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Van onvolhoudbaar naar circulair
Een Kringloopeconomie betekent veel meer dan afval
recyclen en producten langer gebruiken; er is een drastischer
omschakeling nodig om de ambitieuze doelstellingen van het
kabinet te halen. En dat niet alleen. Als we niks veranderen,
gaan we consumerend ten onder in onze eigen afvalberg.
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Vier voorbeelden
Ondernemers in Midden- en Oost-Nederland werken aan
circulaire producten. Vier voorbeelden: designbank van
Gispen (pagina 17), kunststofrecyling door Van Werven,
fietspad van bio-asfalt van infraspecialist Roelofs (pagina 35)
en het prijswinnende nieuwe CowToilet van Hanskamp.
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Circulair ondernemen strategie
voor wereldwijde groei
De nieuwe fabriek van Leadax in Wapenveld is onlangs in
productie genomen om de wereldwijde vraag naar de eerste
circulaire loodvervanger ter wereld te kunnen bijbenen. Een
spannend moment voor CEO Roeland van Delden. Of toch
niet? Van Delden lijkt het meer een logisch gevolg te vinden
van een jarenlange ontwikkeling, die stap voor stap is gezet.

14

Energietransitie grote uitdaging
installatiebranche
De uitvoering van het klimaatakkoord gaat tot 2030
naar verwachting 24.000 nieuwe banen opleveren voor
de technische installatiebranche. In deze sector zijn nu
al zo’n 150.000 mensen actief, samen goed voor een
jaaromzet van meer dan 20 miljard euro. De krapte op de
arbeidsmarkt neemt toe en remt sommige bedrijven nu
al in hun groei. Is het dan wel mogelijk om de doelen van
het klimaatakkoord te realiseren?

24

Uitdagend project in plusklasonderwijs
Met circulair ondernemen kun je niet vroeg genoeg
beginnen. Daarom werken in Bennekom 45 kinderen drie
maanden lang aan een project over circulair ondernemen.
Dit doen zij in de externe plusklas van Jongleren.biz. De
kinderen starten in dit project een eigen bedrijf, gebaseerd
op de principes van circulair ondernemen.
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Het voelt nog wat onwennig om vanaf deze plek het woord tot u te richten. In
mei hebben de leden van VNO-NCW Midden mij officieel benoemd tot voorzitter van de vereniging, en daar ben ik erg trots op.
In negen regio’s zijn bestuursleden, samen met een regiomanager, andere
medewerkers en leden, aan de slag met het bereiken van lobbydoelen en het
organiseren van het netwerk. Samenwerken, zaken doen, kennis delen en
nieuwe inzichten ophalen, is een belangrijke reden voor nieuwe leden om zich
aan te sluiten bij de vereniging. Het afgelopen seizoen zijn op het verenigingskantoor in Apeldoorn ca. 110 uitnodigingen voor bijeenkomsten, workshops en
(project-)activiteiten de deur uitgegaan. Soms naar alle leden, vaak naar specifieke ledengroepen. Voor een actueel overzicht van nieuwe bijeenkomsten na
de zomer verwijs ik u graag naar de VNO-NCW Community, het platform waar
leden elkaar online weten te vinden, naast het fysieke netwerk. Nog geen profiel
aangemaakt? Toch even doen! Zie vnoncw.community/home.

COLOFON

Ook op lobbygebied was het een intensief jaar; de verkiezingen voor het

Middelpunt is een uitgave van werkgeversvereniging VNO-NCW Midden, het

Europees Parlement en – meer nog – de Provinciale Staten waren uitgelezen

regionale netwerk van VNO-NCW voor ondernemers in Flevoland, Gelderland,

momenten om het ondernemersgeluid te laten horen. U heeft met het uitbren-

Overijssel en Utrecht. We zijn dé ontmoetingsplek in de regio en behartigen

gen van uw stem op 20 maart en 23 mei uw invloed uitgeoefend, door uw VNO-

de belangen voor onze leden: ondernemers en managers met een eindverantwoordelijke positie in het bedrijfsleven.

NCW Midden-lidmaatschap blijft u dat ook de komende jaren doen. Belangrijke
issues waar we aandacht voor vragen: de krapte op de arbeidsmarkt, we pleiten

Informatie over lidmaatschap VNO-NCW Midden:

voor verbetering van wegen en slimmer reizen met betere OV-verbindingen en

www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap

we stimuleren en helpen mkb-bedrijven in hun export-ambities. Ook steken

T 055 – 5222606

we veel kennis en tijd in de ondersteuning van regionale ondernemers in de

E info@vno-ncwmidden.nl

transitie naar nieuwe energie en een circulaire economie, vanuit de overtuiging

Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 oktober van een jaar worden

dat innovatie en ondernemerschap oplossingen bieden die de uitputting van

gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar.

grondstoffen stoppen. Professor Derk Loorbach zegt hierover in een interview

De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan de ledenadministratie

elders in Middelpunt: ‘circulair ondernemen is echt een stap voorbij duurzaam

van VNO-NCW Midden, Boogschutterstraat 1c, 7324 AE Apeldoorn of

ondernemen. Het vereist een ander businessmodel, een andere manier van

ledenadministratie@vno-ncwmidden.nl.
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hoe VNO-NCW Midden een rol daarin speelt? In deze Middelpunt praktische
verhalen en mooie voorbeelden, ter inspiratie.
Een fijne zomer gewenst!
Marcel Hielkema

voorzitter VNO-NCW Midden

De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de redactionele inhoud van de
advertorials.
MIDDELPUNT OKTOBER 2014

3

VAN DE
VERENIGING
J U N I 2 01 9

Proef elektrische deelfietsen Arnhem
Op woensdag 10 april is de proef
elektrische deelfietsen bij Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
en de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN) officieel van start
gegaan. Met een grote glimlach
maakten Kevin Rijke (IPKW), Erik
Folgering (HAN), Bernard de Graaf
(VNO-NCW Midden) en Hans de
Vroome (Gemeente Arnhem) hun
eerste rit met de e-deelfiets over
het industrieterrein.
Onder het motto ‘Maak de fietser in je
los’ worden medewerkers en studenten
gestimuleerd om gebruik te maken
van de gratis e-deelfietsen. De fietsen
zijn tot en met 30 juni te gebruiken
voor onder andere ritjes tussen IPKW

Na afloop van de proef analyseren
studenten van de HAN de gegevens
om zodoende inzicht te krijgen in het
gebruik van en behoefte aan deze
deelfietsen in Arnhem.

en de HAN. De 20 beschikbare fietsen
kunnen geregistreerd worden met de
bijbehorende app van deelplatform
Amber. Het in- en uit checken kan bij de
fietsenstallingen op de HAN en IPKW,
wat tevens het oplaadstation is voor
de fietsen. De app registreert hoe vaak
de fietsen worden gebruikt en het
aantal kilometers dat ze afleggen.

Nieuwe bestuursleden 2019
WELKOM AAN DE NIEUWE BESTUURSLEDEN:
Achterhoek: Henk Tappel
Arnhem-Nijmegen: Cindy Visser en Arjan Stuij
Stedendriehoek: Derk Lodiers, Annemarie Moezelaar en Christiaan Tjallema
Rivierenland: Marcel van der Sluijs en Lucienne Hoenselaar
provincie Utrecht: Henk Vedder
Zwolle: Klaas Jan Boessenkool, Paul Veld en Henk Zwoferink

Wij danken ook de bestuursleden die afscheid hebben genomen voor alle inzet,
tijd en betrokkenheid!

Nieuwe regiovoorzitter

In de Achterhoek heeft Koen Knufing het
voorzitterschap overgenomen van Peter
Rikken, die deze functie ruim twee jaar
heeft bekleed.
Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel
succes in hun nieuwe functie.

Afscheid collega’s verenigingsbureau
Er is een tijd van komen en er is een tijd
van gaan… Vier collega’s hebben nieuwe
stappen gezet in hun carrière. Ook voor
hen veel succes gewenst!

Koen Knufing
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Na bijna vijf jaar werkzaam geweest als
regiomanager Arnhem-Nijmegen is Pieter
de Boer een nieuwe uitdaging aangegaan
bij Horizon Lelystad als Foreign direct
investment manager. De nieuwe regio
manager heet Tjerry Verhoeven en
gaat per 1 juli voor bestuur en leden
aan de slag.

Het project wordt mede mogelijk
gemaakt door VNO-NCW Midden, in
kader van het programma Slim & Schoon
Onderweg. Bernard de Graaf, bestuurslid
van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen,
vindt dit project dan ook een mooi
voorbeeld van een samenwerking tussen
onderwijs, overheid en het bedrijfsleven.

Meer informatie
Wilt u ook gebruik maken van de
deelfiets? Kijk dan op www.ipkw.nl/
deelfiets voor meer informatie.

Herald Immink is in dienst getreden
bij de gemeente Raalte als strategisch
ontwikkelaar economie. Herald was ruim
drie jaar regiomanager VeluweVallei en
Flevoland. Zijn opvolger, Rob Dal, komt
per 1 juli het VNO-NCW Midden-team
versterken.
Martine Schuijer gaat voor onze landelijke organisaties aan de gang. Zij gaat
zich bezig houden met de oprichting en
leiding van een nieuwe stichting, waarin
een aantal projecten worden ondergebracht. Tevens blijft Martine projectleider
van de 100.000 banen en pakt zij PoW
(perspectief op werk) op. Zo blijft zij op
deze manier nog betrokken bij onze
vereniging. Martine is bijna negen jaar
geleden begonnen als regiomanager Valleiregio maar was de laatste jaren vooral
werkzaam als projectleider en secretaris
Onderwijs en Arbeidsmarkt.
Mobiliteitsmakelaar regio Arnhem
Nijmegen Arno van der Steen heeft
ook een nieuwe functie aanvaard. Arno
gaat bij de HAN aan de slag, bij het
lectoraat Automotive Research als
fulltime projectleider.
Allen dank voor de fijne en collegiale
samenwerking. En we komen elkaar vast
en zeker nog tegen.
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Marcel Hielkema nieuwe voorzitter VNO-NCW Midden

Fotograaf: Jeroen Poortvliet

Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 mei in Apeldoorn hebben
de leden van VNO-NCW Midden Marcel Hielkema officieel benoemd tot
nieuwe voorzitter van de vereniging. Sinds het vertrek van Jacco Vonhof
naar MKB-Nederland in september 2018 nam hij het voorzitterschap
waar en was hij daarnaast provinciaal voorzitter VNO-NCW in Gelderland
en regionaal voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. Vanuit zijn
nieuwe rol vertegenwoordigt hij de regionale leden direct in het Dagelijks
Bestuur van de landelijke vereniging VNO-NCW in Den Haag.

Marcel Hielkema (49) heeft naast veel bestuurlijke ervaring een brede achtergrond
in het bedrijfsleven en andere sectoren. Na
zijn opleiding aan de Hotelschool in Den
Haag werkte hij tien jaar in verschillende
executive functies in de internationale
hotellerie en was hij lange tijd directeur
van Dirkzwager advocaten & notarissen.
In 2018 stapte hij over naar Scalabor BV in
Arnhem, een arbeidsontwikkelingsbedrijf
met bijna 2500 medewerkers en een grote
maatschappelijke opgave.
De nieuwe voorzitter gaat door met de
huidige koers van de vereniging, die volgens hem voor een sterke en daadkrachtige basis heeft gezorgd. “Wel denk ik dat we
nog beter kunnen vertellen wat we allemaal doen. Zowel binnen de vereniging als
buiten de vereniging. Daarnaast is het goed
om – net zoals je dat binnen je bedrijf
doet – continu te blijven kijken wat onze
toegevoegde waarde is in een veranderende wereld. Om dat te bereiken wil ik meer
input ophalen bij de leden. Daarnaast wil ik
bedrijven, die wij wel vertegenwoordigen
en die baat hebben bij onze belangenbehartiging, motiveren om zich bij ons aan te
sluiten en samen op te trekken. Tenslotte
denk ik dat we in Den Haag nog beter onze
stem kunnen laten horen; te vaak ligt de
focus op de Randstad, daar waar onze regio toch echt het centrum van het land is.”
Naast zijn werk als directeur van Scalabor
en zijn inzet voor VNO-NCW is Hielkema
vice-voorzitter van de Economic Board
Arnhem Nijmegen, bestuurslid van Legal
Valley, commissaris bij Papendal en lid
van de raad van toezicht van het nationaal
fonds Kinderhulp.

