
Inspiratiedag
bedrijfsafval 

VANG Buitenshuis

6 november 2020

Welkom bij de deelsessie:

We gaan om 11:15 van start!

Zou je tijdens het wachten je 
‘Zoom-naam’ kunnen veranderen in 
Voornaam Achternaam (Bedrijf)?

Bedankt!



• Sprekers:

– Marijn Teernstra (RWS)

– Joost Kamermans (Seenons)

– Wouter Staal (Yoghurt Barn)

Welkom bij de deelsessie Re-organize!
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• 11:15 Welkom + interactief gedeelte

• 11:20 Re-organize bedrijfsafval op strategisch niveau

• 11:35 Seenons

• 11:50 Yoghurt Barn

• 12:00 Casus (interactief)

• 12:15 Afsluiting en Q&A
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Programma



• Microfoon graag gedempt

• Korte vragen? Aan het einde van de presentaties, geef het aan in de 
chat. Langere vragen achteraf in de Q&A.

• Interactief gedeelte: hou telefoon, pc of tablet met internet bij de 
hand
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‘Spelregels’



• Mentimeter
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Interactief



• Re-organize op verschillende manieren:

Beleid / strategisch:

• Project slimme logistiek bedrijfsafval (RWS)

In de praktijk:

• Slimme en circulaire oplossingen in inzameling (Seenons)

• In de praktijk brengen in de horeca (Yoghurt Barn)
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Re-organize bedrijfsafval



• Project ‘slimme logistiek bedrijfsafval’

• Onderdeel van VANG Buitenshuis en Nederland Circulair in 2050

• Voorwaarden scheppen voor schonere, slimmere en efficiënte 
inzameling bedrijfsafval
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Re-organize op beleidsniveau: logistiek 
bedrijfsafval
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Verschillen met inzameling huishoudelijk afval



• ‘Ontdoeners’ van afval kiezen zelf een inzamelbedrijf

• In de praktijk meerdere inzamelaars:

– In zelfde gebied

– Op zelfde tijd

– Zelfde afvalstroom (restafval)

• In sommige gebieden wel 20 verschillende inzamelaars actief
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Bedrijfsafval: andere wettelijke kaders



• Uitstoot / gezondheid

• Verkeersveiligheid

• Openbare ruimte (aanbiedmomenten)

• Schade infrastructuur
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Gevolgen leefomgeving



• Beperkte schaalgrootte, inefficiëntie, gebrek aan regie

• Moeilijke omstandigheden voor CE / afvalscheiding
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Gevolgen CE en afvalscheiding



• Verschillende opties:

– Organiseren via inzamelaars

– Organiseren via (type) ontdoeners (bedrijven)

– Organiseren per gebied

– Combinaties
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Hoe slimmer organiseren



• White label collection (Haarlem, Gouda)

• Ondernemerscollectieven (MKB Deventer, BIZ 
Amsterdam)

• Uitbreiding rol gemeente (Amsterdam, via wettelijk 
experiment)

• Maar ook: Innovatieve bedrijven met nieuwe, 
circulaire benadering

• Minisymposia bedrijfsafval 2018 en 2019: showcase 
voor interessante initiatieven
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In de praktijk: interessante initiatieven
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Zorgen voor opschaling

• Initiatieven worden nog niet massaal opgeschaald

– Energie/moeite/tijd

– Kosten

– ‘Het systeem’ werkt tegen (wetgeving, economisch, etc.)

• RWS samen met stakeholders op zoek naar model voor 
opschaling via stakeholdertraject

• Toekomstig beleid



• Geef in de chat aan als je een vraag hebt

• Kijk op vangbuitenshuis.nl

• Mail naar marijn.teernstra@rws.nl
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Meer weten?
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Presentaties Seenons & Yoghurt Barn



• Ga naar de openstaande Mentimeter-pagina op telefoon, tablet of 
PC
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Interactief, deel 2



Inspiratie dag 
bedrijfsafval 

VANG Buitenshuis

6 november 2020

- Volgende week ontvang je de 
nieuwsbrief met alle informatie 
van vandaag

- Ook in 2021 organiseren we 
diverse bijeenkomsten. Blijf op 
de hoogte

Remember: zonder jullie geen 
programma. Bedankt en tot ziens!



• Vragen? Stel ze nu?

Q&A
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