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RONDO HELPT ARN BIJ CIRCULAIRE DOELSTELLINGEN

ARN staat voor Autorecycling Nederland. Samen 
met de autorecyclingketen zorgt het bedrijf 
er sinds de oprichting in 1995 voor dat meer 
dan 95% van het gewicht van een auto die 
in Nederland wordt afgedankt nuttig wordt 
toegepast. Hiervoor werkt ARN met de hele 

keten samen. De dagelijkse leiding wordt verzorgd door 
Ingrid Niessing. Ingrid werkt inmiddels bijna zeven jaar bij 
ARN. Vanaf 2011 als Financieel Directeur en sinds vorig jaar 
als Algemeen Directeur. Eerder is Ingrid werkzaam geweest 
in financiële functies, onder meer bij KPMG en Philips en als 
Financieel Directeur bij TDG BV.  
 
Meerdere vestigingen 
Ingrid heeft de leiding over diverse locaties. “Vanuit het kantoor 
in Breukelen werken we met name aan de activiteiten met 
betrekking tot autodemontage en innovaties voor de gehele 
keten.” Dit laatste verricht ARN ook vanuit de Automotive 
Campus in Helmond waar het bedrijf ook een kantoorruimte 
heeft. “Verder beschikken we, om het geheel van 95% te 
realiseren, over een post-shredder technologie fabriek (PST). De 
PST-fabriek in Tiel is in 2011 opgericht om de laatste waardevolle 
grondstoffen uit het shredderafval te winnen. Materiaal dat 
voorheen werd verbrand of gestort”. De fabriek levert daarmee 
een essentiële bijdrage aan de doelstelling om 95% van de 
afgedankte auto’s te recyclen en nuttig toe te passen.
 
“Uiteraard maken bij ons de mensen het verschil en waar kun 
je beter zitten dan centraal in het land, zodat onze collega’s 
makkelijk te werk kunnen gaan. Wat betreft onze PST-fabriek 
in Tiel is het een ander verhaal; deze locatie is bewust gekozen 
voor aan-/afvoer van materialen via weg en water”. Deze fabriek 
is uniek als het gaat om scheiden van shredderafval ten behoeve 
van hergebruik van materialen. Met behulp van een groot aantal 
machines en technieken wordt het afval ontleed in verschillende 
materialen. Uiteindelijk blijven er vier hoofdstromen van 

grondstoffen over: mineralen, vezels, kunststof en metalen. 
Inmiddels verwerkt de PST-fabriek per week ruim 800.000 
kilo shredderafval, waarmee jaarlijks 40.000 ton afval wordt 
gerecycled. Van dat afval wordt meer dan 40% verwerkt tot 
herbruikbaar materiaal. Het materiaal dat niet opnieuw gebruikt 
kan worden, verbranden we  met energieterugwinning. “Slechts 
3% van het shredderafval komt op de stort terecht.”

De rol als regisseur 
De persoonlijke interesse van Ingrid Niessing voor de circulaire 
economie past uitstekend bij die van ARN. “Niet enkel erover 
praten, maar vooral het ook daadwerkelijk ‘doen’ en hiermee 
een bijdrage leveren aan een schoner milieu waar wij allen nu 
en voor de toekomst baat bij hebben”. ARN doet dit vanuit de 
aangescherpte kerntaak: ze geven nadrukkelijk aandacht aan 
verantwoorde en hoogwaardige autorecycling en innovaties in 
hernieuwde grondstoffen. Dit doet ARN vanuit de visie om een 
bijdrage te leveren aan de circulaire economie. “In samenwerking 
met ruim 300 professionele recyclingpartners geeft ARN invulling 
aan haar kernfunctie als regisseur in de autorecyclingketen.”

Binnen deze keten vormt Rondo een belangrijke schakel. “ARN 
ervaart de samenwerking met Rondo als zeer prettig door de 
open communicatie, praktische insteek en de korte lijnen. De 
combinatie Rondo-van Dijk ontzorgt ARN sinds de opening 
van de fabriek met de afzet van de thermische fracties voor 
zowel de AVI als de cementovens. Het gaat hierbij totaal om 
circa 20.000 ton per jaar. Dit draagt positief bij aan de 95% 
recyclingdoelstelling van auto’s.”

Ook voor ARN is het van belang om (op lange termijn) te voldoen 
aan de minimale recyclingprestatie van 95%. “Daarbij voelen we 
de kritische blik van overheden, consumenten en marktpartijen 
op de manier waarop we dit met elkaar bereiken. Het gaat 
ook om de euro’s en de verlaging van de CO2 uitstoot wordt 
steeds belangrijker.” De balans tussen recyclingpercentage, 
CO2-footprint en euro’s kent een soort optimum. “Met name 
de laatste twee factoren krijgen in de komende jaren nog meer 
onze aandacht. Daarnaast zijn we intensief in gesprek met 
shredderbedrijven om te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen 
en versterken. Ons credo is dan ook: ‘Wat nu nog niet kan, is 
straks wel mogelijk’.”
 