Partner worden van Middelpunt?
VNO-NCW Midden biedt een aantal
bedrijven de mogelijkheid om partner te
worden van het ledenmagazine Middelpunt. Als partner heeft u een fantastisch
podium om uw bedrijf te presenteren en
samen zorgen we voor interessante informatie voor alle leden. Dat is de kracht
van een netwerk.

Contactpersoon:
Gerreke de Weijer,
communicatiemanager
VNO-NCW Midden,
055 – 5222606
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Vier op een rij
Uit de regionale trendrapportage banenafspraak, die UWV eind
april publiceerde, bleek dat de trend van de afgelopen jaren
ook in het vierde kwartaal van 2018 onverminderd is doorgezet:
marktwerkgevers behalen de aantallen uit de banenafspraak in
ruime mate. Dat betekent dat marktwerkgevers voor het vierde
jaar op rij de doelstellingen uit de banenafspraak halen.
Tot en met 31 december 2018 zijn in totaal 53.390 banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep banenafspraak, waarvan
38.335 via een regulier dienstverband bij marktwerkgevers en
nog eens 12.448 banen via een uitzendcontract of detachering.
De doelstelling voor voor 2018 was 43.500 extra banen (ten
opzichte van de nulmeting): 12.500 bij de overheid en 31.000
bij de markt. Waar marktwerkgevers ruimschoots aan deze
doelstelling hebben voldaan, blijven overheidswerkgevers nog
achter. Daar werden 2.607 banen gerealiseerd.
Marktwerkgevers voldoen dus voor het vierde jaar op rij aan
de doelstellingen uit de Banenafspraak. Dat is een resultaat dat
klinkt als een klok. Het laat zien dat talloze Nederlandse ondernemers zich succesvol inspannen om mensen een kans te
geven in hun bedrijven. Er is een beweging op gang gekomen
om Nederland steeds inclusiever te maken.

Lonnekerbrugstraat 80
7547 AJ Enschede

Tel.: 053-4340126
info@gebrvandermeij.nl
www.gebrvandermeij.nl

Old Boys Netwerk: Powered by Woman
In april organiseerde VNO-NCW Stedendriehoek haar eerste vrouwelijke netwerkevent met Elske Doets als inspiratie!
Maar liefst 100 vrouwelijke managers en

ondernemers waren aanwezig om zich
te laten inspireren door de Zakenvrouw
van het jaar 2017. Elske Doets vertelde
deze avond over vrouwelijk leiderschap

alle vrouwelijke bestuurders van VNO-NCW Stedendriehoek en Elske Doets, vlnr: Annemarie Moezelaar, Gerda Kroeze-Knol, Elske Doets, Pascal Hulsegge en Loes Brijker
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en over hoe ze het bedrijf Doets Reizen
volledig omgooide én over de Young
Lady Business Academy voor zakenvrouwen in de dop.
Ook gaf Elske aan dat een betere mix
tussen mannen en vrouwen in de top
van het bedrijfsleven en bij de overheid
zorgt voor groei van de economie en
een betere dynamiek. Door het ‘Old
Boys Netwerk – Powered by Women’
wil VNO-NCW Stedendriehoek het netwerken onder vrouwelijke ondernemers
en vrouwen op hoge leidinggevende
posities in het bedrijfsleven stimuleren.
Zodat vrouwen elkaar leren kennen,
meer gunnen en samenwerken. Ook
moet het netwerk inspiratie bieden voor
vrouwelijke ondernemers, zodat hun
bedrijven doorgroeien.

LEDEN
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JUNI 2019

Peter Eskes toegetreden tot Stolwijk vanWijk
Waardegeneratie

Uitbreiding werkzaamheden Royal Talens bij
Werkbedrijf Lucrato

Peter Eskes is als mede-eigenaar toegetreden tot
Stolwijk vanWijk Waardegeneratie in Doetinchem
en Zevenaar. Met zijn komst
verwerft het kantoor, dat
adviseert en begeleidt bij
bedrijfsovernames en fusies, een specialist op het
gebied van bedrijfswaardering en due diligence.
Stolwijk vanWijk is al in de markt actief sinds 2011 waarbij het
multidisciplinaire team onder leiding stond van Johan van
Wijk. Peter Eskes is Register Valuator en heeft zich gespecialiseerd in de financiële kant van de dienstverlening.
Stolwijk vanWijk maakt deel uit van Stolwijk KennisNetwerk,
waar een grote diversiteit aan MKB adviseurs en specialisten
verenigd zijn. Stolwijk KennisNetwerk herbergt naast Stolwijk
vanWijk merken als Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten, Vitacon Luteijn HR specialisten, TLA e-fficiency-specialisten, Stolwijk denHartigh Governance - Advies – Onderzoekspecialisten en Stolwijk PietersBerg Corporate Consultancy
& Restructuring.

Royal Talens heeft per 1 april haar werkzaamheden uitgebreid
bij Werkbedrijf Lucrato. Herman Streefkerk (director operations
Royal Talens) en Gerrie van Sunder (algemeen directeur Werkbedrijf Lucrato) gaven hiervoor het officiële ‘startschot’.

KroeseWevers versterkt subsidieadviestak
met aansluiting Subvast
Subvast heeft zich aangesloten bij KroeseWevers Subsidieadviseurs BV. Dit maakt het voor beide partijen mogelijk om kennis te delen, verder te groeien en ondernemers nog effectiever
te bedienen. Eigenaar Jan Schut participeert in KroeseWevers
Subsidieadviseurs BV.
Jan Schut is op zoek gegaan naar een actieve
partner op subsidiegebied. Die heeft hij gevonden in KroeseWevers. Jan Schut vertelt:
‘’Ik word onderdeel van
een team met ervaren
subsidieadviseurs. Onze
visie is gericht op groei
en innovatie. We hopen daarbij cliënten te ondersteunen bij het
besparen van kosten door subsidieaanvragen.’’

ten Hag Prestatieprijs 2019 gaat naar Jacco Vonhof
Ondernemer en voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof
uit Zwolle heeft de ten Hag Prestatieprijs 2019 gekregen. Juryvoorzitter Wilma van Ingen reikte hem de prijs uit in de Universiteit van Twente. Jacco Vonhof combineert zijn bedrijf,
NOVON Schoonmaakbedrijven, met zijn functie als voorzitter
van MKB-Nederland. De jury van de prestatieprijs roemt Vonhof
vanwege zijn gedrevenheid en omdat hij het belang van ondernemers altijd vooropstelt.

Fotograaf: Carolien Abbink

www.stolwijkkelderman.nl
www.stolwijkvanwijk.nl

Aanleiding voor de
uitbreiding is het
besluit van Royal
Talens om de werkzaamheden van het
bedrijf te centraliseren. Het distributiecentrum van Talens is gevestigd in
Apeldoorn en vanuit daar worden de producten verstuurd naar
locaties wereldwijd. Royal Talens wil de wereld mooier maken.
Dit doen zij met haar producten, maar ook door verantwoord te
ondernemen. Talens maakt producten van hoge kwaliteit. Werkbedrijf Lucrato zorgt ervoor dat de kwaliteit in de samenwerking
gewaarborgd blijft. Alle medewerkers die voor Talens werken
in het pand van Werkbedrijf Lucrato zijn afkomstig uit de Participatiewet. De uitbreiding van Royal Talens gaf aanleiding tot
een feestje. In de hal van Werkbedrijf Lucrato waar het bedrijf
gevestigd is werden alle producten uitgestald die daar worden
gemaakt. Dat liet zien hoe gevarieerd en kleurrijk de producten
van Talens zijn, net als haar medewerkers.
www.lucrato.nl, www.royaltalens.com

Eric Hutten, voorzitter Dagelijks Bestuur KroeseWevers vult aan:
“Er zijn veel kansen voor KroeseWevers subsidieadvies. Ruim
negentig procent van het bedrijfsleven maakt kans op subsidie,
maar maakt hier geen gebruik van. De aansluiting van Subvast
zorgt ervoor dat we onze kennis verbreden, waardoor wij de komende jaren in staat zijn om verder te groeien en ondernemers
nog effectiever te bedienen.“
vlnr: juryvoorzitter Wilma van Ingen, Jacco Vonhof en Michel ten Hag
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CIRCULAIRE ECONOMIE
Tekst: Floortje Dekkers

DE UITDAGING VAN DE KOMENDE DECENNIA

Van onvolhoudbaar
naar circulair
Een Kringloopeconomie betekent veel meer dan afval recyclen en
producten langer gebruiken; er is een drastischer omschakeling
nodig om de ambitieuze doelstellingen van het kabinet te halen. En
dat niet alleen. Als we niks veranderen, gaan we consumerend ten
onder in onze eigen afvalberg.

W

e moeten met z’n allen anders gaan produceren en consumeren. De manier waarop
we nu de wereld om ons heen verbruiken,
is onvolhoudbaar. We moeten toe naar effectiever
grondstofgebruik, fabricage met andere materialen,
veel minder productie en veel meer diensten. In dit
geval is ‘denken in cirkeltjes’ precies wat we nodig
hebben; de wereld moet toe naar een economie op
basis van circulaire principes. Derk Loorbach is professor socio-economische transities en directeur
van het Dutch Research Institute For Transitions
(DRIFT) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Zijn droom? Versnellen en richting geven van de beweging naar een socialere economie met een positief
effect op de natuur en onze leefomgeving.
Daarmee zegt Loorbach nogal wat. “Circulariteit is een
beetje een containerbegrip. Daardoor weten mensen
vaak niet precies wat ermee bedoeld wordt. ‘Circulaire economie’ staat voor een economisch model
dat waarde behoudt, oplevert en goed is voor mens
en omgeving. Langzaamaan begeven we ons in die
richting, weg van ons huidige, lineaire systeem met
vervuilende emissies, gifstoffen, afvalbergen en uitputting van de aarde. We zullen ook wel moeten; zowel ecologisch, economisch als sociaal raken we aan
de kritische grenzen van stabiliteit. Het is een misvatting dat het alleen gaat om meer of beter recyclen; het
gaat om een geleidelijke, maar complete verschuiving
naar een nieuwe manier van produceren, consumeren en waarderen. Vooral veel effectiever omgaan
met grondstoffen, creatiever zijn met materialen en
samenstelling van producten, niet langer financiële
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glomeraties) samen nadenken over én investeren in
duurzaamheid op de lange termijn.”
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Zoektocht naar alternatieven
Historisch gezien, verlopen transities altijd in golfbewegingen. Op dit moment lijkt alles wat met ‘circulair’ te maken heeft wel een hype. “Dat ís het ergens
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“Denken in cirkeltjes is
precies wat we nodig hebben”
le zoektocht die al decennia lang aan de gang is. We
zijn nu dichtbij structurele verschuivingen; in voedsel, bouw, mobiliteit en energie bijvoorbeeld. Er komt
steeds meer maatschappelijke en politieke druk die de
zoektocht naar alternatieven aanjaagt. Neem mobiliteit. Naast de ontwikkeling van technische innovaties, zoals elektrische auto’s, is er ook de wil vanuit de
(lokale) politiek om de grote autodrukte en daarmee
gepaard gaande vervuiling in de grote binnensteden
aan te pakken. Het autobezit neemt daar inmiddels
flink af. Er ontstaan allerlei deelsystemen met steps
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en scooters. Voor autofabrikanten is dat minder goed
nieuws. Zij zullen een toekomstig businessmodel
moeten gaan ontwikkelen dat weer klópt. Bijvoorbeeld mobiliteit leveren, deelmobiliteit faciliteren in
plaats van auto’s verkopen. In mijn optiek moeten
pioniers op dit gebied - dus bedrijfstakken, bedrijven,
ondernemers die vanuit intrinsieke motivatie investeren, experimenteren en voorlopen in circulariteit daarvoor beloond worden vanuit de overheid. Want
sommige alternatieven vragen een langere tijd om te
renderen; het kan wel dertig jaar duren voor iets economisch interessant wordt. Creatieve baanbrekers die
desondanks gewoon gaan voor innovaties die over
langere tijd op grotere schaal van grote invloed zijn,
mede uit een soort idealisme, moeten we aanmoedigen en belonen.”
Hoewel het voor sommige ondernemers misschien
alleen lijkt te gaan over een interessant, nieuw busi-

