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je blijft
bezig!
Er is nog veel te doen op het gebied van
afvalmanagement. Dat maakt dit vak
ook zo leuk. Je bent ondernemer en uitvinder tegelijk. Zo zijn we het afgelopen
half jaar gestart met Kringko, een franchise organisatie die zorgt voor inzameling en recycling in stedelijke gebieden
en op bedrijfsterreinen. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de DORES boxen
en van een bijzondere en schone vorm
van transport; een moderne bakfiets,
waarbij de fietser assistentie krijgt van
een elektrische hulpmotor.
We zijn gestart met de voorbereidingen
om Afvalmonitoring op grote schaal te
gaan aanbieden en tevens om preventie projecten te concretiseren. Bij Afvalmonitoring geven wij onze klanten duidelijk inzicht in zijn afvalstromen en
doen aanbevelingen waarmee verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Bij
preventie nemen we de gehele keten
onder de loep en kijken we ook naar
welke grondstoffen je het beste kunt
gebruiken, zodat ze daarna goed herbruikbaar zijn. Papier is een mooi voorbeeld. We zamelen het allemaal trouw
in, maar het blijft een feit dat het niet is
gemaakt om te recyclen. Wie nu een
papiersoort bedenkt die dat wel is,
hoeft nooit meer te werken. En dat gaat
gebeuren, let maar op. Zo blijft dit vak
je bezighouden.
namens de redactie,
Laurens Groen
Reageren? Graag! reload@milgro.nl
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draagt
afvalscheiding bij aan
de reductie
van broeikasgassen?

Het probleem van de
klimaatverandering staat
hoog op de politieke
agenda. Niet alleen bij
de rijksoverheid, maar
ook bij gemeenten.
Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de afvalinzameling
wilde SenterNovem de lokale
overheden inzicht geven in de
relatie tussen afvalscheiding en
de uitstoot van broeikasgassen.
Addie Weenk, adviseur Milieu en
Leefomgeving bij SenterNovem,
over de uitkomsten van dit onderzoek.
“Het hele idee van afvalscheiding is
ooit ingegeven vanuit kosten en de
schaarste aan ruimte en grondstoffen. De landelijke doelstelling is nu
dat 60% van het afval wordt hergebruikt. Maar met de grote belangstelling voor de klimaatproblematiek ontstond de vraag in hoeverre
afvalscheiding ook nut heeft voor
het milieu, en dan in de vorm van
een reductie van de uitstoot van
broeikasgassen. Die relatie hebben
we laten uitzoeken door CE Delft,
met name Jan Vroonhof heeft daar

Addie Weenk

een grote bijdrage aan geleverd.
Het resultaat is een rekenmodel
waarmee de gemeenteambtenaar
kan zien hoeveel kg CO2-uitstoot
hij kan reduceren door te kiezen
voor het gescheiden inzamelen
en recyclen van een bepaald afval
ofwel ‘secundaire grondstof’.”
Je vergelijkt bijvoorbeeld het
verbranden van een PET-fles in
een verbrandingsoven met het
recyclen ervan? En dan zie je het
verschil in CO2-uitstoot?
“Precies, en dan zie je dat je 10
keer minder CO2 uitstoot wanneer je PET recyclet in plaats van
dit materiaal bij het restafval te
gooien en te verbranden.
En dat is een eerlijke vergelijking.
Ook het energieverbruik van de
transportstromen wordt hierbij
meegerekend en bijvoorbeeld ook
de energiewaarde die verbranding
oplevert.
Lees verder

lijk een rare en wat geïsoleerde
gedachte. Je kunt stellen dat als je
niets doet met het productiebos
dat voor papier is aangeplant, het
recyclen van papier ongunstig
is voor de klimaatproblematiek.
Maar als je datzelfde bos gebruikt
als biomassa, ofwel voor energie,
dan pakt het recyclen ineens heel
gunstig uit.

Want een PET-fles die in de verbrandingsovens terechtkomt, levert
ook weer wat warmte of elektriciteit op. Ook dat wordt meegerekend. Het zijn dus echt de netto
effecten.”
De waarde van het afval als secundaire grondstof wordt hierbij
buiten beschouwing gelaten?
‘Ja, wij hebben puur het klimaateffect laten onderzoeken. Maar om
bij het PET-voorbeeld te blijven: als
virgin materiaal kost het, dacht ik,
zeker 900 euro per ton. Als secundaire grondstof wordt er zo’n 600
euro per ton voor betaald.