Nationaal Grondstoffenakkoord 
Op de vraag of ARN al actief bezig is om invulling te geven aan 
het Nationaal Grondstoffenakkoord, kan Ingrid Niessing kort 
zijn: “ARN is een van de ondertekenaars van het Nationaal 
Grondstoffenakkoord. We realiseren ons ten zeerste dat 
materialen voor auto’s en autobatterijen niet onbeperkt 
voorhanden zijn en leveren een bijdrage aan de recycling van 
waardevolle grondstoffen”. Van belang is om de restproducten 
uit een autowrak steeds hoogwaardiger in nieuwe producten 
toe te passen. Een voorbeeld is dat ARN samen met externe 
partij damwanden/ kantbeschoeiing heeft ontwikkeld. In plaats 
van hardhout is een kunststof product ontwikkeld van volledig 
gerecycled materiaal. Dit gaat langer mee dan hardhout, kost 
over de hele levensduur minder en bespaart 22.000 kilogram CO2 
per kilometer. Bovendien scheelt het de kap van een groot aantal 
prachtige bomen. 

Ingrid verklaart ten slotte: “Rondo is een belangrijke partner 
bij de inzameling van materialen van afgedankte auto’s die 
een bijdrage levert aan de recyclingprestatie waar we in 
Nederland trots op mogen zijn. Op deze manier is Rondo een 
partij die uitstekend past in het toewerken naar onze circulaire 
doelstellingen!”
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Ontwikkelingen 
vol kansen
De industriële omgeving waar Rondo in opereert is de 
dupe van het nog steeds grotendeels geïmporteerde 
afval uit het buitenland. Dit gekoppeld aan de groeiende 
economie geeft ruimte aan afvalverbrandingsinstallaties 
en de cementindustrie, kieskeurig te worden in welke 
restafvalstroom men wil ontvangen. Ook weet men raad 
met tariefsverhogingen. Toch zijn er lichtpuntjes. Door 
bijvoorbeeld industriële bedrijven bij elkaar te brengen 
en te laten ‘neuzen’ wat voor hen nog bruikbaar is als een 
alternatieve grondstof. Chapeau zou je zeggen, echter het 
mogen ombuigen van een afvalstof naar een grondstof 
is niet eenvoudig. Wet- en regelgeving bepalen of dit 
mag. Als dit ombuigen dan toch lukt, levert dit gauw een 
aardige besparing op. De alternatieve grondstof vervangt 
een deel van de huidige inkoop van kostbare grondstof en 
is  minder belastend voor het milieu. De CO2- footprint 
of ketenstappen binnen een productiebedrijf worden 
gunstiger en geven een sterke concurrentiepositie. Dit 
in combinatie met een klantvriendelijke, transparante 
manier van beheren, kan Rondo zich blijven onderscheiden. 
Een technologie die daarbij belangrijk is te blijven volgen 
is blockchain. Grondstoffenregistratie is nu nog lastig, 
maar met blockchaintechnologie kun je materialen door 
de hele keten blijven volgen. Als die technologie echt 
doorbreekt, gaat zij zeker ook in de (afval) industrie 
behoorlijke invloed hebben. Voor de komende jaren zien 
wij meer behoefte aan innovatiekracht in reststromen 
en ketenbeheer en zijn wij, door uitbreiding van nieuwe 
collega’s, goed voorbereid.  

Ron van der Sluijs
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Wat nu nog niet kan, 
is straks wel mogelijk”

”

Ingrid Niessing, Algemeen Directeur bij ARN
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Rondo is in 20 jaar uitgegroeid tot een bedrijf 
dat op een succesvolle manier de keten weet te 
beheersen wanneer we het hebben over rest- en 
afvalstromen. Sinds eind 2017 heeft Rondo een 
nieuwe propositie ontwikkeld om het bedrijf een 
stap te laten zetten richting de toekomst. Met 

deze propositie is Rondo ervan overtuigd een verdere groei te 
realiseren in onze markt.

Op basis van deze propositie heeft Rondo een frisse, nieuwe 
huisstijl gekregen. Vanaf 24 april is deze nieuwe stijl geïntegreerd 
en doorgevoerd in de diverse huisstijl- en communicatiemiddelen.

Logo
Het logo heeft een compleet nieuwe kleurstelling gekregen, 
waarbij het icoontje uit het oude logo bewaard is gebleven. De 
naam is ingekort tot Rondo, wat tevens als roep- en schrijfnaam 
fungeert. De officiele tenaamstelling blijft overigens gewoon 
Rondo Afvalbeheer B.V.

