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Waar anders dan in een familiebedrijf ben 

je zo bewust bezig met wat je nalaat aan de 

volgende generaties? Heezen werd ruim 60 

jaar geleden opgericht door de eerste Thijs. 

Hoewel zijn zoon, Thijs (senior), nog 

volop in het bedrijf werkt, zijn alle 

Heezen bedrijven inmiddels op 

papier overgedragen aan zijn 

kleinzoon Thijs ( junior). Of 

dat grotere veranderingen 

met zich meebrengt? 

Nee, want de visie op 

succesvol werken is al 

drie generaties hetzelfde.

Thijs sr.

‘Ons gezin bestond uit zes 

personen: vader, moeder, 

mijn oudere broer en zus, ikzelf 

en mijn jongere broer. Of het in de 

naam zit, weet ik niet, maar van de 

vier kinderen had ik al van jongs af aan 

de meeste interesse in het bedrijf van pa. Ik 

ging zo vaak mogelijk mee. Op mijn achttiende 

– toen het bedrijf twintig jaar bestond – ging 

pa naar Amerika voor een hartoperatie. Hij is 

daar gestorven. Mijn wereld stortte in, we waren 

zo’n dikke vrienden. Na een poosje vroeg ik 

me af: wat zou pa hebben gewild? Dat was me 

duidelijk, doorgaan met het bedrijf.’ 

Thijs jr.

‘Ik ben precies als mijn vader. Al in mijn 

kinderjaren liep ik zo veel mogelijk mee in het 

bedrijf. Ik wilde alles weten en alles zien. Ik ben 

ervan overtuigd dat je in de praktijk het beste 

leert, dus ik heb alle onderdelen van het bedrijf 

gezien door de jaren heen. De laatste jaren 

ben ik vooral met pa meegegaan. Nu staan we 

samen aan het roer.’

Thijs en Thijs 
(en Thijs)

Thijs sr.

‘In de loop der jaren is het bedrijf flink gegroeid 

en heb ik andere bedrijven overgenomen. In 

diezelfde jaren heb ik afscheid moeten nemen 

van mijn moeder, zus en twee broers. Ik ben als 

enige over. Dat heeft me veel verdriet gebracht, 

maar ook veel geleerd. Ik richt me op dingen 

die belangrijk zijn en laat me niet gek maken 

door onbelangrijke zaken. Mijn kinderen zijn 

belangrijk voor me. Ik vind het fijn dat ik in 

Thijs een goede opvolger heb gevonden voor 

Heezen.’

Thijs jr.

‘Pa heeft hier iets moois opgebouwd. Een 

sterk bedrijf waarin de juiste dingen belangrijk 

zijn: met plezier werken, aandacht voor onze 

mensen en hart voor de toekomst. Pa heeft het 

bedrijf aan mij overgedragen toen het zestig 

jaar bestond. Ik hoop dat – binnen de familie – 

te doen als we honderd jaar bestaan. Heezen 

hoeft dan niet groter te zijn. Onze aandacht gaat 

uit naar continuïteit door goede samenwerking, 

optimale processen en duurzaamheid.’

‘De wens die mijn vader had voor 

hem en mij, hebben we niet kunnen 

verwezenlijken. Maar voor mij en 

mijn zoon is het wel gelukt en daar 

ben ik van alles het meest trots op.’

Thijs sr.

‘Dat laatste, duurzaam werken, is de laatste 

jaren hot, maar voor ons is het altijd al belangrijk.

Mijn vader deed het al: gedetailleerd slopen en 

gescheiden afvoeren. Net zoals hij richten wij 

ons op hergebruik van materialen. Wij hebben 

daar stof-, trillings- en geluidsarm werken aan 

toegevoegd. Daarbij zijn we zuinig op onze 

medewerkers door met slimme inzet van 

modern materieel te slopen. We doen al veel 

aan duurzaamheid, maar er zijn – voor ons en 

onze partners – nog genoeg stappen te zetten. 

Daarmee raken we meteen een andere vorm van 

duurzaamheid: de continuïteit van het bedrijf. ’

Thijs jr.

‘We zien ruimte voor verbetering en daar zullen 

we ons de komende jaren op richten. We hopen 

dat samen met onze opdrachtgevers, partners en 

onderaannemers te doen, want samen bereiken 

we het meest. Kennis delen en samen slimmer 

worden, daar komt het in het kort op neer.’

Thijs sr.

‘Wat we vroeger al deden, heeft een naam 

gekregen. Voorbespreken en samen een project 

uitvoeren zodat er voor iedereen een ‘plus’ 

uitkomt, heet nu ketensamenwerking. Gewoon 

vertellen hoeveel zaken kosten en hoeveel winst 

er wordt behaald, noemen we nu transparantie. 

Het is goed dat er veel aandacht is voor het samen 

behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De 

nieuwe generatie mag dat nu verder uitwerken.’

Thijs jr.

‘Ik verwacht dat in een keten samenwerken om 

gezamenlijke doelstellingen te behalen over 

een paar jaar de standaard is. Mooi, want ik zie 

dat de kwaliteit, het werkplezier en de financiën 

er daarbij op vooruit gaan. Ik hoop daarmee te 

bereiken dat we de wereld – in ieder geval het 

gedeelte waar we invloed op hebben – zo goed 

mogelijk overdragen aan de volgende generatie.’ 

Voorwoord
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Inleiding Slopen is een mooi vak. Daar weten we bij 

Heezen alles van. Al meer dan 60 jaar voeren 

we de mooiste opdrachten uit en zijn we voor 

de gehele bouw- en vastgoedsector een 

vertrouwde partner. Alles in kannen en kruiken, 

zou je denken. Maar er valt nog ontzettend veel 

te winnen.

De spelregels in bouw en vastgoed zijn aan het 

veranderen. De circulaire economie neemt – 

terecht – een steeds belangrijkere rol in. En op 

dat vlak zien we volop kansen. Maar in de praktijk 

zien we dat de beste intenties verloren gaan 

in verouderde processen. In en om Eindhoven 

wordt er veel gewerkt met de principes van 

The Natural Step, een adviserend partner die 

een heldere definitie van duurzaamheid en een 

procesmatige aanpak voor strategie en innovatie 

hanteert. Opdrachtgevers als gemeenten en 

woningcorporaties gunnen hun aanbestedingen 

mede op basis van deze principes. Ze worden 

dan ook veelvuldig in plannen opgenomen. 