Dus bij dit materiaal en
een efficiënte inzameling
zijn de voordelen zowel
economisch als voor
het milieu zo groot dat
je daar wel iets mee
moet doen.
Blik wordt op dit moment vóór,
dan wel na de verbranding uit het
restafval of de as gehaald. Maar er
zijn al partijen die gemeenten 240
euro per ton willen bieden voor
gescheiden ingezameld blik.
Voor glas, dat we allang overal
gescheiden inzamelen, is de opbrengst met 30 tot 40 euro per
ton, veel lager.
Dus geld was en is een belangrijk
motief, maar wij voegen daar nu
het klimaat aan toe als extra argument. Een gemeenteambtenaar
kan deze cijfers gebruiken om zijn
plannen te onderbouwen. En het

klimaat staat tegenwoordig hoog
op de politieke agenda.”
Voor welke afvalstromen zijn
deze berekeningen gemaakt?
“Voor 5 afvalstoffen: papier/karton,
GFT, kunststoffen, glas en textiel.
Over papier is veel te zeggen. Je

zou namelijk kunnen stellen dat
papier als natuurlijke grondstof
al CO2-neutraal is. En dat je er
dus uit klimaatoogpunt niets mee
hoeft te doen. Alles wat je ermee
gaat doen, elke auto die het gaat
ophalen, verstoort dit CO2neutrale effect. Maar dat is natuur-

De cijfers
De kengetallen geven aan hoeveel minder CO2-equivalenten de
gescheiden inzameling en de nuttige toepassing van de betreffende
afvalstromen met zich meebrengt ten opzichte van de inzameling
als onderdeel van restafval en verbranding hiervan in een AVI
(verbrandingsoven).
In 2006 is er bij een totale bronscheiding van bijna 48% met
bovengenoemde stromen een CO2-reductie t.o.v. verbranden
gerealiseerd van bijna 2,8 Mton. Als we kijken naar wat er nog
aan deze stromen in het restafval zit, is er nog een extra reductie
te bereiken van zo’n 3,6 Mton CO2. Dit komt overeen met de
CO2-emissie van ca 19 miljard autokilometers, 5,8 miljard kWh
electriciteitsproductie of het gebruik van ruim 2 miljard m3 aardgas
als brandstof. Deze cijfers geven dan ook een duidelijk antwoord
op de vraag uit de titel van dit artikel en kunnen als uitdaging
worden opgepakt.
Besparing aan gram
CO2 per kilo gerecycled
materiaal.
Papier/karton
GFT
Kunststoffen
Glas
Textiel
Bron: Senter Novem

CO2-effect uitgedrukt
in kilometers autogebruik per
kilo gerecyclede afvalsoort.

2010 g

10,7 km

68 g

0,36 km

2600 g

13,8 km

323 g

1,7 km

3432 g

18,2 km

En nogmaals, in deze
berekeningen hebben
we het niet over geld, en
oud papier is 70 tot 80
euro per ton waard.”
En de effecten voor GFT, glas en
textiel?
De afvalstof die maar relatief weinig CO2-reductie oplevert, is GFT.
Maar dat gaat veranderen wanneer
GFT niet alleen wordt gecomposteerd, maar eerst wordt vergist.
In dit proces zal een deel van de
GFT in biogas worden omgezet.
Wat resteert wordt daarna alsnog
gecomposteerd en aangewend
als bodemverbeteraar. De grove
houtige fractie wordt afgescheiden
uit de compost en ingezet als
biomassa voor energieopwekking.
Deze combinatie wint op dit
moment sterk aan terrein. Het
recyclen van glas levert iets meer
voordeel op. Bij textiel is het
voordeel heel erg groot maar zijn
de absolute getallen relatief laag.
Maar de totale reductie aan broeikasgassen die kan worden bereikt
met recyclen, is in elk geval hoog.
Als beleidsmaker moet je naar het
totale plaatje kijken, maar dit effect
hoort daar zeker bij. ”
Terug naar index

