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Grip op afval

U heeft de stap gemaakt om deze Whitepaper te 
downloaden. Misschien omdat u meer grip wilt op 
uw afval, omdat u benieuwt bent of onze tips voor 
u van toepassing zijn, of omdat u nieuwsgierig bent. 

U werkt in een bedrijf en uw bedrijf heeft afval. 
Maar: 
•	Bezuinigen	op	afval(-kosten)	is	noodzakelijk	
•	Heeft	uw	bedrijf	duurzaamheidsdoelstellingen		 	
 waardoor u bijvoorbeeld het afval 50% wilt 
 reduceren, of wenst u misschien zelfs dat uw   
 bedrijf in 2020 circulair is? 
•	Bent	u	benieuwd	hoeveel	geld	uw	afvalstromen			
 mogelijk kunnen opleveren? 

In deze Whitepaper leest u over afval in uw bedrijf 
en hoe u er grip op krijgt. We beginnen met een 
inleiding over afval. Vervolgens leggen we u in 8 
stappen uit hoe geld verdient kan worden met uw 
afval. 

WAT IS AFVAL?
Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of voorwerpen, 
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich 
te ontdoen of zich moet ontdoen.
Bovenstaande	is	de	definitie	van	afval	volgens	de	

wet milieubeheer. Wanneer u iets niet meer wilt 
hebben en het kwijt wilt, is het afval. Ook al is 
het voor een ander misschien nog iets waard. En 
wanneer iets afval is, mag u of een ander het niet 
zomaar	weer	gebruiken.	Hier	zijn	administratief	op-
lossingen voor: door een reststroom bijvoorbeeld te 
labelen	als	bijproduct	(en	niet	als	afval).	Of	door	een	
handeling van nuttige toepassing los te laten op een 
reststroom, waardoor het weer een product wordt 
in plaats van afval. Wilt u meer informatie over dit 
onderwerp?	Houdt	dan	onze	blog in de gaten! 

WAAR GAAT DEZE WHITEPAPER OVER?
In deze Whitepaper gaat over grip krijgen op 
afvalstromen en de mogelijkheid om geld te gaan 
verdienen aan afvalstromen. 

Dit gaat in 8 stappen: 
1.	Bepaal	uw	ambitie
2. Verzamel uw afvalgegevens
3. Analyseer uw afvaldata 
4. Maak een financiële balans
5. Preventie: voorkom afval 
6. Pas modern afvalmanagement toe 
7. Zoek afnemers voor uw reststromen 
8.	Betaal	de	goede	prijs	

In 8 stappen geld verdienen met uw afval! 

http://www.tauw.nl/afvalstoffen-blog/
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Het	grootste	effect	wordt	bereikt	wanneer	alle	8	
stappen	achter	elkaar	worden	doorlopen.	Het	is	ook	
mogelijk om stappen los van elkaar te doorlopen. 
Dit hangt af van uw ambitie. Wanneer uw ambitie 
vooral is om op korte termijn geld te besparen op 
afval, kan bijvoorbeeld alleen stap 7 en 8 worden 
toegepast. 

Bepaal uw ambitie 
In de ideale situatie heeft u geen afval 
meer. Dus ook geen verspilling van kos-

ten én geen belasting van het milieu. Dit is absoluut 
mogelijk. In het kader staat een inspirerend voor-
beeld.	Het	vraagt	wel	om	creativiteit:	wanneer	vindt	
u	iets	afval?	En	wanneer	niet?	Bedrijven	die	afval-
loos produceren bedoelen vaak dat ze het afval niet 
verbranden	of	storten	(in	Nederland	is	dat	laatste	
voor	de	meeste	afvalstromen	verboden).	Hergebruik	
en recycling geldt dan als ‘closing the loop’ of ‘afval 
als grondstof inzetten’. 

90% afval reductie
Al meer dan twee jaar is Tauw intensief betrokken 
bij het afvalmanagement van een groot produc-
tiebedrijf. Zij hebben een grote industriële site met 
verschillende gebouwen en ruim 10.000 werkne-
mers. We zijn samen bezig om het gevaarlijk afval 
met 90% te reduceren. Al het overige afval is ook 
sterk gereduceerd. In totaal wordt inmiddels  90% 
van het afval nuttig toegepast. Dit komt zowel door 
kwalitatieve reductie als door de toepassing van 
modern afvalmanagement. Door de grootte van het 
bedrijf, hebben ze een grote slagkracht richting hun 
leveranciers. Afgesproken is dat alle toeleveranciers 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen afval. Praktisch 
houdt dit in dat:
•	Koffieprut	mee	terug	gaat	met	de	leverancier	van		
 de koffieautomaten
•	Het	verpakkingsmateriaal	van	laptops	mee	terug		
 gaat naar de producent 
•	De	cateraar	al	het	afval	van	niet	verkochte	produc-	
 ten mee terug neemt 

Op die manier is het afval wat vrij komt drastisch te redu-
ceren.	Het	lijkt	alsof	er	netto	niets	verandert:	al	het	afval	
dat voorheen bij onze klant weggegooid werd, wordt nu 
door de leverancier weggegooid. Onze klant heeft echter 
de kosten niet meer. De leverancier heeft ze nu. 