“Nu wegkijken, betekent dat
je straks het nakijken hebt”
nessmodel of snelle en goede PR, gaat circulair ondernemen écht over strategisch investeren om duurzaamheid op de langere termijn te vergroten. De
nationale doelstelling is dat Nederland honderd procent circulair is in 2050. In het Rijksbrede Programma
Circulaire Economie staat letterlijk: “Concreet betekent
dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet
en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het
milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn,
worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt
verder aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen.” Verderop: “Om
de mensen blijvend te kunnen voeden en voorzien
van noodzakelijke goederen om een menswaardig bestaan te garanderen, is een fundamenteel anders omgaan met grondstoffen nodig. (…) Deze opgave vraagt
om zowel technische, socialer en systeeminnovaties
die zullen moeten worden doorgevoerd.”

weinig ruimte om te experimenteren. Daarin schuilt
dan ook meteen een belangrijke waarde van een platform als VNO-NCW. Want dat kan kennis ontsluiten
en verbindingen creëren. Dat kan als een soort intermediair de kleine en middelgrote ondernemingen laten mee-experimenteren met grote ondernemingen
die daarin meer speelruimte hebben.”
Maar ook op kleine schaal kan een ondernemer zelf
circulair denken en handelen. Neem een schildersbedrijf. Begin eens met verf op waterbasis. Dat is én
beter voor de medewerkers die daar dagelijks mee
aan de slag moeten én beter voor de leefomgeving,
óók op de langere termijn. Want in geval van sloop
van een pand, is het circulair gezien wenselijk om zoveel mogelijk bouwmaterialen te hergebruiken. Hout
behandeld met terpentinehoudende verf moet afgedankt worden; daar kan niemand meer iets mee. Voor
elke ondernemer is het relevant op deze manier zijn
of haar huidige businessmodel tegen het licht te houden. Is het gezond voor mens en milieu, kan het met
structureel minder grondstoffen en energie, kan het
met nieuwe oplossingen en technologie meer dienstgericht, inclusiever en effectiever?
“Er moet een knop om”, volgens Loorbach. “Circulair is
niet het hergebruiken van afval dat is ontstaan door de
productie van ‘troep’ uit onze lineaire economie. Dan
ben je alleen maar bezig om die lineaire economie te
optimaliseren. Het gaat een stap verder: dat afval had
er niet eens hoeven zijn, want die onzinnige producten hadden helemaal niet gemaakt hoeven worden.
Gelukkig komt er steeds meer vaart in die omslag in
denken. Consumenten zullen daar steeds meer van
merken. Zo verbiedt de EU nu bijvoorbeeld single use
plastic, zoals van die wegwerproerstaafjes. Plastic is
zeer belastend materiaal met een complexe samenstelling, waardoor het nauwelijks herbruikbaar is. Maar er
is een hele industrie omheen ontstaan en het gebruik
is volledig maatschappelijk geaccepteerd. Koplopers in
die markt zijn goed op die ontwikkelingen ingesprongen en begonnen met productie van bamboe rietjes of
roerstaafjes van afvalhout. We zullen echt genoodzaakt
zijn om veel bewuster te gaan nadenken over wat we
produceren en hoe. Over materiaalgebruik en complete bedrijfs- en productieprocessen.”

Hoe kun je mee als MKB?
Er zijn grote veranderingen gevraagd, zoveel is duidelijk. Maar dan van macro naar micro: hoe ga je daar
als MKB-ondernemer uit de regio mee om? Loorbach:
“Circulair ondernemen is echt een stap voorbij duurzaam ondernemen. Het vereist een ander businessmodel, een andere manier van werken en organiseren.
Daarvoor moet een ondernemer eerst experimenteerruimte creëren, om zo zijn eigen bedrijfstransitie
te verkennen. Gaandeweg kan er dan een praktische
doorvertaling hiervan komen naar de corebusiness.
Die praktische vertaling is bittere noodzaak. Voor ondernemers in het MKB is dat lastig, dat begrijp ik. Er is
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Kostbare ontwikkeling
Zo’n compleet andere gedachtegang, andere grondstoffen, andere productiemanieren; ondernemers
voelen de bui al hangen en zien hun kosten en verkoopprijzen al stijgen. Als ondernemer wil je misschien best, maar moet je ook concurrerend blijven
om de continuïteit van je onderneming te kunnen
waarborgen. Derk Loorbach begrijpt ergens wel dat
niet iedereen zomaar staat te trappelen bij het idee
dat ‘alles op de schop moet’. “Maar” zegt hij, “omgaan
met veranderingen en ontwikkelingen hoort natuurlijk wel bij ondernémen. Nu wegkijken, betekent dat je

COLUMN
ANDRIES G REINER

straks het nakijken hebt. Wie voorop loopt in nieuwe
ontwikkelingen, kan dat bijvoorbeeld verwerken in
zakelijke proposities en daarmee een hoop goodwill
kweken. In onder meer de bouwsector zie je al dat er
steeds meer waarde wordt gehecht aan dat soort circulaire proposities. Aan de andere kant: de overheid
bepaalt ambitieuze doelstellingen, dan mag ze daar
ook iets tegenover stellen. Dan mag je als ondernemer daarin een zekere mate van steun verwachten.
Bovendien: niet iedereen hoeft zelf het wiel uit te vinden. In veel bedrijfstakken of regio’s wordt al samen
gewerkt aan oplossingen voor de circulaire uitdaging.
In Zuid-Holland, Friesland, in de regio Utrecht en de
regio Zwolle bijvoorbeeld. Neem Biobased Greenport
West-Holland. Dat is een netwerkorganisatie van
bedrijven, kennis- en ketenpartners, overheden en
maatschappelijke organisaties die samen werken aan
het realiseren en versterken van een nieuwe markt
voor de tuinbouw. Die organisatie houdt zich bijvoorbeeld bezig met de inzet van nieuwe teelten en plantenstoffen uit restmateriaal als waardevolle grondstoffen voor de industrie.”

Oud maakt nieuw
Midden vorige eeuw kreeg het didactisch bureau van de Stichting IVIO
een opdracht van de Vereniging van Handelaren in Lompen en Oude
Metalen. Er moest een cursus komen die beginnende medewerkers de
basiskennis gaf die nodig is om succesvol te functioneren. De cursus
kreeg als naam: “Oud maakt nieuw”. De circulaire economie gaat kenne-

De droom van Derk Loorbach is dus geen onrealistisch sprookjesverhaal. Het is een helder toekomstbeeld waar ondernemend Nederland hoe dan ook
naartoe moeten werken. En niet pas morgen; liefst
vandaag al.

lijk niet uit van een echt nieuwe gedachte. Maar dat weten we eigenlijk
wel. De meesten van ons hebben in hun jeugd geleerd zuinig te zijn, dat
weggooien “zonde” is (want je weet maar nooit) en verspilling een gruwel.
Maar in de 21e eeuw gaat het niet langer alleen om deugdzaamheid of
om nog een restwinstje te behalen. Het gaat om het bouwen van ketens
waarvan de schakels elkaar voeden en met elkaar een cirkel sluiten. Dat

Vo o r b e e ld
Gesloten mineralenkringloop
reduceert CO₂ -uitstoot

leidt tot besparingen en innovaties. En tot inspiratie!
Drie mooie voorbeelden:
ACRRES (Application Centre for Renewable Resources, onderdeel WUR)
in Lelystad experimenteert o.a. met de bedrijven Marfo en McCain met
smart grid: via ICT wordt gezocht naar de balans tussen vraag en aanbod
van (duurzame) energie binnen de drie bedrijven.
En Roof2Road in Almere verwerkt bitumen daken tot grondstof voor
asfalt, terwijl het zogenaamde CowToilet, een uitvinding van agrarisch
innovatiebedrijf Hanskamp in Doetinchem, urine en uitwerpselen van
koeien gescheiden weet op te vangen en zo zorgt voor minder ammoniak
en minder milieubelasting. Hans de Boer heeft ervoor gepleit dat bedrijven veelbelovende businessconcepten met geld van de overheid versneld
kunnen uitvoeren en onrendabele toppen opvangen. Dan zouden er
waarschijnlijk nog veel meer en eerder zulke successen geboekt kunnen
worden. Het begrip duurzaamheid is inmiddels wat sleets geworden (in
2013 schreef ik in Middelpunt over “De dreun van duurzaamheid”), maar
studenten vinden het onverminderd belangrijk; zij zien het inderdaad als

Het CowToilet is een diervriendelijk en geautomatiseerd urineersysteem voor koeien. CowToilet vangt
de urine separaat van de mest op, wat de vorming
van ammoniak tegengaat. De emissie van ammoniak
is schadelijk voor de natuur en veroorzaakt stikstofverlies in landbouwgrond op het boerenbedrijf. Stikstof is een belangrijke meststof. Veehouders vullen
dit stikstoftekort vervolgens aan door het aanbrengen van kunstmest op het land. Het CowToilet van
Hanskamp resulteert in een meer gesloten mineralenkringloop op het agrarisch bedrijf. Want, doordat
er minder kunstmest vervaardigd hoeft te worden,
wordt de bij de kunstmestproductie behorende
CO2-uitstoot ook gereduceerd. Hanskamp is de
ontwikkelaar van het CowToilet.

een impuls voor innovatie, maar ook als een trigger voor ondernemerschap, lees ik in De Wereld van de Ondernemer. Met andere woorden:
ze claimen in de circulaire economie (terecht!) een goed verdienmodel.
Het onderwijs raakt ervan doordrongen dat de leerlingen/studenten circulair-economisch moeten leren denken. Het ROC Flevoland start een
zogenaamd practoraat Circulaire Regionale Economie. Het leidt o.a. tot
een lokale agenda met de overheid, het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen. Het eerste project wordt een foodtruck, die onderhouden wordt door studenten en die verschillende locaties verbindt waar
studenten met producten van Lelystadse boeren een smakelijke, gezonde
maaltijd kunnen bereiden. Het gaat niet meer om “Oud maakt nieuw”,
maar om “Opnemen en weergeven”.
Zo heette de taalmodule die bij de cursus hoorde.
ANDRIES GREINER
MIDDELPUNT OKTOBER 2014
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bedrijven kunnen in het kader van circulariteit. En in
Circulariteit gekoppeld aan economie kent
de praktijk blijkt dat de innovaties op het gebied van
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basis van “total-cost-of-ownership” bieden veel kansen om je als bedrijf te onderscheiden.”

RCC biedt kansen

B

ij de overgang van een lineaire naar een circulaire economie moet er met een aantal principes rekening worden gehouden. Een paar
voorbeelden: materialen worden op zo’n manier
toegepast in de economie dat ze continu op hoog
niveau kunnen worden hergebruikt en uiteindelijk
gerecycled of beter nog geupcycled, zonder te verdwijnen in het milieu. Alle energie is gebaseerd op
hernieuwbare bronnen en menselijke activiteiten
genereren een toegevoegde waarde die niet alleen in
financiële waarde is uit te drukken. Dit wordt vertaald
in overheidsbeleid en inkoop-aanbesteden en vraagt
daarmee veel van ondernemers. Hans Bakker, regiocoördinator Beter Aanbesteden MKB-Nederland hierover: “Veel bestekken bij aanbestedingen zijn dichtgetimmerd. Er is geen ruimte om te laten zien wat

Hans Bakker
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Erick Wuestman

Een nieuwe vorm van circulair aanbesteden die opgang doet is “Rapid Circulair Contracting” (RCC). Kenmerk is: geen voorgekookte eindoplossing, maar intensieve samenwerking. Geen programma van eisen,
maar een programma van ambities. Geen langlopend
proces, maar een korte doorlooptijd tot het contracteren van de best passende partner. Met innovatieve en
circulaire oplossingen als eindresultaat.
“Vooral overheden kunnen in hun rol als opdrachtgever de transitie naar een circulaire economie aanjagen. Bijvoorbeeld door in hun inkoopprocessen het
bedrijfsleven veel meer uit te dagen tot vernieuwende
oplossingen”, schetst Erick Wuestman, adviseur circulaire economie bij KplusV. “Bij een aanbesteding
werken we via RCC nu niet langer met uitgebreide
bestekken, een juridische insteek en een uitvraag op
prijs, maar we selecteren partijen om hun expertise,
vakmanschap en innovatievermogen. Met de winnaar gaan we een partnerschap aan, waarin we toewerken naar een eindresultaat met maximale maatschappelijke en duurzame meerwaarde.” Belangrijke
meerwaarde van de RCC-methodiek is dat er geen
vastomlijnd eindresultaat is, maar dat er ruimte is
voor vernieuwing en verrassing en dat er tijdens de
uitvoering aanpassingen kunnen plaatsvinden op basis van nieuwe producten en inzichten.”
Inmiddels zijn er diverse projecten in de regio Midden waar volgens de RCC-methode de aanbesteding
wordt gedaan: meubilair van ROC Rijn IJssel, de N348,
provinciale weg Arnhem – Velperbroek rotonde naar
Dieren, OV bus Concessie Gelderland-Overijssel-Flevoland, bedrijfsafval gemeente Zwolle.