het Afvalfonds dat een bijdrage
zal leveren aan uitvoering van het
Verpakkingen Besluit. Dat is raar.
Je zou verwachten dat je al het
geld gebruikt om een infrastructuur voor inzameling en recycling
op te zetten. Volgend jaar wordt
het verschil nog groter. Dan
wordt 365 miljoen opgehaald en
gaat 250 miljoen daarvan naar de
staatskas. Dat is overigens e 22,50
per burger, want de consument
betaalt dit uiteindelijk. ”
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Per 1 januari dit jaar
hebben bedrijven die
een verpakt product
op de markt brengen
te maken met verpakkingsbelasting.
Per 1 oktober dient men hiervoor
de opgave te doen. Deze maatregel
uit het coalitieakkoord heeft als
doel het ‘vergroenen’ van belastingen. Maar gaat deze maatregel wel
enig effect hebben op het milieu?
Jan Hendrik van der Kooij van
Milgro gelooft er niets van.
“Het probleem met de verpakkingsbelasting is dat er geen milieustimulans van uitgaat. Producenten
en importeurs betalen gewoon per
kilo op de markt gebrachte verpakking. Het enige aspect dat nog
een beetje een sturende werking
heeft, is de tariefdifferentiatie per
materiaal. Kunststof wordt bijvoorbeeld het zwaarst belast omdat de

recyclingdoelstellingen voor dit
materiaal achterblijven bij de doelstellingen en omdat dit materiaal
volgens bepaalde berekeningen een
hogere milieudruk geeft. Maar dat
is dan ook het enige mechanisme
waar een motiverende werking in
te ontdekken valt. Voor de rest is
het een hele platte heffing, zonder
incentive. De consument betaalt
straks een halve tot een hele cent
meer voor een product en verder
gebeurt er niets. Je had ook de
BTW kunnen verhogen of de
afvalstoffenheffing.”
Bedrijven gaan hun verpakkingen niet veranderen voor die
halve of hele cent?

Men doet dit vanuit de
gedachte dat het wellicht beter is dan niets
doen, maar in feite is het
de omgekeerde wereld.
Ik zou het meer zoeken in stimulering van verwerkingstechnologie.
Je moet je zelfs afvragen of producentenverantwoordelijkheid op
deze manier wel goed kan worden
uitgevoerd. Maar ja, zulke vragen
zijn in de politiek nu absoluut niet
aan de orde.”
Terug naar index

De puntsgewijze bezwaren tegen verpakkingsbelasting
• Het doel van vergroening lijkt te worden gemist. De impact van de belasting
is te gering om andere verpakkingsafwegingen te maken.
• De maatregel is administratief te ingewikkeld.
• De koppeling van de financiering van de producentenverantwoordelijkheid
en verpakkingsbelasting is niet slim. Als consument zou je kunnen denken: ik
moet betalen voor afvalscheiding die ik vervolgens zelf moet realiseren.
• De opbrengsten verdwijnen voor het merendeel naar de staatskas.
• De milieudruk waarop de tarieven per verpakkingssoort zijn gebaseerd
houdt onvoldoende rekening met factoren als transport, opslag, bereiding en
gebruik van verpakkingen.

“Precies. Unilever liet al
weten dat de verpakking
onderdeel uitmaakt van
een gigantisch logistiek
proces. En dat verander
je niet voor zo’n miniem
bedrag.”
Wat gebeurt er met de opbrengsten uit de verpakkingsbelasting?
“Ook dat is een belangrijk punt.
Dit jaar zal 240 miljoen worden
opgehaald aan verpakkingsbelasting. Daarvan verdwijnt 125
miljoen in de staatskas en 115 in

• Er is geen markt voor kunststof uit huishoudelijke verpakkingen. Nu gaan we
deze materialen inzamelen in de hoop die markt te creëren.

IS DIT EEN VERPAKKING?
Test uw kennis met onze VerpakkingsQuiz!

1. theezakje

2. bierglas
met mosterd

3. wegwerp
gasaansteker

4. blik
tennisballen

5. lippenstifthouder

6. luciferdoosje

7. puzzeldoos

8. wegwerpbekertje

1. nee 2. ja 3. ja 4. ja 5. ja 6. ja 7. nee 8. ja

verpakkingsbelasting,
leuker voor
de staatskas dan
voor het
milieu

Jan Hendrik van der Kooij

Heb je een betere oplossing?
“Het is best lastig, daar zal ik eerlijk in
zijn. Het probleem is namelijk dat er
nog geen volwassen recyclingmarkt
bestaat voor kunststof uit huishoudelijke verpakkingen. Er is geen
vragende partij die deze kunststof

wil recyclen. Om deze kunststoffen
kwijt te raken moet je nog steeds
geld meenemen. Daarom heeft
men dit bedacht in de hoop dat het
inzamelen van deze kunststoffen zal
leiden tot een vraag.