Companions to Circularity
De kracht van Rondo zit in haar zorgvuldig opgebouwde netwerk. 
In de afgelopen 20 jaar heeft Rondo bewust geïnvesteerd in haar 
klanten, maar ook in haar partnerbedrijven. Willen we namelijk 
met elkaar ons doel bereiken richting de circulaire economie, dan 
gaan we elkaar nodig hebben! Die toegevoegde waarde hebben 
we vertaald naar de pay-off 'Companions to Circularity'.

Stationary
Uiteraard hebben we onze huisstijlmiddelen op 100% gerecycled 
papier laten drukken. De nieuwe pay-off is niet voor niets: 
Companions to Circularity.

Website
De website www.rondoafvalbeheer.nl is qua naam gebleven, maar 
de inhoud en opmaak is volledig ververst en aangepast naar de 
nieuwe kleurstelling.

RONDO IN EEN NIEUWE JAS

Rondo werkt vanuit een stevig fundament dat we in 
20 jaar hebben opgebouwd. Dit hebben wij gedaan 
met onze trouwe klanten met wie we gemiddeld 
meer dan 10 jaar samenwerken. We streven daarbij 
naar echte partnerships en geen praatjes. Dat 
betekent voor ons een aantal dingen; We zetten 
onze volledige expertise in en daarbij doen we 
wat we zeggen. We zijn precies en houden van 
aanpakken. Daardoor verspillen we geen tijd aan

futiele zaken en weten we daadwerkelijk te 
realiseren. Wat Rondo kenmerkt is dat we in staat 
zijn de volledige keten te beheersen wanneer we 
het hebben over rest- en afvalstromen. Daarbij 
hanteren we een ‘unieke kijk’ wanneer we het 
hebben over onze dienstverlening. De betekenis 
van eenieders ‘unieke kijk’ hebben we in een vraag 
aan onze medewerkers voorgelegd: Wat zie jij in 
Rondo?

Raphael van Noord 
Algemeen Directeur

“In Rondo zie ik de circulaire partner van vandaag, maar 
ook voor de toekomst. Vanuit een onafhankelijke positie 
zijn wij in staat met de juiste kennis en expertise de 
volledige keten voor rest- en afvalstromen te beheersen. 
Duurzaamheid en circulariteit zetten wij daarbij in als 
onze belangrijkste pijler.”

Michel Stigt 
Sales Manager

“In Rondo zie ik de weg voor complexe 
reststoffenvraagstukken, waarbij 
samen met de klant telkens weer aan 
een beter resultaat wordt gewerkt.”

Ron van der Sluijs 
Sales Manager

“In Rondo zie ik een bedrijf 
met bewezen besparingen 
op industriële afvalkosten.”

Christine van der Aar 
Medewerkster Binnendienst

“In Rondo zie ik een bedrijf waar service en 
klantvriendelijkheid vanzelfsprekend zijn en we met 
korte lijnen onze klanten snel van dienst zijn.”

Jessica van Ophem-Van Diepen  
Administratief Medewerkster

“In Rondo zie ik een bedrijf 
dat onderscheidend is in haar 
dienstverlening.”

Clementine Roelofsen 
Administratief Medewerkster

“In Rondo zie ik een bedrijf 
dat weet hoe je afval moet 
beheren.”

Sharon van Leijen
Hoofd Afdeling Binnendienst

“In Rondo zie ik een uniek bedrijf met een gedreven en 
ervaren team waarbij de lijnen kort zijn en wij samen met 
onze partners continu bezig zijn om het afval zo efficiënt 
en duurzaam mogelijk af te laten voeren.” 

Janneke Vredenburg
Commercieel Medewerkster 
Binnendienst

“In Rondo zie ik een gezond 
bedrijf dat groot geworden is 
door klein te blijven!”

Bas Jongenotter
Sales Manager

“In Rondo zie ik een ervaren partner 
die voor elk aspect binnen de 
afvalketen een passende circulaire en 
duurzame oplossing heeft.”

Emiel Breedveld
Sales Manager

“In Rondo zie ik de ideale partij om een volgende stap 
te zetten naar een duurzamer milieu.”
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Een stukje historie 
Fermacell is ontstaan doordat er bij de oude PGEM 
energiecentrale gips vrijkwam bij de 
rookgasontzwavelingsinstallatie. Een zeer zuiver gips, in 
tegenstelling tot natuurgips. Storten was geen optie. Men 
koos daarvoor om dit als restproduct te verwerken. Door dit 
te combineren met oud papier ontstaat er een uniek product: 
de gipsvezelplaat. Na jaren van ontwikkeling durft Fermacell 
zich, mede door de stevigheid en specifieke toebehoren die 
men meelevert, de ‘Rolls Royce onder de gipsvezelplaten’ te 
noemen.