Is het project eenmaal gegund? Dan kunnen 

tijdgebrek, beleidsaanpassingen, budgetten of 

simpelweg gebrekkige communicatie ervoor 

zorgen dat deze principes in een razend 

tempo in het gedrang komen. De doelstelling 

verschuift naar de oplevering van het project, 

waardoor het proces erop inlevert. Terugkijkend 

op uitgevoerde projecten valt het niet mee om 

in de praktijk gebrachte, vooraf afgesproken, 

principes terug te vinden. Gemiste kansen dus. 

Grondstoffen en bouwmaterialen blijven niet 

oneindig beschikbaar. Daarom stellen we de 

vraag: hoe behouden we grondstoffen die al 

zijn toegepast?

We zien dagelijks hoeveel er wordt weggegooid. 

Door zorgvuldiger te demonteren en te 

scheiden bij de bron blijven veel meer kostbare 

grondstoffen behouden. 

Bij herontwikkelings- en transformatieprojecten 

komen wij als sloopbedrijf pas vlak voor de start 

in beeld, terwijl we voor onze opdrachtgevers 

al in een veel eerder stadium kansen kunnen 

benutten. Een opdracht die, met beperkingen 

vastgelegd in een bestek, in een laat stadium 

aan ons wordt voorgelegd, kan nooit tot een 

optimaal resultaat op het aspect duurzaam 

hergebruik van vrijkomend materiaal komen. Om 

kansen om te zetten in successen, is meedenken 

in de ideeënfase noodzakelijk. Daar ontstaat de 

ruimte om projecten efficiënter, effectiever en 

duurzamer aan te pakken. 

Vanuit wat we in de praktijk zien, is de overtuiging 

ontstaan om onze kennis te delen. Om onze visie 

op de circulaire economie, ketensamenwerking 

en systeemdenken aan je voor te leggen. Zodat 

we dingen die beter kunnen, ook beter doen 

in de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat, 

wanneer we samen nadenken over het complete 

systeem en ketensamenwerking tot stand 

brengen, er bijzonder veel bereikt kan worden in 

hergebruik van materialen, de inzet van mensen 

en het efficiënt gebruiken van kostbare tijd. 

Samen maken we de te zetten stappen concreet.

‘We zijn ervan overtuigd dat – als 

we de stappen samen concreet 

maken – er bijzonder veel bereikt 

kan worden.’

Frank Egelmeers, manager duurzaamheid bij 

Heezen: ‘Als uitvoerende partij zien we wat er 

gebeurt. Welke kansen er zijn en welke kansen 

er – helaas – nog maar al te vaak blijven liggen. 

De principes van The Natural Step vertellen ons 

gelukkig dat we mogen dromen. Dat we een 

visie mogen ontwikkelen over hoe we ons werk 

en de wereld in de toekomst het liefst willen zien. 

Van daaruit werken we terug naar het nu en zien 

we welke stappen we moeten en kunnen zetten 

om die droom te realiseren. In dit boek delen we 

onze visie met je en nemen we je mee in onze 

droom. Want we kunnen met absolute zekerheid 

zeggen dat onze droom alleen gerealiseerd 

kan worden door samenwerking. Samen zien 

en grijpen we kansen. Samen nemen we de 

kartrekkersrol en bepalen we de nieuwe regels 

in een veranderende markt. Samen nemen we 

een sleutelpositie in die bepalend gaat zijn voor 

de toekomst van de bouw. One Natural Step at 

a time.’

‘De spelregels zijn aan het veranderen. 

Je laat je veranderen door de markt, of 

je bent de veranderaar.’ 

Uitgangspunten

Het uitgangspunt van ons verhaal is sloop, 

grootschalige renovatie en nieuwbouw in het 

licht van de werkzaamheden van Heezen, 

opdrachtgevers en betrokken partners. We 

bespreken dus het veld dat we kennen. Hoewel 

ons werk vaak vooraan in het proces plaatsvindt, 

zitten we zelden in een vroege fase aan tafel. 

De kansen die daardoor blijven liggen en de 

processen die daaraan ten grondslag liggen, 

beschrijven we in dit boek. Zo laten we zien dát 

en hóe het mogelijk anders kan.

De bouw is een behoudende wereld. In de 

crisis van de afgelopen jaren hebben er 

desondanks veranderingen plaatsgevonden: 

we zagen toenemende transparantie en een 

Inleiding
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groeiende aandacht voor duurzaamheid. Nu de 

economie weer in volle gang is, lijkt dat weer 

naar de achtergrond te verdwijnen. Terwijl 

daar de basis ligt voor verbetering in en voor 

de gehele bouwsector. Open communicatie en 

vernieuwend denken leveren winst op. En niet 

alleen op het financiële vlak. Als familiebedrijf 

werken we het liefst samen met bedrijven die 

onze visie op projecten – zoals beschreven in dit 

boek – delen en begrijpen. Dat levert een stuk 

meer werkplezier op. We hopen dan ook dat dit 

boek eraan bijdraagt dat we ons gezamenlijk 

blijven ontwikkelen.

Over dit boek

Dit boek is geschreven voor iedereen in de 

bouwkolom. Gemeenten, woningcorporaties, 

vastgoedontwikkelaars, architecten, aannemers 

en onderaannemers zoals metselaars, 

timmermannen, slopers, loodgieters en 

afbouwers (kozijnstellers). We verwachten dat 

elke lezer met zijn eigen, specifieke functie 

waardevolle informatie en inzichten uit dit boek 

kan halen. Opdrachtgevers die aanbestedingen 

opstellen, managers die hun mensen moeten 

informeren, architecten die materiaalkeuzes 

maken, inkopers die prijs en kwaliteit moeten 

afwegen en uitvoerders die plan en praktijk op 

één lijn moeten krijgen.

‘Samen komen we verder.’

In dit boek doen we een oproep tot verduurzaming, 

transparantie, ketensamenwerking en 

projectoverstijgend denken. Dit is een handboek 

bouwen voor slopen: we hebben nu de kans 

om beslissingen te nemen in het bouwproces 

waardoor we in de toekomst duurzamer kunnen 

slopen. Een telkens terugkerende gedachte is 

dat we dit alleen kunnen bereiken als onze 

opdrachtgevers en partners in de bouwsector 

onze visie delen en we er gezamenlijk 

processen voor opzetten. Daarom komen er 

ook vele anderen aan het woord. Zij delen 

hun kennis en ervaringen, waardoor er een 

breder beeld ontstaat van de kansen die er 

liggen. Vanuit Heezen proberen we volledige 

transparantie te geven. We vertellen in openheid 

over de achterkant van het sloopproces en 

de mogelijkheden die daaruit voortvloeien. 