In feite is die kliko één
grote uitnodiging om
niet te scheiden: want
alles past erin!

14

worden steeds schaarser dus het
wordt een noodzaak om afval te
gaan zien als grondstof. Als China
straks dezelfde welvaart krijgt als
wij hier, dan ontstaat daardoor
een tekort aan koper. Koper kun
je zien als een signaalstof. Als

Bijna 70% van de huishoudens
bestaat uit 1 of 2 personen en maar
5% uit grote gezinnen waar de
normale, grote kliko eigenlijk voor
is gemaakt. Daardoor worden er
nog steeds talloze materialen in de
kliko gegooid waarvoor aparte inzamelsystemen bestaan. Daar hebben
we op provinciaal niveau onderzoek
naar laten doen. Hieruit blijkt dat

GTF of papier, wordt vaak gratis
meegenomen. Hierdoor produceert
Limburg al sinds 1999 minder restafval dan de rest van Nederland. Dat
is geheel toe te schrijven aan het gescheiden inzamelen van afval en voor
het ongescheiden restafval extra

DE KLIKO KAN
EN MOET 10 X
KLEINER!
Pieter Reus werkte als
beleidsadviseur voor
de gemeente Weert
en voert daarnaast
milieuprojecten uit voor
de Provincie Limburg.
In deze functie liet hij
het huishoudelijk afval
in de provincie Limburg
onderzoeken.
Hieruit bleek dat 90% van wat in
de kliko wordt gegooid, daar niet
hoort. Zijn conclusie: met een
ander inzamelsysteem zou je als
burger straks aan een piepklein
vuilniszakje of Dores boxje genoeg
hebben.
Pieter Reus begon zijn carrière
14 jaar geleden als adviseur bij
stortplaatsen. Hij was betrokken
bij initiatieven voor recycling
en schoof langs diverse functies
op van het einde van de pijplijn
naar het begin ervan. Inmiddels
is hij 7 jaar actief bij gemeenten
en adviseert hij over inzamel- en
hergebruiksystemen.
Pieter, wat heb jij met afval?
“Ik zou liever zeggen: wat heb je
met ‘vrijkomende grondstoffen’,
want zo zou je naar afval moeten
kijken. De natuurlijke hulpbronnen

Pieter Reus

die schaars wordt, volgen ijzer,
aluminium en nog veel meer
belangrijke grondstoffen. Ook is
er een relatie tussen de olieprijs
en de kunststofprijs. Kunststof
wordt namelijk gemaakt uit olie,
maar veel kunststof wordt nu als
restafval verbrand. Afval moet
daarom, meer dan ooit, grondstof
worden.”
We moeten anders gaan denken
over afval?
“Ja, en daar moeten we onze inzamelsystemen op aanpassen. Nu
heeft elke huishouden de beschikking over een grote grijze kliko.

90% van wat er in de grijze kliko
wordt gegooid, daar niet thuishoort.
En zelfs binnen die 10% restafval kun
je 8% materialen onderscheiden die
je zou kunnen hergebruiken.”
En dan doet Limburg het nog
beter met afvalscheiding dan de
rest van Nederland omdat jullie
de burger laten betalen voor
restafval.
“Dat klopt. De meeste Limburgse
gemeenten hanteren verschillende vormen van afvalstoffenheffing
waarbij de burger betaalt voor het
restafval dat hij aan de straat zet.
Gesorteerd afval, zoals bijvoorbeeld

kosten te laten betalen. Gescheiden
inzamelen heeft dus effect, maar dat
effect zou veel groter kunnen zijn.”
Want nog steeds produceert ook
de best presterende Limburger 80
kilo restafval per jaar.
“Ja, zelfs wanneer je de burger per
kilo restafval laat betalen - het meest
effectieve van de systemen die
hier in gebruik zijn - verdwijnt nog
steeds een grote hoeveelheid waardevolle materialen in de grijze kliko.
Het is namelijk de kliko zelf die verdere scheiding tegenhoudt. Zowel de
burgers als de beleidsmakers lijken
wel geconditioneerd in het denken
en doen in containers.”
Lees verder

Hoe doorbreek je dit?
“Wij hebben laten onderzoeken
wat belangrijke drijfveren voor de
burger zijn om mee te doen aan
gescheiden inzameling. Dan blijkt niet zo verwonderlijk - dat we het
hem zo makkelijk mogelijk moeten
maken, maar ook dat hij wil weten
dat zijn zorgvuldigheid ook echt nut
heeft. De bereidheid is er dus zeker.
Verder weten we dat een prijsprikkel werkt.

sappakken, één voor papier en
één voor het restafval. Die laatste zou van mij een piepkleine
knalrode zak of zo mogen zijn
die je geld kost. Aan de andere
kant kun je door afval te scheiden een bedrag bij elkaar sparen
voor je favoriete sportclub of
goede doel, zodat er ook sprake
is van een beloning.”