En juist dat is de crux: door de veroorzaker van het 
afval ook verantwoordelijk te maken voor de kosten, 
zal hij hier anders naar gaan kijken en slimmer over 
gaan	nadenken.	Bijvoorbeeld	door	te	voorkomen	
dat er onnodig wordt verpakt en de reststromen 
te verwaarden. Zo zorgt de koffieleverancier dat er 
paddenstoelen gekweekt worden op de koffieprut 
en levert de laptopproducent zijn laptops en toebe-
horen in retourkratten zonder plastic, piepschuim en 
handleidingen. 

En die 10% afval die nog overblijft? Die wordt zo 
milieuvriendelijk als mogelijk ingezet. Voor zover het 
doelmatig is, wordt het afval aan de bron geschei-
den, de rest wordt bij een afval verwerkende partner 
nagescheiden. 

Afvalloos produceren is dus wel degelijk mogelijk. 
Als bedrijf bepaalt u zelf hoe hoog de lat ligt en hoe 
creatief u wilt omgaan met de definitie “afvalloos”. 
Door hier helder over te communiceren worden er 
intern en naar de buitenwereld geen valse verwach-
tingen geschept.  Let wel: hoe hoger de lat, des te 
groter de uitdaging, maar vaak een grotere belo-
ning. 
De eerste stappen richting afvalpreventie leve-
ren vaak snel geld op. De volgende stappen gaan 
steeds moeizamer. Dit komt onder andere omdat er 
bijvoorbeeld afnemers gevonden moeten worden 
die bepaalde afvalstromen kunnen hergebruiken. De 
laatste stapjes zijn het lastigst, het kan voorkomen 
dat voor recycling van bepaalde stromen flink in de 
buidel moet worden getast. 
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Vraag uw afvalgegevens op
Begin	bij	het	begin:	vraag	bij	uw	afvalver-
werker jaaroverzichten van uw afgevoer-

de	afvalstoffen	op.	Bekijk	ook	de		andere	gegevens	
die ze verstrekken. Sommige afvalverwerkers maken 
mooie dashboards met daarin uw afvalgegevens: 
hoeveelheid afval, hoe vaak het afval wordt afge-
voerd en hoe het afval wordt verwerkt.

Analyseer afvaldata 
Maak een zo gedetailleerd mogelijk 
overzicht van uw afval. Maak inzichtelijk 

welke stromen er, wat ze kosten of opbrengen en 
eventuele bijzonderheden van deze afvalstromen. 
Maak het overzicht zo gedetailleerd als mogelijk: Zet 
vergelijkbare afvalstromen die op verschillende plaat-
sen vrijkomen indien mogelijk apart in het overzicht.   
Geef aan of de afvalstroom gevaarlijk is of niet en of 
uw medewerkers nog een handeling uitvoeren met 
het	afval	(bijvoorbeeld:	schoonspoelen,	verplaatsen	
of	inhoud	en	verpakking	scheiden).	Al	deze	informa-
tie kan helpt om overzicht te creëren. 

Maak vervolgens de informatie visueel of in over-
zichtelijke tabellen op. Denk dan aan: 
•	Welke	afvalstroom	is	het	grootst?	
•	Welke	afvalstroom	kost	uw	bedrijf	het	meest?	
•	Aan	welke	afvalstroom	heeft	u	bedrijf	het	meeste		
 werk? 
•	Wat	waren	de	oorspronkelijke	inkoopkosten	van		
 de grondstoffen die nu afval zijn? 

Maak de financiële impact inzichtelijk
Vervolgens verdiept u zich in het proces 
van uw bedrijf. Waar komt het afval vrij? 