We denken dat, wanneer opdrachtgevers en 

partners beter zicht hebben op wat we doen, 

er ook gezamenlijk meer kansen gezien en 

gegrepen worden. Samen komen we verder.

 

Inleiding

The
Natural
Step

Heezen werkt met de methode van The Natural 

Step. De heldere definitie van duurzaamheid 

(zie hierna) en de procesmatige aanpak voor 

strategie en innovatie die deze organisatie 

hanteert, bieden een leidraad die wij – op een 

eigen manier – in de praktijk brengen. En daarin 

zijn we niet alleen. De regio Eindhoven is aan de 

slag met duurzaamheid volgens de aanpak van 

The Natural Step. 

Vooral als het gaat om de ontwikkeling van onze 

leefomgeving sluiten partijen aan. Zij merken 

dat doelen behaald worden als we dezelfde taal 

spreken. De integrale aanpak van The Natural 

Step biedt iedere partij de kans om vanuit het 

eigen werk bij te dragen aan verduurzaming. 

Hoe groot de uitdagingen hierin ook zijn, The 

Natural Step treedt op als partner om samen een 

betere toekomst vorm te geven.

The Natural Step Aanpak is een methode die 

het mogelijk maakt om op basis van een stevige 

visie de juiste strategieën te ontwikkelen, de 

uitvoering handen en voeten te geven en de 

juiste instrumenten te selecteren om grote 

stappen richting een duurzame samenleving 

mogelijk te maken. Hoe die methode eruit ziet, 

lees je hieronder.

The Natural Step is grondlegger van vier 

universele duurzaamheidsprincipes. Deze 

hebben aan de basis gestaan van vele 

duurzaamheidsinstrumenten, zoals Cradle-

to-Cradle, Ecological Footprint en Future Fit 

Benchmark. Het is een verbindende methode 

geworden om op basis van systeemdenken de 

juiste keuzes te maken. Deze systeemaanpak en 

principes beschrijven volledige duurzaamheid.
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Duurzaamheidsprincipe 1

… niet meer en sneller stoffen uit de 

aarde in het milieu brengen dan de natuur 

kan verwerken.

Duurzaamheidsprincipe 2

… niet meer en sneller chemische stoffen 

in het milieu brengen dan de natuur 

kan verwerken. 

Duurzaamheidsprincipe 3

… de natuur niet sneller afbreken dan 

de tijd die nodig is om te herstellen.

Duurzaamheidsprincipe 4

… geen dingen doen waardoor we 

mensen beperken in het vervullen 

van hun basisbehoeften.

The Natural Step

Vanuit deze principes willen we tot strategische 

doelen en handelingsperspectief komen. Om 

dat te bereiken, denken we niet vanuit vandaag, 

maar beginnen we met dromen waar we uit 

willen komen. Vanuit dat punt ontwikkelen we 

een route om er te komen. The Natural Step 

begeleidt organisaties bij het uitstippelen, 

inslaan en voortzetten van deze route. 

Berend Aanraad, voorzitter van The 

Natural Step: ‘Als we onze samenleving 

inrichten binnen de kaders van de vier 

duurzaamheidsprincipes zal de natuur 

in staat zijn om ons te blijven voorzien 

van alles wat we nodig hebben om te 

leven: water, aarde, lucht, een stabiel 

klimaat enzovoorts. Het hanteren van 

de 4 ‘spelregels’ voor duurzaamheid 

legt de basis. Maar hoe zorgen 

we ervoor dat jouw organisatie de 

juiste stappen zet naar een volledig 

duurzame organisatie? Om deze 

weg in te slaan heb je visie, volledige 

participatie en doorzettingsvermogen 

nodig. Het is niet de bedoeling om in 

één klap de hele dagelijkse praktijk 

van een organisatie om te gooien, 

maar om stap voor stap maatregelen 

te nemen in de goede richting, en 

net zo lang doorgaan met stappen 

zetten totdat het duurzame einddoel 

is bereikt.’

 

The Natural Step in de praktijk bij Heezen

Grondstoffenwaarde

In 2025 verwerken we al onze afvalstromen 

op hoogwaardige wijze. Door de inzet van 

innovatieve slooptechnieken streven we 

naar maximaal waardebehoud en optimaal 

hergebruik van materialen en geven we inzicht 

in de positieve effecten van onze circulaire 

werkwijze op mens en milieu.

Natuur aan de basis

In 2025 zijn we een belangrijke speler in 

het natuurlijk herstel van de omgeving. We 

zorgen voor het vakkundig verwijderen en 

uitfaseren van stoffen die niet in een duurzame 

omgeving passen en adviseren onze partners 

en opdrachtgevers in slimmere keuzes voor 

hergebruik, ontwerp en realisatie. 

The Natural Step

Schone energie

In 2025 zijn we onafhankelijk geworden van 

fossiele brandstoffen. Onze projecten en 

kantoren maken gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen. Ons transport – mensen en 

materialen – zijn vrij van uitstoot en door de 

inzet van slimme planning en lokale verwerkers 

beperken we de bewegingen tot het strikt 

noodzakelijke. 

Mensen centraal

In 2025 kennen we geen uitval meer. Onze 

medewerkers genieten van een fysieke en 

mentaal veilige werkomgeving en we bieden 

hen optimale kansen voor zelfontwikkeling 

en aansluiting bij de samenleving. We dragen 

daarnaast zorg voor de continuïteit en innovatie 

van ons vakgebied en inspireren anderen om 

aan te haken en een zinvolle bijdrage te leveren. 
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Hoe gaan we dat bereiken?

Samenwerkingen opzoeken

Als eerste aan tafel… We zijn kennisdrager 

en willen als zodanig met andere partijen 

samenwerken. Als onmisbare schakel in de 

keten (wij starten en sluiten de circulariteitsketen) 

maken we het verschil door onze kennis te delen 

en te adviseren over slimme circulaire keuzes.

Energie

We krijgen energie van optimalisatie… Technische 

oplossingen vinden we altijd interessant. Daarom 

hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen, 

zuinige machines en bewustwording van 

medewerkers en blijven we zoeken naar 

mogelijkheden om energieverspilling te 

voorkomen en opwekking zo duurzaam mogelijk 

te maken. 

Slimmer slopen

De hoogst mogelijke opbrengst… Het scheiden 

van vrijkomende materiaalstromen bij de bron 

is ons uitgangspunt bij slopen. We kunnen 

daardoor de opbrengst van de handel in 

vrijkomende materiaalstromen maximaliseren.