Je krijgt dan dus vier afvalbakken o.i.d. in je huis?
“Ja, maar je moet mensen niet
over de bakken laten struikelen.
Je kunt een inzamelsysteem
ontwikkelen dat bijvoorbeeld in
1 keukenkastje of pedaalemmer
past. En dat afval moet de burger
elke avond aan de straat kunnen
zetten want je wilt, met name je
GFT-afval, niet te lang in huis hebben. Kunststof, blik en sappakken

belanden in dit systeem nog in
dezelfde bak, maar die kunnen na
het inzamelen eenvoudig machinaal worden gescheiden. Als je dit
alles goed doet, kun je uitkomen
op 5% restafval. In plaats van
205 kg restafval per persoon in
Limburg gaat dan nog maar 10 kg
naar de verbrandingsoven.”
Terug naar index

Maar als het regent en
je GFT-bak staat buiten,
gooi je je schillen toch
snel bij het restafval.

De huidige inzamelpraktijk in Limburg 2 GFT, 2 papier, 6 rest

We moeten de burger dus nog
een stap tegemoet komen. Ik
denk daarom aan iets als het volgende: geef elk huishouden een
compact systeem binnenshuis
voor vier soorten afval: één voor
GFT, één voor kunststof, blik en

Mogelijke inzamelpraktijk (kliko’s/inw./jaar) volgens SenterNovem 2 GFT, 2 papier,
5 verpakkingen, 1 rest
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Verbeter
de wereld,
begin
bij je eigen
bedrijf

Milgro weet als geen
ander te vertellen hoe
bedrijven het beste met
hun afval kunnen
omgaan. Maar hoe zit
dat met Milgro zelf?
Die vraag stelde Rob
van der Hoort zichzelf
en besloot het eigen
bedrijf door te lichten
alsof het een klant was.

“Het is verfrissend om zelf te
ervaren wat wij bij onze klanten
doen. Daarbij willen we onszelf
ook gaan benchmarken ten opzichte van andere kantoorbedrijven. Dus zijn wij gaan inventariseren wat wij aan afval produceren.
Vervolgens hebben we een structuur voor scheiding en verwerking bepaald. En nu meten we

elke week exact het gewicht van
onze afvalsoorten. We hebben
hierbij gekozen voor de DORES
boxen omdat het een heel schoon
systeem is waarmee je gemakkelijk en precies de soorten kunt
scheiden. Nu is dat in een kantooromgeving ook weer niet zo
heel moeilijk. Maar je moet jezelf
en je 30 medewerkers toch een

zekere discipline opleggen. Wij
wilden aan den lijve ervaren waar
je dan tegenaan loopt. Om beter
te beseffen wat we van onze
klanten vragen. Je kunt terecht
zeggen: hadden jullie dat niet al

eerder moeten doen? Tja, dat zal
je altijd zien, de kinderen van de
schoenmaker lopen op versleten
schoenen, maar dat is nu dus
verleden tijd.”
Terug naar index
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Dores
voedselrestenboxen,
al vijf jaar
de ideale
oplossing
voor het
AMC
Het Academisch
Medisch Centrum
(AMC) hecht grote
waarde aan klantgerichtheid en aan zorg voor
het milieu. Beide zaken
zijn onder andere terug
te zien in de manier
waarop de voedselverstrekking wordt georganiseerd. We praten
hierover met Mila
Jagroep, leidinggevende
voedingsassistenten en
voedingsassistent
Eric Felderhoff.