Schakel tussen
mens, werk en
werkgever
haeghegroep.nl

Bijzonder ondernemend

CIRCULAIR ONDERNEMEN EN INTERNATIONALISERING
Tekst: Gerreke de Weijer
Foto: Stephan Jansen
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strategie voor
wereldwijde groei”
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De nieuwe fabriek van Leadax in
Wapenveld is onlangs in productie
genomen om de wereldwijde vraag
naar de eerste circulaire loodvervanger
ter wereld te kunnen bijbenen. Een
spannend moment voor CEO Roeland
van Delden. Of toch niet? Van Delden
lijkt het meer een logisch gevolg te
vinden van een jarenlange ontwikkeling,
die stap voor stap is gezet.
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product op de markt brengen? “Vanuit de kansen die de
circulaire economie biedt, als strategie. We willen een
businessmodel dat geld oplevert én groen is.

“T

oen ik in 1997 bij Bitufa, waar Leadax uit is
ontstaan, kwam werken, was het bedrijf al
heel innovatief. In 1998 brachten we een
nieuwe, recyclebare dakbedekking – met statiegeld – op
de markt. Het was te vroeg, de tijd was niet rijp. We zijn
gestopt met het product en doorgegaan met bitumineuze afdichtingsmaterialen, waar Bitufa al 30 jaar goed in
is.” De producten worden als waterkerende laag gebruikt
in kelders onder grote wolkenkrabbers, winkelcentra e.d.
“We exporteren naar twintig landen, het grootste deel
gaat naar het Midden-Oosten. Waarom dan een nieuw
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Stoplichtmodel
Rond 2015 begon de discussie rond circulariteit steeds
duidelijker te worden. ‘Virgin raw materials’ bleken op
termijn niet meer toegestaan. “Dat zette een hypothetische streep door ons bestaansrecht. Daarom zijn
we gaan kijken naar iets nieuws. We kwamen uit bij
lood, dat zwaar, toxisch en duur is. Het is inmiddels in
veel toepassingen verboden en verdwenen, maar in
de bouw nog volop in gebruik. Voor de ontwikkeling
van een circulaire loodvervanger zijn we aan de slag
gegaan met een ‘stoplichtmodel’, een soort checklist
die we konden afvinken. Waar moet het ideale pro-

O
E

duct aan voldoen, hoe groen is groen, is het financieel
haalbaar, is het wereldwijd toepasbaar, makkelijk verwerkbaar, hoe behoud je dezelfde ‘look & feel’ als lood
e.d. En dan ga je op zoek naar nieuwe materialen en
afvalstromen.”

“We willen een businessmodel dat geld oplevert
én groen is”

Eureka-moment
“Op een gegeven moment werd ons een grote afvalberg aangeboden van polyvinylbuteral (pvb), het folie
dat in autoruiten en gebouwgebonden veiligheidsglas
is verwerkt om gevolgen van steeninslag te beperken.
Minimaal 60.000 ton pvb komt in Europa jaarlijks vrij
uit de recycling. Daar was geen bestemming voor en
werd tot nu toe verbrand of begraven. De unieke eigenschappen van dit materiaal bracht ons op ideeën. Dat
was ons eerste grote ‘eureka-moment’, het eerste stop-

licht kon op groen”. Zo is de ontwikkeling van Leadax in
2015 gestart. Een lang traject volgde. “De receptuur en
het op orde krijgen van de juiste grondstoffen hebben
elk een jaar geduurd, daarna is nog twee jaar geworsteld met de productie.” Maar dan staat er ook wat. Door
gebruik te maken van afval is het product goedkoper
dan lood, lichter, wereldwijd toepasbaar en het nieuwe
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lood heeft een lange (geschatte) levnsduur van 40 jaar.
Aan het eind van de cyclus, of als een gebouw wordt
gesloopt, kan Leadax opnieuw gerecycled worden tot
Leadax of volledig uit elkaar worden gehaald en in delen hergebruikt. Kortom, volledige circulariteit.

Innoveren en financieren
Van Delden benadrukt: “Innoveren kun je niet alleen.
Toen we de grondstoffenstroom geïdentificeerd hadden, hebben we een basisplan gemaakt en zijn we gestart met het inroepen van externe kennis. Enerzijds
van hogescholen en universiteiten, anderzijds hebben we ook heel specifieke kennis ingekocht. Door
interne ontwikkelsessies, hulp van stagiaires, testinstituten en ontwikkelcentra kwamen we stap voor
stap verder. Onze leveranciers vroegen we ook mee te
denken en te doen. Circulariteit is een mindset, waar
bovendien alle medewerkers bij betrokken zijn.”

Voor financiering van de nieuwe fabriek heeft Leadax
bij banken kunnen aankloppen. “Door Bitufa hebben
we cash flow, waarmee we banken interesseren. Samen met onze kennis en ervaring geeft dat financiële
mogelijkheden. Subsidies? We hebben onder andere
gebruikt gemaakt van de WBSO en de Innovatiebox.
Maar uiteindelijk: als het zonder subsidie niet kan, kan
het mét ook niet. Subsidie moet niet leidend zijn. Het
kan wel een extra boost geven.”

In twee jaar tijd naar 13 landen
Begin 2017 zijn alle internationale certificaten op zak,
voldoet Leadax aan de kwaliteitseisen en is het zelfs
zover dat verzekeringsmaatschappijen een onafhankelijke garantie willen geven, niet onbelangrijk in de
bouwwereld. Klaar voor de markt. “Daar gingen we,
naar de Bouwbeurs in Utrecht.” Nu, twee jaar later, is
de productie in Wapenveld in volle gang en is een distributienetwerk opgebouwd in 13 landen. Verkoop en
bewerken van de eigen markt ligt bij de distributeurs.
In Wapenveld zorgen 25 medewerkers voor de pro-

“De ambitie is om de
nieuwe standaard te
worden voor lood”
ductie en faciliteren ze het netwerk. De Brexit heeft de
nodige aandacht. “Het Verenigd Koninkrijk is een van
onze belangrijkste markten. Wat we in overleg met
onze Engelse partner hebben gedaan is zorgen dat er
twee maanden voorraad ter plekke is om de continuïteit in levering te garanderen. Grote vraag is wel: wat
gaat de Pond doen. Dat is afwachten.”
De verdergaande internationalisering en groei vragen
om personele aanpassingen. “We groeien al een paar
jaar achter elkaar met 30%, dat heeft gevolgen voor de
organisatie. We hebben het afgelopen jaar een professionaliseringsslag gemaakt en nieuwe functies
gecreëerd: een financieel directeur, marketing directeur, een ontwikkelteam e.d. Dat zorgt ervoor dat we
dicht op de bal zitten en heel efficiënt de processen
door kunnen. We zijn ons nu ook aan het focussen
op wat we nog meer kunnen met de productielijn. En
ook andere bedrijven weten ons te vinden omdat we
groen zijn.”

Nieuwe standaard
Nu de nieuwe fabriek – gasloos en uitvoerbaar met
zonnepanelen - draait en meer productie aan kan, de
verkoop en distributie op gang is en de merknaam
staat, is marketing de nieuwe uitdaging voor het be-
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drijf. Hoe zorg je ervoor dat de wereld weet dat Leadax
bestaat? “De eerste cost of sale is vrij hoog. Het vraagt
van ons dat we in alle landen actief zijn, met alle cultuur- en taalverschillen van dien. De circulaire gedachte in het buitenland is nog niet zover. Dan hebben wij het voordeel dat we goedkoper zijn. Verkopen
op prijs is gemakkelijker dan op groen. Launching
customers hebben we wel, maar het gaat ons nog niet
hard genoeg. Ons marktaandeel is nog te klein.” De
ambitie van Van Delden is om de nieuwe standaard
te worden voor lood. Lead-ex is niet voor niets een
kwinkslag naar einde-lood. “De wereld wordt er naar
mijn mening beter van als we geen lood meer exploiteren en gebruiken. In Scandinavië is lood al jarenlang verboden, in de sportvisserij is er een verbod op
komst en schieten met lood mag ook niet meer.”
Dat het geloof in het nieuwe lood er is zien we als we
met de fotograaf arriveren bij de nieuwe fabriek, een
paar honderd meter verwijderd van de oude. Er heerst
een ontspannen drukte van hardwerkende bouwmensen, het kantoorgedeelte staat nog in de steigers.
In de immense bedrijfshal trekt de eerste productielijn alle aandacht. Een medewerker is bezig met het
verder optimaliseren van de machine. Eureka, hij
werkt, weer een sein op groen.

Hergebruik graag!
Als ik taalkundige was verbood ik het woord ‘circulair’ per direct. Dat zegt
namelijk, behalve wat experts, niemand iets. Terwijl waar het om draait té
belangrijk is om onbesproken te laten. Een ‘Circulaire Economie’ is namelijk
niet meer en niet minder dan een economie waarin we zaken zoveel mogelijk
hergebruiken en zuinig omgaan met grondstoffen. En dat is hard nodig voor
milieu en een duurzame economie.
We zijn daar, in tegenstelling tot het heersende beeld, ook verrassend goed in.
Wist u dat we bijvoorbeeld bijna al het bouw- en sloopafval (> 95%) hergebrui-

Vo o r b e e ld
Designbank van
95% gerecycled materiaal

ken? Dat beddenfabrikant Auping bezig is de kringloop van een oude matras
naar een nieuwe helemaal te sluiten? Dat Prof. Gruter van Avantium uit planten
plastic flessen kan maken? Dit zijn de wat bekendere landelijke voorbeelden.
Maar juist in de regio bruist het tegenwoordig van de nieuwe initiatieven. Zo
gaat de Eerbeekse papierindustrie het afvalwater volledig hergebruiken. Of
neem de Fruitmotor in de Betuwe. Zij maken van appels die net niet mooi
genoeg zijn voor de supermarkt weer heerlijke cider. En dan heb ik het nog niet
over het innovatieve CowToilet van Hanskamp uit Doetinchem.
Zo maar wat voorbeelden. Maar als je al die initiatieven bij elkaar optelt, zoals
het Pbl onlangs heeft gedaan, kom je op in totaal zo’n 85.000 activiteiten, waar
maar liefst zo’n 420.000 banen mee zijn gemoeid. De meeste van deze activiteiten bouwen voort op een lange Nederlandse traditie, zoals de oer-Hollandse
fietsenmaker. Het aantal initiatieven dat echt nieuw is, is kleiner, namelijk zo’n
1.500. En juist die 1.500 lopen tegen allerlei dingen aan. Zo zijn voor het recyclen van bepaalde reststromen bestaande regels vaak een sta in de weg of zijn
er financieringsproblemen. Om hier wat aan te doen zijn we als VNO-NCW met
IenW, MVO Nederland en RVO het Versnellingshuis begonnen, een initiatief

Gispen Sett is een karakteristieke designbank met
hoog zitcomfort. De strakke uitstraling en details
maken deze bank tot een tijdloos model. Sett is
gemaakt van 95% gerecycled materiaal. Om plastic
verspilling tegen te gaan, heeft Gispen haar eigen
plastic afval gebruikt om een bank te maken. Zo zijn
oude plastic kastdeuren en verpakkingsmaterialen
3D geprint tot de romp. Bij hergebruik van materialen is het essentieel dat deze ook van elkaar te
scheiden zijn. Zodat ze later in een nieuw productieproces verwerkt kunnen worden. Alle materialen
in Sett zijn te scheiden en elk onderdeel is dankzij
innovatieve technieken te verwerken tot een nieuw
product.