Machines laten draaien

Veilig en efficiënt slopen doe je met machines… 

Bij de aanschaf van nieuwe machines kiezen 

we telkens voor de slimste oplossing op het 

gebied van techniek, energieverbruik en CO2-

print. Vanuit onze liefde voor machines zoeken 

we actief naar nieuwe technologie en waar 

mogelijk experimenteren we in samenwerking 

met ontwikkelaars.

Reststoffenhandel

Handel met restmaterialen zit in onze genen… We 

nemen onze rol als kennisdrager en ontwikkelaar 

heel serieus, omdat we nooit anders gedaan 

hebben. We breiden ons netwerk van mogelijke 

gebruikers en toepassingen steeds verder uit. 

Samenwerking is ook hier de methode om 

nieuwe dingen te testen.

Wat hebben we al bereikt?

Verkoop bouwmaterialen 

• Webshop www.2dehandsbouwmaterialen.nl 

Circulair

• Verkoop bouwmaterialen

• Materiaalstromen scheiden 

• Lokale afvalverwerker

• Grindvervanger in nieuw beton

Certificering

• Prestatieladder Socialer Ondernemen

• CO2-bewust Certificaat

• SVMS007

Koeling/verwarming

• Dubbelglas

• Zonneschermen

• Centraal luchtbehandelsysteem

CO2-uitstoot

• Nieuw duurzaam materieel 

 (zuinigere motoren)

• Carpoolen

• Hybride machines

• Bandenspanning

• Het nieuwe rijden en draaien

• Zonnepanelen

The Natural Step

The Natural Step bij Woonbedrijf

Woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven 

werkt, net als wij, met de methode van The 

Natural Step. De manier waarop Woonbedrijf 

die methode in de dagelijkse praktijk tot 

uiting brengt, sluit naadloos aan op onze 

visie. 

Fred Schmal, senior inkoper, Woonbedrijf: 

‘Als grootste woningcorporatie van de regio 

heeft Woonbedrijf de verantwoordelijkheid 

en het vermogen om te bouwen aan 

een duurzame leefomgeving. Dit begint 

bij onszelf, in onze eigen organisatie. In 

ons dagelijkse denken en doen, kiezen 

we telkens voor de meest duurzame 

oplossing. En dat voelt logisch, ook voor 

onze klanten en samenwerkingspartners. 

Kortom: duurzaamheid is voor ons gewoon 

de goede dingen doen.

Woonbedrijf investeert tussen 2017 en 

2021 in beschikbaarheid, kwaliteit en 

betaalbaarheid van wonen. Daar hoort ook 

duurzaam investeren bij. 

Binnen 10 jaar willen we volledig circulair 

bouwen, onderhouden en slopen. Elk 

jaar meer. Dat wil zeggen dat nagenoeg 

alle materialen worden hergebruikt en/

of opnieuw worden ingezet. Zo gaat de 

waarde van grondstoffen niet verloren.

• Woonbedrijf heeft circa 5,5 miljard kilo 

 grondstoffen in eigendom. Materialen 

 die bij sloop- en renovatiewerkzaamheden 

 vrijkomen, kunnen opnieuw gebruikt 

 worden in andere woningen of op een 

 andere manier duurzaam hergebruikt 

 worden. Per jaar gaat het om 60.000 ton.

• Dit materiaal is geld waard en met de 

 opbrengsten ervan kan op termijn het 

 wonen goedkoper gemaakt worden.

• Materialen uit renovaties en onderhoud 

 zijn een-op-een te hergebruiken, op te 

 waarderen of te downcyclen. Als het echt 

 niet anders kan, is afvoeren de laatste 

 optie.

• Bij de keuze voor nieuwe materialen, 

 worden de principes van The Natural Step 

 gevolgd. 

• Een grondstoffenbank en 

 materialendatabase geven inzicht in wat 

 er is en wat er hergebruikt kan worden.

Duurzaam denken en doen is noodzakelijk 

om toekomstige generaties een 

gezonde leefomgeving te bieden. In 

onze eigen organisatie geven we ons 

duurzaamheidsbeleid invulling door 

gewoon de goede dingen te doen. Waar 

we investeren, hanteren we de principes 

van The Natural Step, want een optimale 

oplossing is voor ons een duurzame 

oplossing. We verwachten dit ook van 

onze leveranciers en partners. Als we een 

bijdrage kunnen leveren door onze kennis 

te delen, doen we dat graag. We willen 

graag samen experimenteren en leren 

zoals in onze samenwerking met Heezen. 

Samen duurzame initiatieven nemen. De 

mogelijkheden zijn er. Onze deur staat altijd 

open.’

Woonbedrijf is een grote Eindhovense 

woningcorporatie waar Heezen al vele 

jaren projecten voor mag verzorgen.
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De stappen in kaart brengen

De stappen die we in de bouw zetten om een 

project van begin tot eind te realiseren zijn in 

de loop der jaren versplinterd geraakt. Aan 

ieder onderdeel van het proces werkt iemand 

die niet centraal, maar door zijn of haar eigen 

directeur of manager aangestuurd wordt. Die 

leidinggevende overziet vanuit zijn eigen rol en 

ervaring hoe het totale proces eruit ziet, welke 

stappen er gezet moeten worden en waarom 

er bepaalde functies zijn in dat proces. Maar als 

het overzicht tussen samenwerkende bedrijven 

ontbreekt, maakt dat de afstemming moeilijker. 

Het is dan ook geen wonder dat de plannen 

rondom duurzaamheid verloren raken in alle 

overdrachtsmomenten. 

Hoe is deze opdracht tot stand gekomen? 

Waarom zijn bepaalde doelen gesteld en welke 

afhankelijkheden zijn er? Wie praat met wie en 

waarom? Hoe onduidelijk dat ook allemaal is, we 

gaan toch uitvoeren. We hebben geaccepteerd 

dat de workflow zo is, al weet bijna niemand hoe 

die workflow er exact uitziet. Het zijn ingesleten 

processen. Zo doen we het toch al jaren?

Als iedereen weet hoe het proces eruit ziet, kun 

je er samen meer mee. Daarom zou het goed 

zijn om iedereen binnen de samenwerking 

een overzicht te kunnen laten zien. Laten we 

samen een schema maken waarin de opdracht, 

specifieke doelstellingen, processtappen en 

betrokken functies inzichtelijk worden gemaakt. 