Michel werkt al sinds 1995 bij het bedrijf en heeft naast zijn 
ruime takenpakket een belangrijke voortrekkersrol in het 
duurzaam denken en voordoen. Het lijkt in zijn DNA te zitten. 
Bij Fermacell zijn alle processtromen zo geregeld dat deze 
weer terugkomen in het proces. Bij Fermacell is hiervoor 
een eigen afvalverwerkingsinstallatie. Ondanks dat het  
fabricageproces van de gipsvezelplaten al cradle to cradle 
ontwikkeld is, denken ze ook in andere processen verder 
dan dat. Michel onderbouwt dit: “De huisstijlkleur is dan wel 
oranje, maar in de basis is hij groen.”

Duurzaamheidsstappen
Waar er vroeger nog zo’n 30 voertuigen per dag het terrein 
op reden om gipsvrachten te brengen, hebben ze nu alles 
georganiseerd met schepen. Tweemaal per week leggen deze 
bij het gipshuis aan. Voor onze Fermacell producten die door 
tussenhandelaren in de markt worden gezet, bedachten ze 
een retoursysteem voor zaagafval, zaagresten en freesstof  
van vloerverwarming met bigbags en containers. Daarbij 
zetten ze die materialen opnieuw in bij het fabricageproces 
van de nieuwe platen. 

Daarnaast is er geïnvesteerd om gips sloop-/bouwafval uit 
de markt terug te halen om daarmee een extra bijdrage te 
leveren aan het milieu. De samenwerking met GipsNet B.V. 
zorgt ervoor dat er zo’n 70.000 kilo gips per dag gerecycled  
wordt. Een perfecte grondstof voor het maken van nieuwe 
producten!

Nog wat getallen van afvalproducten die uit de markt worden 
gehaald: Er wordt plusminus 110 ton oud papier per dag 
verwerkt voor Fermacell gipsvezelplaten en plusminus 2500 
ton ruw gips per week. Het water, zo’n 21m³ per uur, komt 
niet van het leidingnet, maar uit de Maas. 

Keuze voor partners
Michel gelooft niet dat je een circulaire economie alleen kunt 
bouwen: ”Dat doe je met elkaar”. Het begint met uitspreken 
wat je wensen zijn. Waarom zou Fermacell bijvoorbeeld 
een oplossing moeten bedenken voor verpakkingen van 
leveranciers? Die verantwoordelijkheid legt de producent 
steeds meer terug. Want als je meedenkt in oplossingen, 
door bijvoorbeeld te kiezen voor transparante in plaats van 
zwarte folie, of door pallets te hergebruiken dan scoor je 
hoog bij Fermacell.  

De keuze voor een gelijkgestemde partner zoals Rondo is niet 
voor niets gemaakt. De continuïteit van de aanlevering van 
grondstoffen wordt in de toekomst steeds belangrijker. 

 
“We zoeken een partner die zich in dit werkveld begeeft om 
er zeker van te zijn dat we niets over het hoofd zien. Rondo 
vergelijkt voor ons de verschillende inzamelaars, brengt 
ons in contact met vernieuwende verwerkers en kijkt welke 
het beste past op het gebied van kwaliteit, prijs en vooral 
ook duurzaamheid”. De samenwerking met Rondo heeft 
ervoor gezorgd dat wij als Fermacell circa 50 ton afval als 
energetische brandstof kunnen afvoeren in plaats van te 
storten.

Een mooie bijkomstigheid is dat Michel mede 
verantwoordelijk is voor de ISO-normeringen, dus was hij blij 
met het Rondo Onlinesysteem. De rapportage wordt in een 
Fermacell format gecategoriseerd, zodat ze direct inzicht 
hebben in de vergunningen.

Tot slot wil Michel nog dit kwijt: “We zien dat bedrijven elkaar 
steeds meer rechtstreeks vinden en dat samenwerkingen 
steeds minder via de traditionele afvalinzamelaars verlopen. 
Wij zijn nog niet aangesloten bij het Grondstoffenakkoord, 
maar dat draagt hier zeker aan bij! Een wens zou zijn dat 
Rondo ons aan bedrijven koppelt, waardoor we de komende 
jaren zeker zijn van een continuering van circulair gebruik 
van grondstoffen. Dan kunnen wij onze duurzame producten 
blijven produceren.” 

KLANTCASE

Als je langs de Maas in het groene 
Gelderse landschap rijdt, zie je ter 
hoogte van Niftrik fel oranje vlaggen 
wapperen. Hier nemen we een kijkje 
in de duurzaamheidskeuken van 
Fermacell BV. Op de website staat 

vermeld dat Fermacell nationaal én internationaal 
koploper wil zijn in milieubewust en gezond bouwen. 
Daar willen we wel meer van weten! We maken een 
afspraak met Michel Disveld, productieleider van 
vestiging Wijchen. Hij legt ons uit hoe ze deze status 
willen bereiken en vooral behouden. 