om te zorgen dat er veel meer van dit soort mooie projecten echt doorbreken en doorgroeien. Zodat we dus veel meer initiatieven als van Leadax (zie
verderop in dit blad) krijgen in Nederland. Laten we daarbij één ding aub niet

versnellen en dat is de term ‘circulaire economie’. ‘Meer hergebruik, reparatie
en nieuwe diensten’, dat is mijn credo want dat snapt iedereen. Het gaat om
nieuwe ondernemersactiviteiten en om de banen die dat kan opleveren voor
een heel goed doel!
HANS DE BO ER
VO O RZIT TER VNO-NCW

CIRCULAIR ONDERNEMEN
Tekst: Gerreke de Weijer

Groene Groeiersnetwerk voor
meer business

CIRCUL
AIR
ECONOM E
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A
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In deze Middelpunt over circulair ondernemen maken we kennis met
CIRCUL
AIR
Yousef Yousef, founder en directeur-eigenaar van LG Sonic en voorzitter
ONDERN
E
MEN
van het VNO-NCW-netwerk Groene Groeiers. Dankzij een innovatieve
EN INTE
RNATIO
technologie is zijn bedrijf in acht jaar tijd gegroeid van praktisch niets
NALISER
ING
naar 10.000 geïnstalleerde producten in meer dan 52 landen.
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G Sonic is in staat op basis van gigantische
hoeveelheden data de kwaliteit van water te
voorspellen en te verbeteren. Een enorme hoeveelheid meetgegevens wordt via satellietbeelden en
sensoren verzameld en opgeslagen in de grootste database over water ter wereld. Deze ‘CIA van het water’
bestrijdt algen met ultrasone geluiden in plaats van de
gebruikelijke chemicaliën, waardoor naar schatting
per jaar acht vrachtwagens vol schadelijke stoffen
minder het water in verdwijnen. Denk aan chloor in
zwembaden en zware metalen voor algenbestrijding
in meren en vijvers. Maar ook algengroei bij waterreservoirs van kerncentrales en in industrieel water gaat
het bedrijf te lijf. “In Nederland werken we met dertig
man vooral aan onderzoek en techniek. De productie
en sales van de producten gebeurt in de betreffende
landen zelf. Daar vindt 99% van de activiteiten plaats.”

pijnpunten zitten bij ondernemers, zodat we daar
aan kunnen werken. Zo
maken we ons bijvoorbeeld
sterk voor financieringsregelingen die beter aansluiten bij de behoefte van
deze groep ondernemers.
En ja, ook voor subsidies,
al moeten we het daar niet
van hebben. “Ik heb zelf in
de beginfase van mijn bedrijf ook gebruik gemaakt
van subsidie, het is goed
dat het bestaat, maar ondernemers moeten op eigen benen staan.”

Business model: double green

Een derde activiteit van
Groene Groeiers is het organiseren van themadagen, waar matchmaking
vast onderdeel is van het programma. In mei was er
een themadag over plastic, in juni staat Groene Groeiers op het programma van de internationale ondernemerstop GES (Global Entrepreneurship Summit).
“Dat we dat voor elkaar hebben, daar ben ik trots op”.

De cijfers liegen er niet om. LG Sonic groeit gemiddeld 35% per jaar en heeft wereldwijd invloed op de
waterkwaliteit. Dat is precies de reden voor Yousef om
te helpen met de start van het Groene Groeiers-netwerk. Hij wil impact maken. “Je kunt het mooiste circulaire concept hebben, maar als niemand het koopt,
kun je als bedrijf niet groeien. Dan heb je het beste
groene product, maar maak je niet het verschil voor
het milieu.” Een beetje frustratie klinkt door in zijn
verhaal. “Er zijn groepen, activisten bijna, die het over
de planeet hebben en de wereld willen verbeteren
met goedbedoelde ideeën. Maar ideeën veranderen
niet de wereld, het zijn de bedrijven met wereldwijde afzet die het verschil maken. De geschiedenis leert
dat het bedrijfsleven hier goed in is. Waar ik in geloof
is dat consumenten een Tesla kopen omdat hij mooi,
snel en innovatief is, niet alleen omdat hij groen is.
Een consument die groen koopt uit schuldgevoel,
dat werkt helemaal niet.” Daarom is het Groene
Groeiers-netwerk in het leven geroepen. Wil je duurzame impact hebben, dan moet je denken aan het
andere groen: dollars. Het business model. Daarom
noemen we het ook double green: goed voor het
ondernemerschap en goed voor het milieu.”

Samenwerking
Het nog jonge Groene Groeiers-netwerk zoekt actief
samenwerking met andere netwerken en organisaties in Nederland. Voorbeelden zijn NL in Business,
het internationale netwerk van VNO-NCW, en CIRCLES in Oost-Nederland. “Je kan niet groeien als je
niet naar het buitenland gaat. Samenwerking met NL
in Business is daarom voor de hand liggend. En met
CIRCLES werken wij nauw samen, de netwerken versterken elkaar. Ook de komst van het Versnellingshuis
[zie kader] van VNO-NCW, dat recent is aangekondigd, vindt Yousef positief. “Ik zie het als een bevestiging van de meerwaarde van Groene Groeiers. Een
mooie aanvulling”.

Matchmaking
Yousef is overtuigd van de filosofie achter Groene
Groeiers. “Voor het opschalen van je bedrijf, voor
meer klanten die je product afnemen, is het belangrijk dat je launching customers krijgt. Een netwerk is
mooi, maar scaling is nodig. Dat is waar het Groene
Groeiers-netwerk voor staat. We weten wat er speelt
bij de deelnemers en verbinden ondernemers die elkaar verder kunnen helpen. Matchmaker Jolanda van
Schaick begeleidt het proces, de digitale community
voor de nu 243 Groene Groeiers maakt vraag en aanbod inzichtelijk.”

Lobby

Versnelllingshuis VNO-NCW
Leden van het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers en van CIRCLES die werk maken van een economie zonder afval, krijgen extra
hulp bij de uitvoering van hun plannen door het Versnellingshuis
Circulaire Economie. Het nieuwe Versnellingshuis is een initiatief
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW,
MVO Nederland, MKB-Nederland en Nederland circulair in samenwerking met RVO. De ambitie van het Versnellingshuis is om
200 ondernemers per jaar te helpen met tips, contacten en kennis.
En om daarnaast per jaar drie tot vijf doorbraakprojecten te starten en om drie projecten van consortia op regionale schaal van
de grond te tillen. Denk bijvoorbeeld aan een proeffabriek voor de
chemische recycling van plastic en voor textiel.

Naast matchmaking is lobbyen een belangrijke taak
van Groene Groeiers. “We willen graag weten waar de
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CIRCULAIR ONDERNEMEN
Tekst: Gerreke de Weijer
Foto: Peter Lous

CIRCLES zet circulair
Oost-Nederland op
de kaart
H

et is zomer 2015. De vragen uit het bedrijfsleven rondom circulair ondernemen nemen
toe merken VNO-NCW Midden en Kiemt,
luisterend naar hun achterbannen. Reden om samen
met nog tien partners te starten met het kennis- en
informatieplatform CIRCLES, gericht op ondernemers in Oost-Nederland die aan de slag willen met
circulair ondernemen. Christian Lorist, programmamanager CIRCLES namens VNO-NCW Midden:
“We zijn nu 2,5 jaar operationeel en voldoen duidelijk
in een behoefte. Dat onze aanpak aanslaat zien we
ook aan de nominaties voor prestigieuze prijzen in
Nederland en Europa. We kunnen nu, na ruim drie
jaar CIRCLES, met recht zeggen dat we circulair
Oost-Nederland op de kaart zetten.”

Strategie: veel kleine stappen
Nu CIRCLES staat, is het tijd om naar de toekomst te
kijken. De strategie van CIRCLES voor 2019 en verder
is om meer bedrijven een stap te laten maken in circulair ondernemen. Franske van Duuren, programmamanager CIRCLES namens Kiemt: “In Overijssel en
Gelderland is 90% van de ondernemingen midden- of
kleinbedrijf. Vaak familiebedrijven, met tussen de 20
en 50 medewerkers. Als je impact wilt maken, ga je
dan 10 bedrijven helemaal circulair maken of 1000
bedrijven een eerste stap laten zetten? Wij kiezen voor
het laatste, uiteindelijk krijg je zo meer beweging.”

Successen
Wat heeft de beweging tot nu toe opgeleverd, wat zijn
die successen van CIRCLES? Lorist, enthousiast: “Inmiddels hebben we meer dan 500 gesprekken met bedrijven en instellingen achter de rug. Dat leverde 150
matches op tussen bedrijven of organisaties, omdat
we wisten dat de één een vraag had en de ander een
oplossing. Denk aan een fabrikant van plastic producten, die verder wil met biobased materiaal en daar een
partner bij zoekt. Nog eens 75 bedrijven hebben we
kunnen doorverwijzen voor meer informatie en daarnaast hebben we 90 projecten en samenwerkingen
helpen ontstaan tussen groepen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dat heeft er bijvoorbeeld toe
geleid dat nu een aantal veiligheidsregio’s in ons deel
van het land textiel voor bedrijfskleding circulair inkopen. Vaak begint een bedrijf met reststromen of zoekt
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nieuwe grondstoffen. Daarvoor organiseert CIRCLES
de Sigma-workshops, waar deelnemers gaan ‘tinderen’ met grondstoffen’. Heel basaal, en heel nuttig. De
eerste workshops waren in de Achterhoek, Deventer
en Rivierenland. Daar zijn al mooie transacties uit
voortgekomen. Bijvoorbeeld: het incontinentiemateriaal van een verzorgingshuis bleek een interessante
grondstof voor een ander bedrijf.”

Versnellingsprogramma
Het zijn mooie succesverhalen, maar Lorist ziet ook
waar nog mogelijkheden liggen om meer te bereiken.
“De 500 bedrijven en instellingen die betrokken zijn

bij CIRCLES willen we ook in contact brengen met het
Groene Groeiers-netwerk van VNO-NCW. Het is niet
de vraag of je dat moet doen, maar hoe. We werken eraan. Wat ook beter kan is de verankering van CIRCLES
in sectoren, zodat we niet alleen projecten bouwen,
maar de opgedane kennis nog beter gebruiken. In
2019 start in dit kader in Gelderland een versnellingsprogramma, gefinancierd door de provincie. Het bedrijf Kaak bijvoorbeeld, bouwt een open platform voor
3D-printing, waar ook andere Gelderse maakindustrie
gebruik van kan maken. Centraal staat: hoe delen we
kennis en worden we er allemaal beter van. Op die
manier willen we CIRCLES meer van de bedrijven zelf
maken. Ook in Overijssel is deze beweging gaande, we
hopen dat deze aanpak daar wordt overgenomen.” In
Gelderland volgen nu ook initiatieven in de bouw, de
kunststofsector en in de biobased industrie. “Ik verwacht ook extra inspanningen door de komst van het
landelijke versnellingshuis” (zie kader), voegt Lorist
nog graag toe.

EU-lobby
De programmamanagers zien nog een andere beweging die gaande is. Veel bedrijven zijn op hun eigen
manier al bezig met verantwoord ondernemen en
willen die ook financiële waarde geven. “Ze plakken
daar alleen nog niet het etiket circulaire economie
op. Het komt terug in de jaarverslagen van grote bedrijven, maar ook MKB-bedrijven geven er hun eigen invulling aan. Vaak is dat een vertaling van de 17
sustainable development goals die door de Verenigde
Naties zijn opgesteld. Vanuit CIRCLES denken we mee
met oplossingen, bijvoorbeeld om de effecten van een
keten in beeld te brengen. We bemiddelen ook tussen
bedrijven en studenten die helpen in de bedrijfsvoering en zoeken financiering waar nodig. We moeten
er namelijk oog voor hebben dat bedrijven die vooroplopen in de circulaire economie, te maken kunnen
krijgen met oneerlijke concurrentie van markten of
bedrijven die daar geen rekening mee houden. Die
onrendabele kop moet gecompenseerd worden. We
pleiten er dan ook voor dat het minstens op EU-niveau doorgevoerd en in handelsakkoorden vastgelegd
moet worden. Een maatschappelijke transitie kost nu
eenmaal geld dus de overheid zal hier en daar moeten
bijspringen.”
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Samen hebben we een
bewuste keuze gemaakt
voor de I-WAX methodiek
voor vloeronderhoud.
Resultaat: meer kwaliteit
zonder extra kosten”
Openbaar Onderwijs Zwolle

Alleen ga je sneller, maar samen
bereik je meer. Daarom gaan we
partnerships aan met partners uit de
keten die ook het belang en de voordelen van duurzaamheid, circulariteit
en sociaal ondernemen inzien.
Want samen kunnen we prachtige
stappen zetten die onze opdrachtgevers niet meteen van hun
schoonmaakpartner verwachten.
Ook als dat om 40 scholen gaat.
Ook verder willen? Samen met ons?
085 - 90 245 00 | novon.nl

Vanzelfsprekend!