Via wie komt dit project en waarom? Welke 

behoefte is er, hoe kunnen we daar invulling 

aan geven en hoeveel mag dat kosten? Als ik jou 

een opdracht geef, wat gebeurt er dan bij jullie? 

Praten de juiste mensen met elkaar? Zit er ruis 

op de lijn? Meer inzicht maakt ook rechtstreeks 

contact tussen uitvoerenden mogelijk, dat kost 

Processen minder tijd en je haalt mensen uit het proces die 

geen directe bijdrage (hoeven te) leveren. 

Voor alle duidelijkheid: het is niet onze insteek 

om dikke dossiers tot stand te brengen. 

Schrijven om het schrijven is zonde van ieders 

tijd. Het gaat hier om een klein overzicht met 

korte beschrijvingen van iedere processtap. 

We hebben dit gedaan, hier staan we nu en dit 

is de volgende stap. Het totaalplaatje zou ons 

nog kunnen verrassen. De praktijk is wellicht 

heel anders dan hoe wij denken dat het proces 

eruit ziet. Ruimte voor verbetering is dan ook 

gemakkelijker te vinden. We kunnen nadenken 

over het proces, zien waar iets misgaat, zien 

waar kansen liggen, ons afvragen of de juiste 

mensen betrokken zijn en sturen op nieuwe 

inzichten. De doelstelling hier is om het proces 

– en daarmee het resultaat – beter te maken, 

niet om elkaar te evalueren. 

Hebben we dit eenmaal staan, dan kunnen we 

nadenken over nuttige toevoegingen. Zo kun 

je overwegen om in een proces rekening te 

houden met de typen mensen die direct naast 

elkaar op de lijn zitten. Als zij totaal van elkaar 

verschillen – voor wat betreft belangen, functie 

of zelfs karakter, kun je dat als risico aanmerken. 

Een ingenieur denkt anders dan een verkoper. 

Een timmerman anders dan een administrateur. 

Als het lukt om elkaar te begrijpen, kom je samen 

veel verder. 

Frank Egelmeers, manager duurzaamheid bij 

Heezen: ‘Als je een proces inzichtelijk maakt, kun 

je de juiste vragen stellen. Als het bijvoorbeeld 

niet lekker loopt tussen de werkvoorbereider 

en de uitvoerder kun je je afvragen of daar het 

probleem wel zit. Door te kijken wat er aan dat 

moment vooraf is gegaan, kom je er achter 

waar het nou precies is gaan knellen. Wat is er 

eerder gebeurd? Welke personen zijn betrokken 

geweest? Is het eigenlijk al misgegaan bij de 

offerte? Over die laatste vraag: ik denk dat de 

meeste problemen al aan het begin van een 

project ontstaan. En daarbij steek ik de hand 

in eigen boezem. We nemen een opdracht 

aan en gooien hem over de schutting met de 

woorden: ‘Dit is voor een goede relatie, dus ga 

maar aan de slag.’ Maar wat is een goede relatie? 

Wil ik daarmee zeggen dat het haast heeft of 

goedkoper moet? 

Hiërarchie speelt hier ook zeker een rol in. 

Dat zie je in een hele organisatie. Wie stelt er 

kritische vragen aan een directeur? Wie vraagt: 

geef me eens wat meer uitleg, want je kunt dit 

niet zomaar op mijn bordje gooien? Er is weinig 

weerwoord naar boven. Jammer, want juist die 

uitvoerende – wat zijn functie ook is – beschikt 

over de meeste praktijkkennis. Meer overdracht 

over het waarom van een opdracht geeft de 

ander de kans om mee te denken.’ 

‘Je moet het pad kennen om 

te zien of je afwijkt.’

Processen
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Een duidelijk proces

Een bedrijf dat al jarenlang duidelijke 

processtappen hanteert, is Unibouw 

uit Gemert. Dit bedrijf richt zich op de 

industriebouw. Unibouw maakt voor de 

bouwplannen voor haar klanten in zeer 

korte tijd een investeringsvoorstel met 

een 3D-visualisatie. Daarna zoomen ze 

verder in en worden de plannen steeds 

gedetailleerder, rekening houdend met het 

business model van de klant. Om een project 

te realiseren, werkt Unibouw met beproefde 

methoden en vaste partners.

Stefan Swinkels, Hoofd Realisatie bij Unibouw: 

‘Wij werken niet met aanbestedingen voor 

onze onderaannemers. Projecten worden 

dan veelal gegund op de laagste prijs. 

Daardoor wordt er (te) scherp gecalculeerd, 

met alle gevolgen tijdens een project van 

dien. In plaats daarvan werken we met 

vaste onderaannemers. Voor elke discipline 

hebben we ongeveer drie partners die vanaf 

de start van het project met ons meedenken 

en calculeren. Aangezien we het belangrijk 

vinden dat een klant meer krijgt dan hij 

verwacht, geven we onderaannemers 

speelruimte. Duurzaamheid krijgt 

bijvoorbeeld maar weinig kans als er alleen 

op prijs beoordeeld wordt. We kijken liever 

naar het beste plan, dat aansluit op de 

wensen van onze klant. 

Wat ik dus verwacht van onze partners is 

dat zij begrijpen dat we goed advies willen 

geven aan onze klanten. Hoewel we zelf veel 

ervaring hebben en bepaalde inschattingen 

kunnen maken, hebben we toch de kennis 

en expertise van onze partners nodig. Zij 

denken al in het voorproces met ons mee, 

om zo de klant een specifiek pakket te 

bieden. Met de meeste partners werken 

we al jarenlang samen. We kennen elkaar 

ontzettend goed en kunnen op elkaar 

terugvallen als dat nodig is. 

We werken al sinds de oprichting van ons 

bedrijf op deze manier. We zien nu in markt 

dat deze werkwijze vaker wordt toegepast. 

Dat komt mede door de crisis. Bijna al onze 

partners zijn tijdens de crisis overeind 

gebleven. Bedrijven die scherp calculeren 

op basis van aanbestedingen gingen in die 

tijd onder kostprijs werken. Dat houd je niet 

lang vol. Nu de crisis voorbij is, zien we dat 

bedrijven die op basis van partnerschap 

werken stabieler zijn en harder groeien. 

Bij Unibouw vinden we het belangrijk dat 

iedereen zijn expertise inbrengt, vanaf het 

begin meedenkt en daarnaar beloond wordt. 

Zo kunnen we bij het eerstvolgende project, 

maar ook over tien jaar prettig samenwerken. 