Welk proces doorlopen de materialen van begin tot 
eind en waardoor wordt het afval? Welke kosten 
zijn daarmee gemoeid? Waar worden deze kosten 
op geboekt? Deze gegevens zijn op meerdere ma-
nieren te achterhalen: 
•	Vraag	het	de	mensen	op	de	werkvloer
•	Vraag	het	de	mensen	die	verantwoordelijk	zijn		 	
 voor de afvallogistiek
•	Observeer	het	productieproces	van	grondstof	tot		
 eindproduct 
•	Maak	een	massabalans	van	het	productieproces

Uiteindelijk stelt u met al de verzamelde gegevens 

uit stap 2, 3 en 4 het financiële overzicht van uw 
afvalstoffen samen. Met welke stroom gooit u het 
meeste	geld	weg?	Bereken	van	elke	stroom	de	
kosten: 

Breng	vervolgens	een	prioritering	aan	in	de	af-
valstromen. Doe dit in overeenstemming met uw 
ambitie. Rangschik bijvoorbeeld de afvalstromen op 
de kosten per ton, of op de grootste kostenpost. Of 
rangschik	op	de	grootste	milieu-impact.	Er	is	ook	
een omgekeerde mogelijkheid: kijk naar de stroom 
die	(potentieel)	het	meest	zou	kunnen	opleveren.	Ga	
daarvoor naar stap 7. 
Direct inzicht in afvalstoffen
Tauw ondersteunt bedrijven hun afvalstromen 
inzichtelijk te maken. Omdat dit éénmalig een extra 
tijdsinvestering is, past het niet altijd binnen het 
takenpakket van uw medewerkers. Wij kunnen uw 
bedrijf in een korte tijd op weg helpen. Dit kan al in 
één tot twee maanden, afhankelijk van uw bedrijfs-
grootte. 

We maken op een voor u werkbare wijze inzich-
telijk wat voor afval u heeft en waar het ontstaat. 
Dit doen we door één of meerdere keren met u of 
medewerkers rond te lopen in uw bedrijf. We bren-
gen het proces van de afvalstromen in kaart door te 
kijken in de afvalbakken, te praten met werknemers 
en observeren. We vragen alle gegevens op bij uw 
afvalverwerker en gaan desgewenst nog met hen 
in gesprek over hoe zij de afvalstromen verwerken. 
Ook	kijken	we	welke	wet-	en	regelgeving	op	uw	be-
drijf van toepassing is op gebied van afval en kijken 
we	of	u	daaraan	voldoet.	Het	resultaat	is	overzicht	
en inzicht. Aansluitend leggen we een verbeterplan 
voor,	gebaseerd	op	onze	kennis	en	observaties.	Het	
resultaat kan zijn dat sommige afvalstroomnummers 
zelfs komen te vervallen.

Zo adviseerden we onlangs een bedrijf om met hun 
leverancier in gesprek te gaan over een verpakking 
van een product dat ze dagelijks binnen krijgen. De 
verpakkingen van dit product leverde 160 ton restaf-
val op en de verpakking kon niet worden gerecycled 
omdat hij van samengesteld materiaal was. Een 
keuze	voor	een	mono-verpakking	zou	160	ton	rest-
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afval	(dat	verbrand	wordt)	besparen.	Alternatieven	
zijn bijvoorbeeld een verpakking die wél recyclebaar 
is, of nog beter: een herbruikbare verpakking met 
een statiegeld systeem. 

Wilt u dat wij u helpen om met het analyseren van 
uw afvaldata en het maken van een financiële 
balans? 
Neem	dan	vrijblijvend	contact met ons op voor een 
kennismakingsgesprek.  

Preventie: voorkom afval 
Nu	er	inzicht	is	in	de	afvalstromen	en	
de bijbehorende kosten is het tijd voor 

een	aanpak.	Begin	bij	preventie.	Wat	nu	afval	is,	
was ooit een grondstof. Afval weggooien kost geld, 
maar vooral ook grondstoffen. Preventie biedt altijd 
de grootste besparing, zowel van geld als van het 
milieu. In dit hoofdstuk vertellen we meer over 
(kwantitatieve)	preventie	van	afval.	Puur	het	vermin-
deren van het afval. Daarnaast is er ook nog kwali-
tatieve preventie mogelijk: afval anders verwaarden. 
Daarover meer in het volgende hoofdstuk.  

Preventie
Een voedingsmiddelenbedrijf maakt een product 
op een productielijn. Dat product wordt verpakt in 
plastic: hiervoor loopt een separate verpakkingslijn 
die aansluit op de productielijn. Product en verpak-
king komen bij elkaar, de verpakking wordt geseald 
en het product wordt ingepakt voor transport. Dan 
hapert de productielijn. De verpakkingslijn loopt ge-
woon door. Resultaat: lege, gesealde verpakkingen 
die voor het inpakken in de doos van de lijn afgebla-
zen worden: afval. 
Deze vorm van afval is makkelijk te voorkomen. 
Door een detectie op lege verpakkingen die bij 
meerdere lege verpakkingen de verpakkingslijn stop 
zet. Of een koppeling met de productielijn, waar-
door beide tegelijkertijd stoppen of aanstaan. Een 
simpele en goedkope ingreep met afvalpreventie als 
resultaat. 