Els Dikken en Ronald Fennema
zien de voordelen van de
duurzame focus binnen Novon
Schoonmaakbedrijven.

PARTNER AAN
HET WOORD

Novon Schoonmaakbedrijven groeit
mede dankzij focus op 4 duurzame P’s
Het gaat goed met Novon
Schoonmaakbedrijven. Al jaren
groeit het van oorsprong Zwolse
bedrijf in omzet, winst en aantallen opdrachtgevers en medewerkers. Vanuit de vestigingen
in Zwolle, Enter, Leeuwarden en
Groningen verzorgen de inmiddels ruim 2.200 medewerkers de
schoonmaakwerkzaamheden en
specialistische reiniging voor de
klanten in zeer diverse sectoren
in heel Noordoost-Nederland.
Hoe deze groei voor een groot
deel kan worden verklaard? ‘Door
onze vanzelfsprekende focus op
de P’s van Planet, People, Partnerships en natuurlijk Profit.’
‘In een sector met een hoge mate van
concurrentie, is duurzaam ondernemen
een onderscheidend vermogen’, aldus Els
Dikken, Facilitair Coördinator bij Novon
Schoonmaakbedrijven. ‘Wat dat betreft
heeft ons bedrijf een voorsprong, aangezien duurzaam ondernemen al sinds de
oprichting in 1993 vanzelfsprekend is als
het gaat om Planet, People, Partnerships
en Profit. Alleen als je openstaat voor en
meedoet aan de veranderende wereld,
ben je als schoonmaakbedrijf in staat om
niet alleen je hoofd boven water te houden, maar ook te groeien. Precies daarom
focust Novon Schoonmaakbedrijven zich
continu op die vier P’s.’

De P van Planet
Collega Ronald Fennema van Schoonmaakbedrijf Vlietstra vult Els aan. ‘Neem
de P van Planet. Met het ISO 14001-certificaat garanderen we onze klanten dat we
voldoen aan de eisen rondom milieumanagement. Daarnaast kiezen wij voor een
leverancier die alleen milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen levert en samen
proberen we het aantal transportbewegingen steeds verder te verminderen. We gebruiken steeds vaker elektrische auto’s. We
plaatsen zonnepanelen op het dak van de
Zwolse vestiging. We hebben deelgenomen aan de Rabobank Circular Economy
Challenge. En als we op pad gaan om
bijvoorbeeld windmolens aan de buitenkant te reinigen, vangen we het afvalwater
in een soort band op, zodat we dit water
kunnen recyclen. Deze voorbeelden tonen
aan dat we waar mogelijk steeds meer in
staat zijn om duurzaam te ondernemen.’
De P van People
Diezelfde duurzame benadering hanteert
het bedrijf ook als het gaat om de P
van People, aldus Els: ‘Schoonmaken is
mensenwerk en onze mensen moeten en
kunnen het verschil maken, of je nu wel
of geen afstand tot de arbeidsmarkt hebt,
iedereen doet mee. Wij zien schoonmaken
ook niet als bijbaan, maar als een beroep
dat door goed opgeleide professionals
wordt uitgevoerd. Daarom voorzien we
onze schoonmaakprofessionals niet alleen

van adequate schoonmaakmiddelen en
-materialen, maar coachen en begeleiden
we hen ook op het gebied van veiligheid,
educatie, gezondheid, persoonlijk welbehagen en duurzame inzetbaarheid, zodat
zij een prettige werksfeer ervaren en zich
van hun beste kant laten zien. Niet voor
niets hebben we een zeer laag verloop en
ziekteverzuim onder onze medewerkers.’
De P’s van Partnerships en Profit
‘Alleen ga je sneller, maar samen bereik
je meer’, aldus Ronald Fennema. Daarom
gaan we waar mogelijk Partnerships aan
met partners uit de keten die ook het
belang en de voordelen van duurzaamheid inzien. Want samen kun je prachtige
stappen zetten die onze opdrachtgevers
niet meteen van hun schoonmaakpartner
verwachten.’ Het laatste woord is aan Els
Dikken: ‘Vanzelfsprekend kost onze focus
op duurzaamheid tijd en geld, maar we
zien ook de voordelen. We sparen het
milieu, hebben zeer trouwe en tevreden
medewerkers en klanten en dankzij onze
duurzame inzet onderscheiden we ons al
jaren van onze concurrenten. Dat zorgt
voor de continuïteit van ons bedrijf.’
Contact
Wilt u ook duurzaam gaan ondernemen
en heeft u hier een vraag over? Neem
dan gerust contact op met Els Dikken of
Ronald Fennema van Novon Schoonmaakbedrijven via info@novon.nl.
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Energietransitie
grote uitdaging
installatiebranche

Financieel directeur Anne Wassink en algemeen directeur Derk Wassink, eigenaren Wassink Installatie BV

De uitvoering van het klimaatakkoord gaat tot 2030 naar verwachting
24.000 nieuwe banen opleveren voor de technische installatiebranche.
In deze sector zijn nu al zo’n 150.000 mensen actief, samen goed
voor een jaaromzet van meer dan 20 miljard euro. De krapte op de
arbeidsmarkt neemt toe en remt sommige bedrijven nu al in hun groei. Is
het dan wel mogelijk om de doelen van het klimaatakkoord te realiseren?
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e uitvoering van het klimaatakkoord is
voor onze branche een hele grote uitdaging. Het is zeker mogelijk om doelen te
realiseren, al geef ik al jaren bij bestuurders van provincies en gemeenten het signaal af dat het tempo
dat zij nastreven op dit moment niet realistisch is”,
aldus Berthold van Benthem, regiomanager Techniek
Nederland. “Technisch is veel mogelijk, maar om de
energietransitie op schema te laten lopen zijn voldoende vakmensen nodig die kennis hebben van de
nieuwste technieken. Er is meer dan genoeg werk in
de bouwsector. Door de overheid wordt verduurzaming actief gestimuleerd. Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting en bedrijven die relatief veel
energie verbruiken zijn verplicht om maatregelen te
nemen die leiden tot een lager verbruik. We staan op

CIRCULAIR
ONDERNE
MEN
EN ONDER
WIJS

een belangrijk omslagpunt in de energietransitie. Opdrachtgevers, zowel particulier als zakelijk, gaan meer
en meer voor duurzaamheid, kwaliteit en lage kosten
op de lange termijn. Men is bereid extra te investeren
in duurzame huisvesting en processen met een lage
energierekening”.

CIRvoorbeeld
Een mooi
CULAIRE van een bedrijf dat een zo laag
mogelijke
nastreeft is Hesselink Koffie
INNCO₂-uitstoot
OVATIES
in Winterswijk, waar op dit moment druk gebouwd
en verbouwd wordt. Hesselink wil de duurzaamste
koffiebranderij van Nederland realiseren. In het pand
wordt op veel manieren in duurzaamheid geïnvesteerd waaronder op het gebied van installaties, onder andere middels optimaal regelen van installaties,
bewegingsmelders, ledverlichting, warmtepompen
voor verwarming en koeling van de ruimtes. De koffiebrander wekt met 390 zonnepanelen zelf elektriciteit op, waardoor de gasaansluiting voor gebouw
gebonden installaties overbodig is geworden. Ook
gebruikt het bedrijf restwarmte, die tijdens het branden van de koffie vrijkomt. Wassink Installatie is een
belangrijke bouwpartner voor Hesselink. Wassink is
verantwoordelijk voor het ontwerp, uitvoering en onderhoud van de technische installatie en heeft zowel
een adviserende als uitvoerende rol.
Derk Wassink: “Wij merken dat steeds meer opdrachtgevers positief bezig zijn met het verduurzamen van
hun vastgoed. Daar zit ook gelijk voor ons de uitdaging en de toegevoegde waarde. Het is namelijk een
proces waarin wensen en eisen van de opdrachtgever worden vertaald naar een technisch en financieel
haalbaar en duurzaam concept. Ook op het gebied
van gebruiksgemak, comfort en onderhoud moeten
realistische oplossingen gekozen worden.
Om ons aandeel als totaalinstallateur in dit traject optimaal te kunnen blijven vervullen, hebben we door
de toenemende vraag meer mensen nodig. Dit zijn
zeker de traditionele medewerkers in de werkvoorbereiding en uitvoering, maar ook de engineers in het
voortraject en de servicetechnici in de onderhoudsen beheerfase. Door de impact en complexiteit van
installaties in een gebouw neemt onze toegevoegde
waarde en daarbij behorende technische en organisatorische uitdagingen fors toe. De rol en de verantwoordelijkheid die we als installateur nu steeds vaker
krijgen maakt ons vak ook zo mooi en uitdagend. Dat
is ook hoe we bij nieuwe mensen onze organisatie
onder de aandacht brengen. Namelijk het met elkaar, vol enthousiasme, met betrokkenheid en passie,
technisch, innovatief en duurzaam vakwerk realiseren waar we trots op kunnen zijn.”
Wassink Installatie is in Winterswijk ook voor zichzelf bezig met het verbouwen van een bestaand pand,
waarin ze medio augustus intrek nemen. Duurzaam-
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Instroom, behoud en versterking
vakmanschap
De installatiebranche zet de komende jaren fors in op
het behoud en de versterking van vakmanschap, kennisontwikkeling en instroom van talent. In de branche is 75% zij-instromer; werknemers, die eerder in
andere (technische) sectoren werkten, ontdekken in
toenemende mate de aantrekkelijkheid van de branche. Ze leveren nu een bijdrage aan de oplossing van
maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en het langer zelfstandig thuis wonen. Die maatschappelijke relevantie wordt alleen maar groter en
samen met de aantrekkelijkheid van nieuwe technieken gaat dit onherroepelijk leiden tot meer instroom.
Voor zij-instromers is het belangrijk dat er flexibele scholingsarrangementen worden aangeboden,
toegespitst op niveau, ervaring en beschikbaarheid.
Grotere bedrijven leiden zelf op, kleinere bedrijven
maken veel gebruik van opleidingsbedrijven zoals Installatiewerk. “We zien ook steeds meer vrouwen en
statushouders instromen. Daar zetten we specifieke
trajecten voor op. Vorig jaar leverde een wervingscampagne in de Achterhoek en de Liemers maar liefst
tien nieuwe vrouwelijke medewerkers voor installatiebedrijven op” aldus Van Benthem. ”Een antwoord
op het dreigende docententekort heeft de branche
ook. Werknemers van bedrijven kunnen zich laten
scholen tot assistent-docent. De inzet van deze hybridedocenten zorgt er ook voor dat mbo-leerlingen
dichter bij de praktijk komen te staan”.

Nieuwe opleidingen

Berthold van Benthem, regiomanager Techniek Nederland

heid en circulariteit krijgen hierin vanzelfsprekend
volop aandacht. Het redelijk geïsoleerd gebouw is 20
jaar oud, er worden nieuwe en duurzame installatieoplossingen toegepast. “Hierdoor hebben we straks
naast een zeer energiezuinige installatie ook gebruikerskennis opgedaan met een All-Electric installatie,
in een gebouw waarvan de bouwkundige basis hetzelfde is gebleven.”
Derk Wassink vervolgt: “Omdat steeds meer van onze
vaste opdrachtgevers bezig zijn met het verduurzamen van hun vastgoed, zijn we continue op zoek
naar versterking van ons team. Als we willen kunnen
we met de huidige vraag zeker groeien met 20 man
personeel naar ca. 125 medewerkers. Naast het op vele
manieren proberen te vervullen van vacatures kijken
we ook naar nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in
realisatie, door samenwerking en/of automatisering.
Wij blijven hierdoor altijd met klanten meedenken
naar wat er met onze capaciteit wél mogelijk is.”
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De technische installatiebranche werkt in de regio nauw samen met het scholenveld. Er wordt actief ingezet op actuele leermiddelen, keuzedelen en
deelcertificaten. In het mbo ontstaan op verschillende plaatsen mogelijkheden voor jongeren om de
opleiding smart building te volgen. Het Graafschap
College in Doetinchem is in 2017 al gestart met deze
vernieuwende opleiding voor bouw- en installatietechniek, die goed aansluit op de behoefte van bedrijven. Ook in het hbo worden grote stappen gezet met
deeltijdopleidingen gebouw gebonden technologie
die onder andere bij de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Saxion (Enschede) gevolgd kunnen worden. De opleidingen voorzien in de groeiende behoefte van bedrijven
aan hbo’ers. Technologische ontwikkelingen en de
noodzaak om technieken meer met elkaar te verbinden vragen nu eenmaal om een hoger kennisniveau.