Natuurlijk lopen we samen weleens tegen 

problemen aan. Maar dan komen we ook 

samen tot een oplossing.’

Bouwbedrijf Unibouw is ook een

familiebedrijf met jonge mensen 

aan het roer.

Processen

Keten-
samenwerking

Iedereen weet al jaren dat het slimmer en beter 

kan. Toch blijft het veel te vaak hetzelfde, want 

in de huidige praktijk word je beloond als je 

hetzelfde blijft doen. Als je doet wat er gevraagd 

wordt, heb je de minste onduidelijkheden. En 

dus pakken we elk project aan zoals het vorige. 

Ook als dat niet per se de beste aanpak is. 

We hebben het afgelopen decennium gemerkt 

dat er volop creativiteit, innovatief en lerend 

vermogen aanwezig is. Mits je het aanboort. 

Kerndisciplines moet je niet alleen op kantoor 

achter een PC laten werken. Zet sleutelspelers 

gezamenlijk in een ruimte en maak hen 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het grote 

doel met behoud van individuele belangen. Stel 

de vraag: hoe kunnen we dit project het beste 

aanpakken? 

Natuurlijk vraagt dat om open communicatie 

en vertrouwen en het is aan de leiders van alle 

partners om daarin het goede voorbeeld te 

geven. Geef je mensen daarna de kans om te 

laten zien wat ze samen met partners kunnen 

bereiken. 

Ketensamenwerking biedt hierbij de benodigde 

continuïteit. In binding tussen partners en in 

gelijke processen over projecten heen. Je kiest 

ervoor om op de lange termijn met elkaar samen 

te werken en te durven en leren vertrouwen op 

elkaars expertise. Daarbij treedt een verandering 

op: we werken niet samen als opdrachtgever en 

opdrachtnemer, maar als partners. Dat gaat niet 

over een nacht ijs, maar het kan groeien en bij 

iedereen tussen de oren komen.
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Keten-MT

Bij een ketensamenwerking gaan de partijen die 

een essentiële invloed op het proces hebben 

vanaf het allereerste begin samen aan tafel. De 

kwaliteit van elk werk is immers afhankelijk van 

de juiste opdracht en de opdracht bepaal je met 

je plan. Dat vraagt dus om het beste plan en 

dat is afhankelijk van expertise. Dus het is een 

gezamenlijk belang om de meest slimme en 

haalbare oplossing te bedenken en gezamenlijk 

invloed uit te oefenen op projectrealisatie en 

procesverbetering. 

De samenstelling van een keten bestaat 

uit ketenpartners die van onderscheidende 

betekenis zijn in de planvorming, voorbereiding 

en uitvoering. Ketenpartnerschap is dan ook 

enigszins afhankelijk van het vastgoedvraagstuk. 

In de bestaande bouw zie je vaak de 

opdrachtgever, hoofdaannemer, sloper, 

installateur en dakdekker in een ‘keten-MT’. Zij 

zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat. 

Daarnaast zijn er co-makers: afbouwers zoals 

de stukadoor en de tegelzetter. Het is prettig als 

zij aan boord zijn, de samenwerking tijdens de 

uitvoering verloopt dan – logischerwijs – vele 

malen soepeler. Voor hen geldt: als je goed wilt 

bijdragen, is het belangrijk dat je het perspectief 

begrijpt van degene die iets van je vraagt. Dan 

kun je meedenken in een breder plaatje en op 

de langere termijn. ‘Als ik dit doe, zie je over 

12 jaar dat.’ Deze partijen kunnen beter advies 

geven als ze direct in de keten hun knowhow in 

kunnen zetten. 

Ketensamenwerking vraagt om meer tijd en 

geld aan de voorkant, wat je overigens dubbel 

en dwars terugverdient. In de bouw is het 

niet gewoon om betaald te krijgen voordat er 

uitgevoerd wordt. Meedenken en calculaties 

maken zitten normaal gesproken verpakt in de 

algemene kosten (AK) en worden niet berekend 

op uurtarief. Bij ketensamenwerking doen we dat 

wel: advieskosten rekenen.

Verantwoordelijkheid en transparantie

Hoewel de haalbaarheidsstudie voor een project 

de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 

blijft, geven ketenpartners in dit stadium 

input en advies. Zij kunnen aangeven welke 

consequenties er volgen op de verschillende 

scenario’s. De knowhow die zij in deze fase 

leveren is mogelijk actueler en zekerder dan 

die van adviesbureaus.

Binnen een ketensamenwerking werk je met een 

bestek, maar zijn er functioneel gespecificeerde 

specificaties en doelen voor samenwerking. 

Ook is er helderheid over de randvoorwaarden, 

waaronder het geld. Transparant communiceren 

over budgetten blijft moeilijk in de bouw. Maar 

binnen een ketensamenwerking lukt dat wel. 

Want iedereen geeft aan wat hij kan doen om 

de gestelde doelen te realiseren. Is er te weinig 

geld voor dat plan? Dan kan er naar beneden 

bijgesteld worden. Is er ruimte over? Dan is het 

mogelijk om meerdere scenario’s uit te werken 

om iets extra’s te bieden. 

Bij de realisatie is er vervolgens meer 

commitment: de ketenpartners weten exact wat 

er beoogd wordt. Zelfopgelegde doelstellingen 

en budgetten haal je bovendien liever dan 

wanneer die extern opgelegd zijn.

Kenmerken van een ketensamenwerking

Binnen een ketensamenwerking staan 

een paar items centraal. Eén daarvan is 

bedrijfsoverstijgend processen optimaliseren. 

Ketensamenwerking

Door samen te werken als een afdeling binnen 

een bedrijf, kies je er met zijn allen voor om in 

transparantie verbeteringen door te voeren. ‘Als 

we naar het geheel kijken, hoe kunnen we het 

dan zo slim mogelijk aanpakken?’ Het woord 

‘we’ is hier bewust gekozen, want het kan niet 

zo zijn dat de een de ander oplegt hoe iets 

moet gebeuren. Het gaat erom, om op basis 

van het eerlijke verhaal samen op zoek te gaan 

naar mogelijkheden. Dan bedienen we de klant 

samen optimaal. 

Daarnaast is er de ambitie om het steeds beter te 

doen. Om verbetering te vinden in de manier van 

werken. Dat begint bij de opdracht waarvoor je 

dan samenkomt, maar wordt projectoverstijgend. 

Het huidige project is dan een middel om 

processen te optimaliseren. 