Mila Jagroep en Eric Felderhoff

De geschiedenis van de voedsel
verstrekking van het AMC illustreert fraai hoe dit ziekenhuis
steeds efficiënter, maar ook steeds
klantvriendelijker is gaan werken.
De oorspronkelijke methode was
die van een centrale keuken waar
voor alle patiënten werd gekookt.
Daarna werd overgestapt op zogenaamde ‘regenereer’-maaltijden.
Deze voorgekookte en versneld
afgekoelde maaltijden werden door
een externe partij aangeleverd en
opgewarmd in regenereerwagens.
In maart dit jaar stapte het AMC
over op een nieuw voedingsconcept:
stoommaaltijden, aangevuld met
maaltijdsalade, maaltijdsoepen en
sandwiches. Hiermee heeft de patiënt
elke dag de keuze uit maar liefst 20
hoogkwalitatieve maaltijden.

Begrijp ik dat binnen de hele
efficiencyslag die ziekenhuizen
de afgelopen jaren moesten
maken, toch ruimte was om het
comfort van de patiënt te verbeteren?
Mila Jagroep: “Absoluut. Klant
gerichtheid vinden we echt heel
erg belangrijk en het is niet zo dat
dit strijdig hoeft te zijn met efficiënt
werken. In onze nieuwe situatie
hoeft een patiënt niet eerder dan
een uur van tevoren te kiezen wat
hij eten wil. En mag hij zelf bepalen
of hij ‘s middags of ‘s avonds warm
wil eten. Dat betekent dat er veel
minder wordt weggegooid dan
wanneer je die keuze een dag eerder moet maken, want dan weet je
nog niet waar je trek in hebt.”
Werd er hiervoor dan veel meer
weggegooid?
Eric Felderhoff: “Toen we nog een
centrale keuken hadden, werd er
zeker meer weggegooid. Maar de
voedingsassistenten hadden daar
geen goed zicht op, omdat de
voedselresten niet gescheiden
werden afgevoerd. Toen we dit wel
gingen doen, gebruikten we tonnetjes van plastic. Maar die moesten elke dag worden schoongemaakt. Dat vroeg een voor ons
onzichtbare, maar zeer aanzienlijke

tijdsinvestering. Met de Dores
boxen is dat gedoe voorbij. Eén
man doet dagelijks een rondje,
haalt de volle boxen op en zet
nieuwe neer. Dat scheelt veel werk
en het is veel schoner.”
Weet je ook wat er gebeurt met
de afgevoerde voedselresten?
Mila Jagroep: “Daar wordt nu nog
compost van gemaakt, maar binnenkort wordt het aan een vergistingsinstallatie aangeboden waardoor uit de biogassen energie
wordt gewonnen. Dat is een hoogwaardiger gebruik, want van bladeren en takken kun je ook compost
maken. Binnen het AMC loopt een
milieuproject waarin we voortdurend kijken naar hoe we schoner
en energievriendelijker kunnen
werken. Dus naast voedselresten
zamelen we ook plastic, papier,
karton, glas, chemisch afval, naalden
en huisvuil gescheiden in.”
Terug naar index
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ISO 9001 voor
Milgro
Milgro Afvalmanagement
streeft naar een voortdurende verbetering van
de kwaliteit van haar
dienstverlening. Om die
reden besloot het afvalmanagementbureau zich
te laten certificeren volgens de ISO 9001 normen. Rob van der Hoort
legt uit waarom.

in de maak:
training afvalmanagement
Sinds anderhalf jaar werkt
Milgro aan de ontwikkeling
van de Waste Management
Academy. Deze interne opleiding zal binnen een jaar uitgroeien tot een kenniscentrum
dat ook naar buiten toe een
aanbod doet. Zo staat voor

volgend jaar een Training Afvalmanagement in de steigers.
Facility en Procurement Managers, beleidsmedewerker bij
de overheid en managers die
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen in hun portefeuille hebben kunnen hier hun

licht opsteken over de actuele
mogelijkheden om invulling te
geven aan een eigen afvalbeleid. Wil je op de hoogte gehouden worden van de training
Afvalmanagement? Middels de
antwoordkaart kan je je interesse kenbaar maken.
Terug naar index

“Milgro is in korte tijd sterk gegroeid. Dan moet je opletten dat je
processen in hetzelfde tempo meegroeien en meeprofessionaliseren.
Het ISO-systeem maakt je processen inzichtelijk en wijst je proactief
op verbetermogelijkheden.Vroeger
was ISO voornamelijk beschrijvend,
maar dat is veranderd. Het is nu
veel meer een tool dat je helpt bij
verbetering. Ik denk dat, als je over
een jaar opnieuw kijkt naar onze
procedures, deze op veel punten
zullen zijn aangepast.”