Samenwerken essentieel
Om de doelen van het klimaatakkoord te realiseren is
niet alleen nieuwe instroom en scholing van werknemers van belang. Er zal ook meer en beter met elkaar samengewerkt moeten worden. Opdrachtgevers
vragen om integrale oplossingen. Niet alle bedrijven
hebben alle kennis in huis om optimale prestaties te
leveren. Daarom wordt samenwerking essentieel bij
het behalen van doelstellingen van het klimaatakkoord. Dan wordt het zeker haalbaar.

EERSTE 4-SEIZOENENBAND GERICHT OP HET HOGERE SEGMENT
dan 10% betere
10% Meer
grip op nat wegdek*

5%

5% beter rijgedrag
in de sneeuw*

Prestatiegerichte constructie en
materiaalontwerp

* Gegevens gebaseerd op interne tests vergeleken met de voorganger Quatrac 5 in de maat 245/45 R 18 100Y XL
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WET INFORMATIEPLICHT

De tijd begint te dringen!
Voldoe vóór 1 juli aan de Informatieplicht Energiebesparing

V

erbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh
elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u
sinds 2008 verplicht om te zorgen voor energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar
terugverdienen (dit is de Wet milieubeheer). Heeft
u dit gedaan, dan bent u dus al goed op weg. Maar
let op, u bent er nog niet. Nieuw dit jaar is de Informatieplicht Energiebesparing: uiterlijk 1 juli 2019
moet u de genomen maatregelen rapporteren aan de
overheid. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing. Wat houdt dat in voor u?

Ondersteuning
Voor het informeren van ondernemers over de Informatieplicht is MKB-Nederland de campagne ‘Watt je
moet weten over de Informatieplicht’ gestart. VNONCW Midden en MKB-Nederland Midden zijn regionaal partner van de campagne. We proberen zoveel
mogelijk bedrijven te bereiken, offline door informatiebijeenkomsten te organiseren en online via een
speciale website en energiescans. Begin in ieder geval
met het doornemen van het stappenplan om te checken of u aan de energiebesparings- en/of Informatieplicht moet voldoen en welke acties dan nodig zijn.

Wat heeft u nodig?
Voor het online rapporteren moet u wel even de tijd
nemen. Zorg ervoor dat u goed voorbereid aan de slag
gaat. U heeft in ieder geval een eHerkenning nodig,
deze moet u wel op tijd aanvragen, er gaat een paar
dagen overheen voordat u de eHerkenning ontvangt.
Daarnaast heeft u de Erkende Maatregelenlijst (EML)
nodig, die voor uw bedrijf(stak) van toepassing is. Is
er voor uw bedrijf(stak) geen EML beschikbaar? Dan
rapporteert u alle energiebesparende maatregelen die
u binnen uw bedrijf hebt genomen. Daarnaast heeft u
nog een aantal andere gegevens nodig, bijvoorbeeld
over eigen energie-opwekking en omrekenfactoren.
Om meer inzicht te krijgen in uw energieverbruik en
de registratie bij het e-loket makkelijker te doorlopen
is het handig om eerst een energiescan uit te voeren.
Gebruik de MKB Energy Check-Up voor kantoren,
horeca en detailhandel (mede-ontwikkeld door VNONCW Midden), de DOE-Scan voor bedrijven in de
Achterhoek en de scan van de MetaalUnie voor metaalbedrijven. Ook bijvoorbeeld Essent en Ecomatters
bieden energiescans aan voor ondernemers.
Heeft u alle gegevens verzameld dan kun u aan de
slag! U logt in bij het eLoket en volgt daar de stappen. Op onze site (https://www.vno-ncwmidden.nl/
wattjemoetweten/) vind u een animatie over het rapportage in het eLoket. Komt u er niet uit, dan kunt u
de rapportage ook uitbesteden. Er zijn partijen – zoals
energieadviseurs –
 die je rapportage tegen betaling
uit handen nemen. De keus is aan u.

Niet op tijd? Kans op bezoek van het bevoegd gezag
Na 1 juli gaan gemeenten en omgevingsdiensten
controleren of alle meldingsplichtige bedrijven inderdaad hun maatregelen hebben gerapporteerd. Bedrijven die dit niet hebben gedaan, zijn in overtreding
en kunnen bezocht worden door het bevoegd gezag.
Zorg er dus voor dat u de melding op tijd doet.
Vragen? Neem contact op met Maaike Goinga via
goinga@vno-ncwmidden.nl

TIP! Zet vast een herinnering in uw agenda: om de
vier jaar bent u verplicht om de energiebesparende
maatregelen die zijn genomen, te rapporteren in het
eLoket van RVO.
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recruitment
interim
development

DE MENSELIJKE BENADERING
IN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Lianne Willems

Henk Fioole

waar alles individueel lijkt, verbinden wij...

beljonwesterterp.nl
Amsterdam

Eindhoven

Groningen

Heerenveen

Hengelo

Zwolle

ACTUELE INFORMATIE OVER EVENEMENTEN:
WWW.VNO-NCWIDDEN.NL/EVENEMENTEN.

AGENDA
JUNI 2019

VNO-NCW Midden ledenreis 2019:

HELSINKI EN RIGA
Ieder jaar organiseren wij een “culturele reis”, speciaal voor leden van
de vereniging. Dit jaar bezoeken we van 25 t/m 29 september twee
bijzondere Europese bestemmingen, namelijk Helsinki & Riga! In het
vijfdaagse programma ontdekt u zakelijke kansen door interessante bedrijfsbezoeken en netwerkgelegenheden. Daarnaast maakt u uiteraard
ook kennis met de cultuur van beide bestemmingen.

Activiteiten
2019-2020
Helsinki is een van de koplopers op het
gebied van duurzaamheid. Zo lanceerde
de stad in 2018 een plan waarmee de
stad in 2035 CO2-neutraal zal zijn; maar
liefst 15 jaar eerder dan de oorspronkelijke doelstelling. Finnen lopen op veel
gebieden voor op de rest van Europa,
onder andere op het gebied van technologie, maar ook op het gebied van onderwijs, de medische zorg en wetgeving.
Riga is niet alleen de hoofdstad van
Letland, maar ook het economische
en financiële centrum van het land. De
stad is in haar eentje verantwoordelijk

voor de helft van het bruto binnenlands
product, de helft van de export en de
helft van de werkgelegenheid. Door haar
gunstige geografische ligging is Riga van
oudsher een knooppunt van handel en
financiën. Tegenwoordig is high tech
een belangrijke sector, samen met productie, transport, toerisme en IT.
Deze reis organiseren wij wederom
met Rientjes & Partners! Voor meer
informatie over deze reis, het programma, de voorwaarden en de reissom ga
naar www.vno-ncwmiddenledenreis.
nl. Daar treft u ook de mogelijkheid aan
om u aan te melden. Maar wacht niet
lang, er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.
Contact
Marsha Krosenbrink, VNO-NCW Midden,
krosenbrink@vno-ncwmidden.nl,
telnr. 055-7601618.

De laatste bijeenkomsten van het verenigingsseizoen 2018-2019 vinden in
de maand juni plaats; we kijken terug op
een mooi seizoen met veel interessante
en informatieve bijeenkomsten. Op dit
moment werken de besturen en het verenigingsbureau hard aan de samenstelling
van een mooi en gevarieerd bijeenkomstenprogramma voor 2019-2020.
Medio augustus ontvangt u dit complete
programma per post, maar u kunt de
gegevens ook al eerder digitaal inzien via
onze website: vno-ncwmidden.nl/evenementen of ga naar vnoncw.community,
waar u ook verslagen van bijeenkomsten,
foto’s, downloads etc. kunt terugvinden.
Noteert u vast?
25 september – Duitslanddag
25 t/m 29 september – Ledenreis
naar Helsinki en Riga
november 2019 – Algemene
Ledenvergadering

Ga naar vnoncw.community voor
verslagen, foto’s, inleidingen e.d.
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CIRCULAIR ONDERNEMEN EN ONDERWIJS
Tekst: Plusjeklas

UITDAGEND PROJECT IN
(ONLINE) PLUSKLASONDERWIJS

Circulair ondernemen
in de plusklas
Met circulair ondernemen kun je niet vroeg
genoeg beginnen. Daarom werken in
Bennekom 45 kinderen drie maanden lang
aan een project over circulair ondernemen.
Dit doen zij in de externe plusklas van
Jongleren.biz. De kinderen starten in dit
project een eigen bedrijf, gebaseerd op de
principes van circulair ondernemen.

V

oor het project gestart kon worden, is met de
kinderen uitgebreid gesproken over circulair
ondernemen. Docente Helga Bongers behandelt met de kinderen het verschil tussen een lineaire en een circulaire economie. Thije (11 jaar) weet
het verschil meteen uit te leggen: “Bij een circulaire
systeem worden bestaande producten opnieuw ge-

Mare

(11 jaar)
Product: Kaarten met eigen tekeningen
Materiaal: gerecycled papier
Aantal: meer dan 70 kaarten
Investering: € 0,025
Verkoopprijs: € 1
Behaald succes: Goede verkoop op de lentemarkt in Wageningen
“Om te investeren, krijg je een startkapitaal van Jongleren.biz. Bij
winst betaal je die investering natuurlijk af. Bij verlies betaalt Jongleren dat gelukkig.
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bruikt”. “Ja, dat onderdeel recycling maakt het verschil met een lineaire model”, reageert Helga. “Maar
die lineaire onderneming kan wel weer duurzaam
zijn”, voegt Thije toe. “Zo kun je duurzaam werken
door een eerlijke prijs te betalen aan de boeren, zorgen dat er geen distributie nodig is of door zelf elektriciteit opwekken”.

Van prototype tot verkoopprijs
Nadat de kinderen in de klas allerlei voorbeelden
hebben behandeld van circulaire bedrijven, zijn ze
een paar weken geleden zelf aan de slag gegaan. Ze
moesten een product bedenken dat voldoet aan de
eisen van circulair ondernemen. Sascha Brandse, eigenaar van Jongleren.biz en Plusjeklas: “De kinderen
verzinnen een eigen product en moeten alles doen
wat komt kijken bij de opzet van een bedrijf. Zo maken zij een prototype, denken na over de inkoop- en
verkoopprijs, verrichten een marktonderzoek en maken ook reclame voor het product om het uiteindelijk
ook nog zelf te verkopen. Als leerkracht faciliteren we
het proces, maar verder komt alles uit de kinderen”.

Waarom circulair ondernemen?
Het onderwerp circulair ondernemen is moeilijker,
maar geeft de kinderen daarom meteen meer uitdaging. Sascha: “En dát is precies wat deze kinderen nodig hebben. Ze willen complexere opdrachten waarin
ze verbanden kunnen leggen tussen allerlei dingen
die ze al weten en waarbij ze nieuwe kennis en vaardigheiden opdoen. En dat natuurlijk het liefst op een
onderwerp dat hun echt motiveert. Je merkt dat deze
generatie zich echt zorgen maakt over de aarde. Het is
daarom heel mooi om hiermee met de kinderen aan

MIE

de slag te gaan en ze de tools in handen te geven om
zelf echt iets bij te dragen. Als Nico wordt gevraagd
waaróm hij het zo belangrijk vindt om meer te leren
over circulair ondernemen, is zijn antwoord duidelijk:
“Er is geen Planet B”. Zijn bedrijf heet daarom Planet A.