FERMACELL
ONZE ORANJE HUISSTIJL IS OPGEBOUWD UIT GROEN
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Een circulaire economie 
bouw je met elkaar!”

”
Michel Disveld, Productieleider bij Fermacell te Wijchen
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TRENDS & ONTWIKKELINGEN

Alles dat wij mensen doen, draait op 
wat de aarde ons geeft. We gebruiken 
haar grondstoffen voor voedsel, 
drinkwater en onderdak, voor kleding 
en elektrische apparaten. Onze auto’s, 
treinen en vliegtuigen rijden of vliegen 

op haar brandstoffen. Ze geeft ons warmte en 
verkoeling. We zijn letterlijk nergens zonder onze aarde. 
 
Helaas heeft de capaciteit van onze aardbol grenzen, terwijl 
het aantal mensen sterk blijft groeien. De afgelopen 100 
jaar is de wereldbevolking verviervoudigd. En in 2050 zijn we 
naar verwachting zelfs met ruim negen miljard. Onze honger 
naar grondstoffen neemt dus snel toe, terwijl de hoeveelheid 
alleen maar afneemt. Alleen als we vanaf nu slimmer omgaan 
met onze grondstoffen, kunnen we ook in de toekomst nog 
welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame 
en sterke economie. Het is hoog tijd om een nieuw systeem te 
bouwen. Op naar een circulaire economie in 2050!

In deze circulaire economie verdwijnt het afval zoals we dat 
nu kennen. Afval is dé nieuwe grondstof. Vrijwel alles dat we 
straks gebruiken, wordt steeds opnieuw gebruikt. In een 
circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘produceren, 
consumeren en daarna weggooien’. We maken de cirkel rond. 
Zo sparen we behalve onze grondstoffen ook het milieu, 
verminderen we onze CO2-uitstoot en stimuleren we innovatie, 
nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

De overheid draagt haar steentje bij
Om de circulaire economie ruim baan te geven, neemt het 
kabinet verschillende maatregelen. Zo worden er bijvoorbeeld 
belemmerende regels en wetten aangepast of weggenomen 
ten gunste van de circulaire economie en worden ondernemers 
die grondstoffen besparen ondersteund. De maatregelen 
zijn gericht op stimulerende wet- en regelgeving, slimme 
marktprikkels, financiering, kennis en innovatie, internationale 
samenwerking en circulair gedrag.

Grondstoffenakkoord
In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ 
schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen 
naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie 
in 2050. Het eerste doel is ambitieus maar niet onhaalbaar: 
50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, 
fossiel en metalen) in 2030. Deze doelstelling sluit aan bij het 
ambitieniveau in vergelijkbare landen.

Om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren, is op 
24 januari 2017 het Grondstoffenakkoord gelanceerd met de 
maatschappelijke partners. ARN en Interface vertellen u hier 
meer over in de Rondo krant. Als we samen ervaringen gaan 
delen en de knelpunten benoemen is de kans groter dat de 
oplossingen ook samen gevonden worden. 

NEDERLAND 
CIRCULAIR 
IN 2050

3 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
 
Om de huidige Nederlandse economie versneld te veranderen in een circulaire economie, zijn er drie strategische 
doelstellingen geformuleerd: 

1. Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut. Deze efficiëntieslag kan leiden tot afname  
 van de grondstoffenbehoefte in bestaande ketens.
2. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet duurzaam  
  geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen    
  beschikbare grondstoffen. Hiermee maken we onze economie niet alleen toekomstbestendiger, maar  
 ook minder afhankelijk van fossiele bronnen en de import daarvan. Verder blijft ons natuurlijk kapitaal zo   
 behouden.
3. We ontwikkelen nieuwe productiemethodes, gaan nieuwe producten ontwerpen en gaan gebieden anders  
 inrichten. Ook bevorderen we nieuwe manieren van consumeren. Dit leidt tot andere ketens die de gewenste  
 reductie, vervanging en benutting een extra impuls geven.

Is uw organisatieal gestart?
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RONDOONLINE

RONDO ONLINE
UW AFVALSTROMEN TRANSPARANT IN BEELD

Rondo maakt sinds 2006 gebruik van Rondo 
Online. Voor u als klant betekent dit dat u 
Rondo niet meer hoeft te bellen of mailen als 
uw afval moet worden opgehaald. Ook heeft u 
continu uw afvalboekhouding piekfijn op orde. 
Kortom, (wéér) een aantal zorgen minder voor 

u en dat is waar Rondo naar streeft.

Via www.rondoafvalbeheer.nl heeft elke klant toegang tot 
Rondo Online. Alle informatie die op enigerwijze met uw 
afval te maken heeft, staat in dit eenvoudig te hanteren 
systeem. Rondo Online staat 24 uur per dag, zeven dagen per 
week voor helderheid, efficiëntie en kwaliteitsverbetering. 
Het systeem is opgesplitst in een vijftal aandachtsgebieden: 
volmelden, dossierbeheer, afvalregistratie, vergunningbeheer 
en facturen. De voordelen van het speciaal voor Rondo 
ontworpen softwaresysteem zijn groot. Niet alleen is het 
foutloos, u heeft in één oogopslag de afvalstromen van uw 
bedrijf volkomen transparant in beeld. 