Let wel, ook ketensamenwerking blijft een 

organisatievorm en we willen niet beweren dat 

deze aanpak voor elk project even geschikt 

is. Maar als er op de langere termijn veel 

uitdagingen zijn – op economisch vlak, op 

sociaal terrein, door milieuvraagstukken of 

budgetten – dan werkt de traditionele methode 

om van stap naar stap te werken niet meer goed 

genoeg. Het gaat erom synergie te organiseren.

Een ketensamenwerking initiëren

Opdrachtgevers hebben in het verleden 

aangegeven: ‘We hebben een omvangrijk project 

rondom de renovatie van bestaande bouw. 

Bewonerscommunicatie is hierin een belangrijk, 

zo niet het belangrijkste, onderdeel. Dat kan 

alleen goed gaan in intensieve samenwerking. 

We willen dan ook een ketensamenwerking om 

alles in goede banen te leiden.’ De laatste jaren 

zien we dat bouwers het ook zelf gaan doen. 

Soms is dat simpelweg de juiste mensen bij 

elkaar aan tafel zetten. Bijvoorbeeld bij groot 

onderhoudswerk: hoe doen we dit samen zo 

slim, efficiënt en effectief mogelijk? 

Wanneer partijen voor het eerst binnen een 

ketensamenwerking aan elkaar verbonden 

worden, is er veel wil om een verandering in 

samenwerking tot stand te brengen. De kunde 

om dat ook te doen, is dan nog een zoekproces. 

Goede ketensamenwerking vraagt om nieuw, 

ander gedrag. Bij het tweede project is ook de 

kunde aanwezig. Bij het derde project kan de 

wil zakken om nog verder te veranderen. Want 

het gaat toch goed zo? De optimalisatie komt 

dan weer stil te staan. Dan is het zaak om de 

juiste vragen te blijven stellen. Hoe kan het nog 

beter? Welke kansen liggen er nog? Wat hebben 

we geleerd tijdens het vorige project? De beste 

ketensamenwerkingen beschikken over een 

professionele procesbegeleider die dergelijke 

uitdagingen mee op kan pakken. Dan zie je 

op de langere termijn dat projectoverstijgende 

ketensamenwerkingen steeds soepeler 

functioneren. 

Kijken we naar de betrokken mensen, dan zien 

we dat er vooral een switch gemaakt moet 

worden in de manier van denken. Het vraagt 

transparantie, vertrouwen en het vermogen 

om voorbij de initiële weerstand te gaan. In de 

praktijk valt dat vaak reuze mee. Zeker bij de 

ietwat jongere generatie.

Ketensamenwerking en de circulaire economie

Een opdrachtgever die verder kijkt dan de 

duurzaamheid van het eerstvolgende project, 

kan een enorme procesverandering tot stand 

brengen. En daarmee ook veel sterkere 

resultaten neerzetten. Projectoverstijgend 

denken is een perspectiefverandering die de 

Ketensamenwerking
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circulaire economie nodig heeft om echt grote 

stappen te zetten. Het gaat erom te stoppen 

met alleen vragen: what’s next? Vraag liever: 

kunnen we continuïteit tot stand brengen en wat 

is daarvoor nodig? 

Kijken we bijvoorbeeld naar de sloop, dan blijkt 

dat er bij bijna elk project, naast afvalstromen, 

ook vrijkomende materiaalstomen zijn die elders 

ingezet kunnen worden. Niet per se in hetzelfde 

project, maar wel in het project dat over een jaar 

opgestart wordt. Hout, puin, glas; wij houden 

precies bij wat er allemaal vrijkomt uit een pand. 

We kunnen dan ook inzichtelijk maken wat er 

mogelijk is in hergebruik van die materialen. Als 

uitvoerende partij weten we wat er speelt, hoe 

de afvalmarkt ervoor staat en wat momenteel 

interessant geprijsd is. Dus stel ons die vraag: 

ik heb hier puin over en ga over een jaar dat 

bouwen, wat kunnen we regelen? Dit betekent 

dat individuele projecten een andere financiële 

afwikkeling nodig hebben, maar dat er op de 

lange termijn winst geboekt kan worden. Dat is 

projectoverstijgend denken. 

Wanneer we ketensamenwerking en 

projectoverstijgend denken combineren, hebben 

we bovendien veel meer bewegingsruimte. Dan 

kunnen we zeggen: hier knelt het in budget, 

maar dat kunnen we in dat andere project 

rechttrekken. Materiaal dat hier vrijkomt, kunnen 

we daar opnieuw gebruiken. Als projecten 

telkens volledig afgesloten moeten worden, of 

als er nieuwe partners aangetrokken worden, 

kan dat niet. 

Dirk Zuiderveld, Managing Partner bij 

Noorderberg & Partners: ‘We waren 

eraan gewend geraakt dat we alleen 

iets over het eigen vakgebied roepen, 

andere partijen waren vooral lastig. 

Binnen een ketensamenwerking 

creëer je een MT waarin je voor 

jouw expertise zit. Maar je gaat ook 

hardop zeggen wat jouw mening 

is over andere vakgebieden. Naast 

vlotte communicatie en betere 

organisatie creëer je hiermee ook 

ruimte voor innovatie en dus betere 

bestedingen. Gelukkig zien steeds 

meer partners in de bouw en sloop 

wat ketensamenwerking kan zijn: meer 

maken dan de som der delen.’

Noorderberg & Partners is de 

begeleider van succesvolle 

ketensamenwerkingstrajecten 

waarbij Heezen betrokken is.

Ketensamenwerking

Aanbestedingen Een groot deel van onze projecten gaat via 

aanbestedingen. Dat komt in sommige gevallen 

voort uit een verplichting, maar lang niet altijd. 

Of het nu wel of niet verplicht is, de vraag blijft: 

waarom? De achterliggende gedachte van 

gelijke kansen bij een Europese aanbesteding 

vervalt zodra de eerste competentie-eisen op 

papier komen. Dan zou je nog kunnen stellen 

dat naast de prijs het plan telt. Maar ook dat 

argument houdt in de praktijk geen stand.

Bijvoorbeeld: stel dat hergebruik van materialen 

een belangrijk onderdeel van een aanbesteding 

vormt en dat het plan bepaalt wie de opdracht 

krijgt. Controleer je daar als opdrachtgever 

dan ook op? Kijk je of een bedrijf al eens een 

soortgelijk project heeft uitgevoerd of dat het 

de capaciteit heeft om het uit te voeren? De 

inkoper bepaalt welk plan goed is, dat wordt 

in een contract gegoten en doorgestuurd naar 

een andere afdeling van de winnende partij. 