Bjorn (11 jaar)

Product: Bottlehangers (sleutelhangers)
Materiaal: 3D printfilament van
gerecyclede PET-flessen
Investering: € 0,25 per sleutelhanger
Verkoopprijs: € 2
Behaald succes: Flinke online verkoop via
eigen website bottlehangersnl.wixsite.com/bottlehanger
“Ik ben zelf op zoek gegaan naar filament van
gerecycled materiaal. Ik heb alle testen met het 3D
printen zelf mogen doen.”

Hannah

(11 jaar)
Product: Kaarsjes in oude
kopjes
Materiaal: restjes kaarsvet,
oude kopjes, geurkruiden
Aantal: 3 protoypes
Investering: € 0
Verkoopprijs: Marktonderzoek nog niet afgerond
“De waxinelichtjes zijn ingezameld bij een restaurant
uit Ede, waar elke dag nieuwe kaarsjes branden. Dat
is toch zonde om weg te gooien? Voor de lonten
gebruik ik kaarsjes van verjaardagstaarten, want die
worden ook altijd weggegooid.”

Nico (10)

Product: Sleutelhangers van oude
onderdelen
Materiaal: fietskettingen, hoefnagels, binnenbanden
Aantal: 75 stuks
Totale investering: € 7,50
Verkoopprijs: € 1,50
Behaald succes: Goede verkoop op de lentemarkt in
Wageningen
“Circulair maakt het project leuk en uitdagend, maar
het geld verdienen vind ik het leukst.”

Jongleren.biz en Plusjeklas.nl
De leerkrachten van Jongleren.biz kennen de behoeftes van deze kinderen goed en hebben het onderwijs
daarop afgestemd. De projecten die bij Jongleren.biz
aan tafel worden uitgevoerd, komen terecht in het
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Ruben en Luuk (beide 11 jaar)

Product:
CIRCUL Vogelhuisje in een laars
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OMateriaal:
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waarover we samen veel moesten brainstormen.”

Maud (10)

Product: Kransen van oude binnenbanden
Materiaal: binnenbanden
Aantal: 3 stuks
Investering: € 0
Verkoopprijs: Marktonderzoek nog niet afgerond
“Hoe lastig ik circulair ondernemen ook vond,
ik zou het de volgende keer weer doen.”

online curriculum van Plusjeklas. Sascha: “Deze on
line leermethode is geschikt voor in de plusklas, de
voltijds hb-setting én voor in de reguliere klas. Dus,
met het online leerprogramma voor hoogbegaafd onderwijs van Plusjeklas kunnen alle basisschoolkinderen van Nederland werken. Het vormt een hele mooie
aanvulling op het huidige basisonderwijs. Naast de
kennisbasis die kinderen ook écht nodig hebben, wil
je ze ook vaardigheden meegeven voor het leven.”

Kennis van NU in de plusklas
Om te garanderen dat we de kennis van NU in huis
hebben, onderhouden we nauw contact met de Wageningen Universiteit (WUR) en het bedrijfsleven. De
Provincie Gelderland heeft het financieel mogelijk
gemaakt om alle lessen zodanig vorm te geven dat
iedereen er gebruik van kan maken. Op die manier
kunnen wij onze abonnementsgelden laag houden.
Plusjeklas werkt samen met lokale bedrijven, waaronder Hoek Consultants, Oceanz 3D printing, REDRUM
film- en animatiestudio en de Rabobank.

Ook aansluiten bij Plusjeklas?
Plusjeklas is altijd op zoek naar inspirerende bedrijven en organisaties
die kennis willen delen over gave
projecten!
Meer informatie: www.plusjeklas.nl
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NIEUWE
LEDEN
VA N A F 1 JA N UA R I 2 0 1 9 TOT EN ME T
1 8 A P R IL 2 0 1 9

Welkom aan de nieuwe leden
VNO-NCW Achterhoek
• Industrial parts te Booy B.V.,
’s-Heerenberg
• Van Campen Bouwgroep BV, Zelhem
• Dexter Mould Technology BV,
Doetinchem
• Van Dijk Achterhoek, Dinxperlo
• DOORadvies, Borculo
• Heel Metaal, Doetinchem
• Koffiebranderij J.W. Hesselink & zonen
BV, Winterswijk
• Markenheem, Doetinchem
• Simoons & Company, Laren
• Steck VOF, Doetinchem
• Symbus BV, Doetinchem

VNO-NCW VeluweVallei

• Westfalen Gassen Nederland BV,
Deventer

• Petra van Kessel Vastgoed BV,
Geldermalsen

•J
 ansen Techniek Putten BV, Putten
•B
 ouwbedrijf Kreeft BV, Ede
• L eadax BV, Wapenveld
•R
 vB Infra Harderwijk BV, Harderwijk
•V
 an Westreenen BV, Barneveld

VNO-NCW Twente

VNO-NCW regio Zwolle

• Grouve Management BV, Enter
• MEKUFA, Vroomshoop

•B
 enthem & Gratama Advocaten, Zwolle
•H
 empel Industrial BV, Kampen
•N
 ooter BV technische installaties,
Zwolle
•R
 oelofsen Carosseriebouw Raalte BV,
Raalte
•B
 ouwcenter Schippers, Dalfsen
•S
 ogeti Nederland BV, Groningen

VNO-NCW Rivierenland

VNO-NCW provincie Utrecht
• Baas Warehousing en Transport,
Bunschoten
• Wealtheon, Eindhoven

VNO-NCW regio ArnhemNijmegen
• Synthon BV, Nijmegen

VNO-NCW Flevoland
• Claassen, Moolenbeek & Partners,
Lelystad
• Flevo Trade Dronten BV, Dronten
• Flevoziekenhuis, Almere
• Scheeps en Jachttimmerbedrijf
De Flux BV, Urk
• Verbruggen Group BV, Emmeloord

VNO-NCW Stedendriehoek
• Centraal beheer, Apeldoorn
• FuturumShop.nl BV, Apeldoorn
• Leadax BV, Wapenveld
• Suplacon BV, Emmeloord
• Sylryk Projectmanagement BV,
Apeldoorn

VNO-NCW Community
Alle leden van VNO-NCW Midden
hebben inmiddels hun toegangscodes
ontvangen voor de online, landelijke
Community van VNO-NCW, een
initiatief van VNO-NCW en de vijf
regionale verenigingen. In de VNONCW Community kunnen leden
elkaar vinden in een veilige, zakelijke
omgeving.

Voordelen
- Contactgegevens van leden die
profiel hebben aangemaakt
- Zoeken op plaats, bedrijfsnaam,
activiteit, regio etc.
- Chatten met andere leden
- Interessante ondernemersinformatie
delen via posts
- Alle evenementen van VNO-NCW
- Bibliotheek met handige informatie

Uw basislidmaatschapsgegevens
zijn inmiddels overgebracht naar dit
nieuwe platform. Op dit moment
zijn ze nog onzichtbaar voor de
buitenwereld maar dit kan in een
muisklik veranderen door een profiel
aan te maken.

Maak nu uw profiel aan in de VNONCW Community, bereikbaar via
inlog op www.vno-ncwmidden.nl of
rechtstreeks via vnoncw.community.
Vragen? Neem contact op met het verenigingskantoor via info@vno-ncwmidden.nl of bel even met 055 – 5222606.

Wij komen graag
bij je langs!
Zijn wij bezig met de goede dingen, wat speelt er
en wat kan er nog beter? Dat horen we graag van
je tijdens het drinken van een kop koffie!
Vergeet niet uw kaart in te vullen en naar ons terug
te sturen.
Kaart niet ontvangen? Bel naar 055-5222606 of
stuur een mail naar info@vno-ncwmidden.nl.
Team VNO-NCW Midden
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Vo o r b e e ld
300.000 ton CO₂ emissie
uitstoot vermeden

Via milieustraten, afvalinzamelaars en productiebedrijven wordt er per jaar 120 miljoen kilo
post-consumer kunststof bij Van Werven gebracht.
Voldoende om een groot voetbalstadion mee te
vullen. Van Werven recyclet vrijwel 100% van al dit
kunststofafval in een herbruikbare kunststof voor
de Europese kunststofindustrie. Tegelijkertijd wordt
met dit recycling proces 300.000 ton CO2-emissie
uitstoot vermeden. In 2020 is het doel om 200
miljoen kilo kunststof te verwerken waardoor, naast
groei van het volume aan secundaire grondstof, de
CO2-reductie stijgt naar 500.000 ton per jaar. Het
equivalent voor de uitstoot van 360.000 personen
auto’s.

Vo o r b e e ld
Fietspad van bio-asfalt

Een boom bestaat gemiddeld voor een kwart uit
lignine. Lignine komt vrij bij het maken van papier
of het isoleren van cellulose uit hout of stro. Met
bijdrage van de Provincie Gelderland, gemeente
Wageningen en Wageningen University & Research heeft infraspecialist Roelofs het fietspad op
de campus in Wageningen van een innovatieve
deklaag voorzien op basis van lignine. ’s Werelds
eerste fietspad van bio-asfalt! Er is bij dit fietspad
50% minder bitumen gebruikt. De kwaliteit van het
bio-asfalt is vergelijkbaar met die van conventioneel
asfalt. Dit is goed nieuws voor een internationale
asfaltindustrie die actief op zoek is naar biobased
alternatieven.

COLUMN
ERIK VAN DE WO RP

Jong & Ondernemend

Maarten van der
Weijden en het
theelepeltje
Maarten van der Weijden is een circulaire inspiratiebron met zijn poging
om afgelopen zomer de Elfstedentocht te zwemmen. Het gevoel dat ik
had als ik de berichtgeving zag, zat ergens tussen diepe bewondering
en een zekere mate van ‘die is gek’. Maar als ik denk over de toewijding
waarmee hij zichzelf door de Friese wateren sleepte, kan ik alleen maar
diep, diep ontzag hebben.
Later zei hij hierover dat hij zichzelf voorhield om elke dag zijn stinkende
best te doen. Dit vind ik zo inspirerend! Hij wist dat volledige toewijding
de enige sleutel tot succes zou kunnen zijn. Dus ploeterde hij ter voorbereiding maandenlang iedere dag, uren achter elkaar door het zwembad. Als ik kijk naar duurzaamheid en circulariteit, dan is zijn verhaal zeer
inspirerend. Alleen met enorm veel geloof, het einddoel voor ogen en
elke dag ‘je stinkende best doen’, is het einddoel te behalen. Als we die
bezieling in het bedrijfsleven en overheidsapparaat krijgen, zijn doelen
van 2050 in no-time gerealiseerd.
Bij Schagen Infra zijn onze doelen gelinkt aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDG’s drijven ons om ons
iedere dag in te zetten voor beter herbruikbare en duurzame producten en processen. Zo zijn we al een eind gekomen, bijvoorbeeld met
CO2-arm beton en 100% herbruikbaar asfalt. Om dit nog meer tot de
verbeelding te laten spreken, hebben wij het vaak over ‘elke dag een
theelepeltje erbij’. Het lijkt niets, maar het is dagelijkse essentie. Vergelijk
het met Maarten die elke armslag nodig had om zijn doel te bereiken.
Eén armslag was niet voldoende om zijn doel te behalen, maar vele
duizenden armslagen achter elkaar maakten dat hij maar liefst tot 163
kilometer kwam.
Mocht u op zoek zijn naar inspiratie, denk dan eens aan het levenspad
van Maarten van der Weijden. Dan hoeft niemand u iets meer te vertellen over zingeving en werken aan de zaken die ertoe doen. Aankomende zomer gaat hij het opnieuw proberen. En ik geloof dat hij het kan.
Ik hoop dat hij u en mij opnieuw inspireert, om onze stinkende best te
doen. Elke dag.
ERIK VAN DE WO RP, L ID JO NG MANAG EMENT
P RO JECTMANAGER CIRCUL ARITEIT, SCHAG EN G RO EP TE H AS S E LT
W INNAAR CIRCUL AIR O NDERNEMEN AWARD REGIO ZWO LL E 20 1 9

Marketing communication
at the speed of Now.
Ontluiken

_

_

Digital Strategy
and Marketing

Ontwerpen

Ontwikkelen

Digital Design
and Art Direction

Digital Development
and Management

_

Ontcijferen

Digital Monitoring
and Optimization

_

. Meppel, Zwolle, Amsterdam

Digital Positioning
and Concept

FIZZ.NL

Ontdekken