Overzicht 
Zodra een afvalstroom moet worden afgevoerd, kunt u in 
één handeling het systeem opdracht geven een volmelding 
aan te maken. Vervolgens wordt uw opdracht in een pdf-
bestand doorgestuurd. Duidelijk weergegeven worden de 
afvalstromen met de daarbij behorende afvalcodes, evenals 
de hoeveelheden per stroom. De volmeldhistorie onderaan 
de pagina archiveert elke volmelding. In het geval de milieu-
inspecteur langskomt, staat alle benodigde informatie helder 
en up-to-date in het online platform. Een ander belangrijk 
onderdeel van Rondo Online is de registratie. 

Op dit scherm is per jaar of per maand exact terug te vinden 
hoeveel afval er is afgevoerd. Per afvalstroom staat de 
hoeveelheid aangegeven, evenals de kosten die per stroom 
zijn gemaakt voor het afvoeren. Ook staan de wettelijke codes 
vermeld. De informatie in de registratie is handig voor de 
accountant en kan tevens dienstdoen als afvalboekhouding. 

 
Gezamenlijk geheugen 
Rondo houdt tevens in het systeem een zogenaamd dossier 
bij van contactmomenten met uw organisatie. Elke afspraak 
die is gemaakt, elk telefoontje of elke e-mail staat in het 
dossier. Op deze manier kan van communicatieve ruis geen 
sprake zijn en kunnen mogelijke problemen snel worden 
opgelost. Het dossier doet eigenlijk dienst als gezamenlijk 
geheugen. Tevens is het systeem zodanig ingericht dat 
bedrijven alleen toegang hebben tot de eigen informatie en is 
daarmee sprake van volledige privacy.

Meer weten over Rondo Online? Neem dan gerust contact 
op via +31 (0)226 - 453 783 of stuur een e-mail naar 
info@rondoafvalbeheer.nl.
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Registratie

Het inlogscherm van Rondo Online
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KLANTCASE

Wanneer je al jaren in de Top 10 van 
meest duurzame bedrijven ter wereld 
mag staan, dan doe je iets goed. We 
gaan op bezoek bij Martijn de Moor in 
Scherpenzeel om uit te zoeken wat het 
duurzame geheim van de vloerensmid is. 

Martijn is zo’n vijf jaar geleden begonnen bij Interface. Binnen 
het Amerikaanse bedrijf is hij als QESH Systems Engineer 
verantwoordelijk voor de ISO normeringen waarbij hij onder 
andere de rapportages verzorgt en processen verbetert en 
beheerst. Met een achtergrond als bedrijfskundige richtte 
hij zich in eerste instantie met name op kwaliteit. Later 
is bij Interface het milieu-onderdeel aan zijn takenpakket 
toegevoegd. Waar hij bij aanvang licht sceptisch naar dit 
onderwerp keek, leerde hij dat milieu en economie prima hand 
in hand kunnen gaan. Martijn ontdekte dat hier zijn interesse 
werd gewekt en trok automatisch de verantwoordelijkheden 
voor afval en energie naar zich toe.

In de genen 
Oud-directeur Ray Anderson maakte zich in de jaren 90 
zorgen over het toenmalige principe Take-Make-Waste. 
Hij was de grondlegger van Mission Zero! Martijn gelooft 
heilig dat alles begint bij goed leiderschap. “Als je de juiste 
focus legt en niet teveel hordes tegelijk neemt, dan gaan de 
neuzen vanzelf de juiste kant op staan. Binnen Interface is 
duurzaamheid bij iedereen in de genen gaan zitten. Duurzaam 
zijn kun je simpelweg niet alleen.” 

Een aantal interdisciplinaire werkgroepen werken al ruim 20 
jaar hard aan de projecten zoals Suppliers to Zero, Products 
to Zero en Factories to Zero. Bij het laatste is Martijn nauw 
betrokken en zijn er 3 heldere ambities bepaald: in 2020 
geen grondstoffen verspillen, 100% duurzame energie en 
geen waterverbruik in het proces. “Interface is en blijft een 
commercieel bedrijf, maar als het past binnen ons verhaal 
dan zijn we bereid om te investeren”. Zo is FSCK een mooi 
voorbeeld. “De onderkant van tapijt is een harde zijde van 
bitumencompound. Hiervoor hebben we een installatie 
waarmee we al jaren produceren. Echter, bitumen is olie dus 
past niet in ons beleid.“

Delen en inspireren 
Om afscheid te kunnen nemen van de oude installatie is er 
een flinke investering gedaan om een ‘biobased tegel’ aan te 
kunnen bieden. “Met deze nieuwe installatie zijn we volop aan 
het experimenteren. Het is ons gelukt om de eerste groene 
backing (onderlaag) te produceren.” Martijn vervolgt: “Dit 
durven we te delen en daar zijn we transparant in. We hebben 
in 2017 niet voor niets een handtekening gezet onder het 
grondstoffenakkoord 2050. Met de ervaring van de afgelopen 
20 jaar willen we de hele bedrijfstak inspireren om aan de slag 
te gaan. Er gaan namelijk tal van nieuwe kansen op je pad 
komen.”