Wanneer er inzicht is in de grootste afvalstroom 
(vaak	gaat	het	dan	om	geld,	niet	perse	om	omvang),	
kan er nagedacht worden over preventie. De opties 
voor preventie zijn heel erg divers, en vaak ook zeer 
bedrijfsspecifiek. Enkele voorbeelden zijn:

•	Productie	en	vraag	beter	op	elkaar	afstemmen,		 	
 bijvoorbeeld door de vraag beter te voorspellen   
	 (software,	big	data)	
•	Uitval	voorkomen,	zie	het	voorbeeld	‘Preventie’

Pas modern afvalmanagement toe
Modern afvalmanagement is op een 
andere manier kijken naar het produc-

tieproces. Dit vereist dat al bij de inkoop van grond-
stoffen en producten na wordt gedacht over afval. 
Of om nog verder te gaan: het vereist gesprek met 
leveranciers over hoe zij grondstoffen en producten 
aanleveren. Lees voor meer informatie de blog die 
we over dit onderwerp publiceerden. 

Zoek afnemers voor uw reststromen
U heeft het inzicht, u bent begonnen met 
preventie. En u heeft het moderne afval-

management ook al goed in de vingers: samen met 
de afdeling inkoop zit u bovenop de leveranciers. 
Het	afval	van	de	leveranciers	hoeft	u	in	ieder	geval	
niet meer zelf af te voeren. Maar er blijft natuurlijk 
altijd	afval	over.	Hoe	gaat	u	naar	volledig	afvalloos?	

De stromen die over blijven na preventie en modern 
afvalmanagement worden zo waardevol mogelijk 
vermarkt. Dit vraagt creativiteit en soms ook een ex-
tra	inspanning	(en	extra	geld).	Voorbeelden	hiervan:	
•	Koffieprut	inzetten	om	paddenstoelen	te	kweken.	
•	Van	steengruis	papier	maken	
•	Oude	autobanden	doneren	aan	bedrijf	dat	er		 	
 handtassen en dergelijke van maakt 

Soms levert het direct iets op, maar soms moet er 
geld	‘bij’.	Hoe	ver	u	gaat,	hangt	af	van	de	ambitie	
die	u	in	stap	1	hebt	gedefinieerd.	Betreft	het	doel	
geldbesparing, dan gaat u natuurlijk minder ver dan 
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wanneer u een ambitieuze milieudoelstelling heeft 
met uw afval. 

Er	blijft	altijd	een	stroom	over:	het	restafval.	Hier	
zit vaak van alles in wat niet meer gerecycled kan 
worden.	In	Nederland	verbranden	we	dat	afval.	Bijna	
altijd met terugwinning van energie, zodat het wet-
telijk geldt als ‘nuttige toepassing’. Dat past prima 
in doelstellingen als ‘zero landfilling’ en ‘closing the 
loop’. 

Betaal de goede prijs 
Als uitsmijter drukken we u op het hart 
om de goede prijs te betalen voor uw 

afvalstromen.	Natuurlijk	moet	de	prijs	realistisch	
zijn voor wat de afvalverwerker uiteindelijk gaat 
doen met uw afval. Probeer daarom vooral inzicht 
te krijgen op welke manier de afvalstromen ver-
werkt worden. Toets of de prijs die u er voor betaalt 
marktconform is. De afvalmarkt is sterk in beweging 
en afvalprijzen kunnen sterk variëren over de jaren 
heen. En kijk ook naar de andere onderdelen waar 
de prijs uit opgebouwd is, zoals transportkosten en 

containerhuur. Soms valt daar ook nog in te onder-
handelen. 

Vaak liggen afvalprijzen voor langere tijd vast mid-
dels contracten. Wanneer u toe bent aan een nieuw 
afvalcontract, kunt u altijd onze experts raadplegen 
voor een toets van de afvalprijzen. Wij kennen de 
actuele prijzen. Mocht u op zoek zijn naar verwer-
kers voor losse stromen, omdat u wilt dat u afval 
rechtstreeks als grondstof wordt ingezet, kunnen we 
u helpen met contacten. Let wel, we kunnen niet 
garanderen dat wij voor al uw stromen een afnemer 
kunnen vinden. We kunnen in ieder geval snel een 
beeld geven van afnemers op de markt door gebruik 
te maken van ons brede netwerk.

Vraagt u zich af of u markconform betaalt voor de 
verwerking van uw afvalstoffen? Laat ons voor EUR 
500,-	uw	afvalcontracten	doorlichten.	Neem	hier-
voor contact op met een van onze medewerkers in 
het werkveld afvalstoffenmanagement via de onder-
staande contactgegevens.
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