Rob van der Hoort

Gaan klanten er iets van merken dat Milgro in juni dit jaar is
gecertificeerd?
“Ja, omdat hierbij hoort dat we
regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken zullen houden. Bij een
deel van onze klanten hebben we
dit al gedaan en kregen we als rapportcijfer een 7,4. Maar je begrijpt
dat we bij een volgend onderzoek
natuurlijk een hogere score willen. Vanaf nu start dus een continu
proces van meten en verbeteren.
We kunnen via ISO zelfs klantbehoeften ontdekken die wij nu nog
niet in kaart hebben.”

Worden jullie hier ook milieuvriendelijker door?
“Dat wordt inderdaad de volgende
stap. Want vanuit ISO 9001 gaan
we door naar de milieucertificering ISO 14001. Daarmee kunnen
wij het positieve effect dat ons
werk heeft op het milieu, meten en
verbeteren.”
Terug naar index
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dagelijkse
leiding
milgro naar
rob van
der hoort

Milgro timmert hard aan de weg
om dé autoriteit in afvalmanagement te worden. Maar zoals elke
ondernemer weet, krijgen dagelijkse operaties al snel voorrang boven nieuwe initiatieven.
Om die reden draagt directeur
Laurens Groen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse
leiding over aan collega Rob van
der Hoort. Rob was eerder al
op interim basis verantwoordelijk voor het DORES concept en

de nieuwe franchise organisatie
Kringko. Die taak wordt overgenomen door Robert Jan ter
Morsche.
Laurens Groen: “Rob heeft
zijn sporen meer dan verdiend
in marketing- en leidinggevende
functies bij bedrijven als Kroy
mans, Nefkens, Woodpecker,
Sparta en Yamaha Motor Europe.
Bij Sparta was hij bijvoorbeeld de
drijvende kracht achter de in-

Rob van der Hoort en Laurens Groen
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GRATIS
ABONNEMENT
OP RELOAD
Reload wil ondernemingen en
hun medewerkers interesseren in
nieuwe manieren om met afval
om te gaan. Reload kijkt met een
brede blik naar wat er gebeurt
in de wereld van afval, recycling
en grondstoffenbeheer.

Als u Reload elk half jaar
gratis wilt ontvangen,
vult u dan onderstaande
antwoordkaart in of mail naar:
reload@milgro.nl

COLOFON
Reload, 1e jaargang, nummer 2

antwoordkaart
Ik wil graag een gratis abonnement op Reload.
Ik wil graag dat u contact met mij opneemt voor een vrijblijvend gesprek over het
managen van afvalstromen in mijn bedrijf.
Ik wil graag op de hoogte gehouden worden over de training Afvalmanagement.
Bedrijf 
Naam 
Functie 
Branche 
Adres 
PC/Woonplaats 
Telefoon 
E-mail 

Deze antwoordkaart kunt u portvrij opsturen naar Milgro Afvalmanagement,
Antwoordnummer 20133, 3020 AB Rotterdam.

troducties van de elektrische
fiets en de moederfiets. Hij is bij
uitstek een bouwer die out-ofthe-box kan denken en dat past
heel goed bij ons.”
Rob van der Hoort: “Milgro is
een bedrijf dat zichzelf moet
blijven uitvinden, want afvalmanagement is een vakgebied dat
echt nog in de kinderschoenen
staat. Het is goed dat Laurens
daar zijn handen nu vrij voor
heeft. Bijvoorbeeld voor de uit
bouw van onze Waste Mana
gement Academy. Nu is dat
nog alleen een opleiding voor
eigen medewerkers, maar volgend jaar gaan we daarmee ook
naar buiten.”
Terug naar index

Reload is een uitgave van Milgro
Afvalmanagement, een onafhankelijk bureau voor afvalmanagement.
Milgro is de schakel tussen opdrachtgevers en de afvalmarkt.
Milgro neemt de totale regie
rondom afvalprocessen over van
opdrachtgevers en realiseert zo
overeengekomen doelstellingen op
gebied van milieu en kosten. Naast
operationeel afvalmanagement adviseert Milgro ook opdrachtgevers
over het verminderen en scheiden
van afval, het verlagen van afvalkosten, hergebruik, milieu-eisen en
wetgeving.
Redactie
Vareseweg 37
3047 AT ROTTERDAM
Telefoon 010 - 238 03 10
reload@milgro.nl
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