En nou klinkt het alsof er bij Interface geen hobbels meer te 
nemen zijn, maar zo is het niet. Een kopzorg is bijvoorbeeld 
de continuïteit van de nieuwe grondstoffen. “Als we 100% 
gebruik gaan maken van gerecyclede producten, moeten ze 
wel beschikbaar zijn. Naast voldoende grondstoffen moet de 
kwaliteit uiteraard gewaarborgd blijven. Onze klanten zien 
absoluut een meerwaarde in het sustainable label. Dit wordt 
steeds normaler omdat de maatschappij er meer aan toe is. En 
toch wil men weinig concessies doen op de kwaliteit.”

 

De keuze voor Rondo
Een belangrijke reden voor Interface om met Rondo in zee te 
gaan was om het afval zo hoogwaardig mogelijk te maken. 
“We zijn gestart met de continuering van de dienstverlening 
en gaan nu naar de volgende stap: verbeteren. 

 
 
Tussenschakels worden eruit gehaald en we gaan 
rechtstreeks naar outletkanalen. We hebben een partner 
nodig die afzet- en grondstoffenmarkten kent die wij nog niet 
kennen. Omdat 75% van ons afval de tapijtstroom is, zoeken 
we hard naar een goede outlet die er weer grondstoffen van 
maakt. Via diverse lopende pilots hebben we vertrouwen dat 
deze er gaat komen. En als het dan zover is trekken we samen 
met Rondo de champagne open!”

Climate take back 
Als de doelstellingen in 2020 behaald zijn is het voor Interface 
niet klaar. Onlangs is het nieuwe project gestart: Climate take 
back. Het wordt tijd om wat terug te doen voor het milieu. 
Met deze ambitie in het vooruitzicht is er geen twijfel dat 
Interface als inspiratiebron blijft dienen richting 2050!

INTERFACE
AAN HET WOORD

”

”
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Als we 100% gebruik 
gaan maken van 

gerecyclede producten, 
moeten ze wel 

beschikbaar zijn

Martijn de Moor, QESH Systems Engineer bij Interface



RONDO KRANT JULI 2018

Het is een gegeven dat de 
grondstoffenmarkt steeds meer onder 
druk komt te staan. Er zijn vele negatieve 
gevolgen te benoemen over de uitputting 
van de aarde. De positieve ontwikkeling 
van de grondstoffenschaarste is dat 

bedrijven innovatiever worden om afvalstromen om te 
zetten naar grondstoffen. Er poppen tal van initiatieven 
en pilots uit de grond en langzaam durven bedrijven de 
eerste succesverhalen te delen. Gelukkig maar, want 
we hebben steeds meer kopzorgen over de oplopende 
kosten van afvalstromen.

Acceptatie is niet vanzelfsprekend 
Jarenlang hebben we te maken gehad met dalende 
prijsontwikkelingen voor afval. Die tijd is passé. Afval 
afvoeren is niet meer vanzelfsprekend! China bepaalt in 
grote mate de prijsontwikkelingen in Europa door het 
wel of niet accepteren van grote volumes (herbruikbaar) 
afval. Vorig jaar nog werd de acceptatie van kunststof 
aan banden gelegd met alle gevolgen van dien. Engeland 
voerde de export van hout richting ons land op, waardoor 
er een marktverstoring in Nederland ontstond. Maar er zijn 
meer voorbeelden te noemen. Outlet kanalen die voorheen 

de poorten openzetten zodra er vrachten aan komen rijden, 
worden steeds kritischer en stellen meer eisen aan de 
kwaliteit. Daarbij komt ook nog de (regelmatige) stilstand 
van verbrandingsovens in Nederland. Jan van Dijk, van Van 
Dijk Containers in Genemuiden bevestigt de problematiek 
rondom dit thema: “Ieder afvalbedrijf is als de dood om 
afval lang op te moeten slaan omdat broei daarmee op 
de loer ligt. Zodra een oven stil ligt moet er direct worden 
geschakeld met collegabedrijven, maar altijd zijn daar extra 
kosten mee gemoeid.”

 
 

Afval afvoeren is niet 
meer vanzelfsprekend!

