkomstig uit een representatieve studie van ICMA bij 1001 Belgen,
op vraag van IKEA uitgevoerd in 2013.

Welke opties zouden zij ook overwegen?*
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Omvang?
Jaarlijks wordt in België 370.000 ton ‘grof huisvuil’ ingezameld, via
containerparken en ophaling aan huis (gegevens van RDC Environment,
Kringwinkel/Komosie niet inbegrepen). Het grof huisvuil dat aan huis
wordt opgehaald bestaat in Vlaanderen voor 43% uit meubilair.
15% daarvan is herbruikbaar. (cijfers RDC Environment).
In 2012 haalde Kringwinkel 61.451 ton goederen op. 43% daarvan
werd doorverkocht. Dat staat gelijk aan 4,31 kg per persoon.
In totaal werd 48% van alle goederen gerecycleerd, en in totaal kreeg
meer dan 90% een tweede leven. Bijna 40% van alle ingezamelde
goederen bij Kringwinkel/Televil zijn meubelen (cijfers Kringwinkel).

4. Tot slot
Met deze 5 initiatieven wil IKEA zijn klanten op een
laagdrempelige manier helpen om meubelen een tweede leven
te geven. Zo verzamelen ze geen stof op zolder of in de garage,
en belanden ze niet onnodig in het containerpark.
Kleine ingrepen of aanpassingen kunnen een meubel nieuw
leven inblazen, of iemand anders een plezier doen. Met dit aanbod
werkt IKEA samen met zijn klanten verder aan een gesloten
kringloop voor zijn producten.

Over IKEA België
IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen
tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden
en de IKEA Groep telt vandaag 303 woonwarenhuizen in 26 landen.
135.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een
beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen.
De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze
manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven
die onder meer kinderen en het milieu ten goede komen.
IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 6 woonwarenhuizen:
in Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk en Zaventem.
In België telt IKEA 2.900 medewerkers.
www.IKEA.be
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