De negatieve prijsontwikkelingen moeten een extra 
stimulans geven aan het Nederlandse bedrijfsleven om te 
investeren in circulaire projecten. Rondo gaat samen met 
bedrijven op ontdekkingsreis om te onderzoeken wat dit  
op langere termijn oplevert.

“Milieubewust leiderschap is voor ons een belangrijk 
thema”, vertelt Vanessa Klumper, milieucoördinator 
bij Forbo-Novilon. “Forbo is één van de grootste 
vloerbedekkingsfabrikanten ter wereld. We ontwikkelen, 
produceren en verkopen producten van de allerhoogste 
kwaliteit voor de projectenmarkt en voor de 
consumentenmarkt.” Forbo-Novilon in Coevorden is één 
van de 15 fabrieken van de divisie Forbo Flooring systems 
die beursgenoteerd is in Zwitserland. “Wereldwijd genieten 
miljoenen gezinnen en werknemers van onze vloeren.”
 
De kaders
De fabriek in Coevorden is al jaren klant van Rondo voor 
afval en vanuit de visie ‘milieubewust leiderschap’ zocht 
Forbo naar oplossingen voor de verwerking van haar PVC 
vloeren (snijafval, brokken en productieafval). Een groot 
deel wordt verwerkt tot grondstof voor in de rug (onderkant 
van de vloer) bij Forbo zelf, het overige afval werd tot op 
heden als traditionele afvalstroom beschouwd. Ervaringen 
uit het verleden met bestaande outlets en de beperkte 
mogelijkheden voor acceptatie van PVC en lumps (brokken) 
bemoeilijkten de afzet. De enige optie was de afvoer richting 
de stortlocatie. Forbo besloot dat dit anders kan en vooral 
moet! Het Rondo Innovation Lab werd met deze opdracht 
aan het werk gezet en startte de zoektocht naar circulaire 
oplossingen voor PVC.

Onderzoek samen met het netwerk
Rondo zette haar netwerkkanalen in om de samenwerking 
met andere partijen te zoeken. De intensieve zoektocht 
heeft geresulteerd in een pilotsamenwerking met Sortas in 
Urk en BTB Mouldings in Harderwijk. Sortas zorgt voor een 
voorsortering van het materiaal, waardoor er een schone 
stroom ontstaat. Van het gesorteerde Forbo materiaal is BTB 
Mouldings in staat om vloertegels voor de auto-industrie 
te maken van 100% hoogwaardig gerecycled materiaal 
die zowel maatschappelijk als economisch duurzaam 
verantwoord zijn. Een klassiek voorbeeld dat binnen een 
branche circulaire samenwerkingen prima hand in hand 
kunnen gaan. 
 
Extra winst
Ondanks dat nog altijd een deel niet hergebruikt kan worden, 
mag Forbo trots zijn dat het streven naar een maximaal 
percentage recycling enorm verbeterd is. En wat dacht je 
van de CO2-reductie? Doordat transporten lokaal worden 
georganiseerd, zijn onnodige kilometers voorbij en de 
reactietijden blijven tot een minimum beperkt. Rondo heeft 
georganiseerd, dat er combiritten worden gereden. Het PVC 
wordt afgeleverd bij Sortas en direct worden er stromen 
ingezet voor recycling bij BTB.

De eerste proefvrachten zijn positief verlopen. Rondo en 
Forbo volgen de komende weken de resultaten van deze 
circulaire pilot op de voet. Na afloop gaan we samen met alle 
partijen de resultaten evalueren. We blijven onderzoeken hoe 
we de cirkel 100% rond kunnen maken!

LAB
BINNEN TWEE WORKSHOPS 
EEN INZICHTELIJK AFVALPLAN

IDEAAL OM CONCEPTEN 
TE ONTWIKKELEN EN TE TESTEN

EXPERTISE VAN SPECIALISTEN 
UIT DE AFVALBRANCHE

MAAK NU EEN AFSPRAAK EN 
ONTDEK HET INNOVATION LAB
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Martijn de Moor, QESH Systems Engineer bij Interface

INNOVATIONLAB

AFVAL AFVOEREN GOEDKOOP?  
ZEKER NIET!
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Rondo Afvalbeheer B.V.
Overweg 15, 1713 HX Obdam

+31 (0226) 453 783
info@rondoafvalbeheer.nl
www.rondoafvalbeheer.nl

Bent u benieuwd naar nieuwe technologieën en innovaties 
om (kostbare) grondstoffen te besparen?

Heeft u behoefte aan volledige transparantie 
en inzicht in uw rest- en afvalstromen?

Streeft u naar één onafhankelijke regisseur 
voor al uw rest- en afvalstromen? 

Heeft u bovenstaande vragen met ja beantwoord? 
Bel dan 0226-453783 voor een inspirerende kennismaking!

Zoekt u naar concrete stappen om 
uw circulaire doelstellingen te behalen?