Daar blijkt dat het plan niet uitvoerbaar is en er 

wordt direct aan getornd om het project toch 

te realiseren. Is de aanbesteding dan terecht 

gewonnen? Als het plan telt, mag daar ook op 

gecontroleerd worden. 

‘Kijk samen naar het pand, wat erin

zit en wat hergebruikt kan worden. 

Als je dat op voorhand doet, is er meer 

winst te behalen.’
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Aanvraag

Tijd

SAMEN STERK 
VOOR MORGEN

Geld

Duurzaamheid

Proces

Wensen

Adviseur

Opdracht-
gever

Architect

Leverancier

Aannemer

Heezen bv

Installateur
PROJECT

Betrokkenheid

Betrokkenheid Als sloopbedrijf zitten we vaak voor of achter in 

het traject. Om kansen om te zetten in successen, 

is meedenken in de ideeënfase noodzakelijk. 

Daar ontstaat de ruimte om projecten efficiënter, 

effectiever en duurzamer aan te pakken. We 

zijn ervan overtuigd dat, wanneer we samen 

nadenken over het complete systeem en 

ketensamenwerking tot stand brengen, er 

bijzonder veel bereikt kan worden.  
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Verplichtingen bij aanbestedingen

Aanbesteden is het in de markt 

uitzetten van een (overheids)opdracht 

door een overheidsinstantie. Onder 

overheidsinstantie wordt verstaan: 

de staat, ministeries, provincies, 

gemeenten, waterschappen, aan de 

overheid gelieerde instellingen en 

bedrijven of instellingen waarin de 

overheid grote invloed heeft. Ook voor 

nutssectoren (zoals elektriciteit, water, 

trein, etc.) gelden (aangepaste) regels 

van aanbestedingsrecht. 

Een opdracht moet worden 

aanbesteed wanneer er een bepaalde 

drempelwaarde overschreden wordt. 

In 2017 is de drempelwaarde voor de 

bouw 5.225.000 euro, exclusief btw. 

Voor nutssectoren is de drempelwaarde 

4.845.000 euro, exclusief btw. 

 

Onder deze drempelwaarden is een 

overheidsinstantie niet verplicht 

om aan te besteden, maar het mag 

wel. Dan is deze ook verplicht de 

beginselen van aanbestedingsrecht – 

zoals gelijkheid en transparantie – in 

acht te nemen.

Sloop en duurzaamheid binnen aanbestedingen

Er wordt op het gebied van duurzaamheid – 

terecht – veel van ons verlangd in de uitvoering 

van ons sloopwerk. We moeten materialen uit 

panden halen voor hergebruik, maar is er ook 

nagedacht over wat er met die materialen in 

de nieuwe plannen gedaan kan worden? Niet 

altijd. Daardoor zijn we nog te vaak bezig met 

secundaire recycling: materialen afvoeren 

voor gebruik elders. En daar ligt ook meteen 

een valkuil. Je kunt wel bedenken dat alle 

binnendeuren hergebruikt moeten worden, maar 

als er niemand zit te wachten op die deuren, 

heb je er niks aan. Daar mogen we kritischer 

mee omgaan.

Betere afstemming vooraf kan opdrachtgevers 

daar enorm bij helpen. We zien nu bij 

aanbestedingen dat daar nauwelijks of geen 

gebruik van wordt gemaakt. Daardoor ontstaan 

er situaties waarin de eisen op circulair gebied 

haaks staan op eisen rondom doorlooptijd en 

geld. Moet een gebouw in acht weken gesloopt 

worden en heb je als sloper veertien weken 

nodig om het duurzaam aan te pakken? Tja, dan 

wint het aspect tijd het al snel van het aspect 

duurzaamheid.

De opdrachtgever is de initiator van het 

hele project. Die opdrachtgever betrekt er 

specialisten bij die in een adviserende rol tot een 

aanbestedingsdocument moeten komen. Dus 

de benodigde kennis over duurzaam slopen en 

bouwen zou daar moeten liggen. De betrokken 

adviseurs kunnen meer nadruk leggen op de 

afweging van de aspecten die van invloed zijn 

op het project. Ontbreekt die kennis? Haal dan 

de kennis van de sloper en de bouwer in huis. 

Ga samen kijken naar het pand dat er staat, wat 

erin zit en wat er nog hergebruikt kan worden in 

Aanbestedingen

de nieuwbouw. Als je dat op voorhand doet, is 

er meer winst te behalen. 

Er zijn al veel cruciale stappen gezet in het kader 

van hergebruik, waar wij als sloper heel veel 

kennis over hebben. Die delen we graag. Maar 

dat heeft alleen meerwaarde als die kennis in 

een vroege fase kan worden ingebracht. Worden 

we later in het proces betrokken, dan komt het 

circulaire aspect in gedrang. De planning is dan 

vaak leidend. Het circulaire aspect wordt dan 

teruggebracht naar secundair hergebruik van 

materialen. Dan gaat die mooie houten balk de 

spaanplaatindustrie in, in plaats van als mooie 

houten balk in het nieuwe pand toegepast te 

worden. Een balk waar wij als sloper op hadden 

kunnen wijzen en die de architect in het plan op 

had kunnen nemen.

In de aanbestedingen die we krijgen waarin 

het circulaire aspect belangrijk is, zien we dat 

opdrachtgevers en adviseurs zoekend zijn naar 

hoe ze dat het beste vorm kunnen geven. De 

traditionele aanbestedingen zijn altijd heel 

uniform in opzet. Als er een circulair aspect in zit, 

zie je dat documenten op wisselende wijze vorm 

krijgen. Sommige delen van het werk worden tot 

in de uiterste details beschreven, terwijl andere 

– gemakkelijker haalbare stappen – compleet 

genegeerd worden. Met meer kennis over de 

mogelijkheden kunnen enorme verbeteringen 

behaald worden. 

Ook het proces rondom de bouw is van 

belang: beperk bijvoorbeeld de aanvoer- en 

afvoerafstanden van materialen. Daar wordt 

nu nog weinig naar gekeken. Transportkosten 

kunnen je project maken of breken. En dan 

heb je het nog niet eens over CO2-uitstoot. 

Een verlaagde uitstoot is moeilijk in geld uit te 

drukken, maar heeft wel degelijk waarde. Dat is 

een andere vorm van winst.

De laatste jaren is het aanbestedingstraject 

gedigitaliseerd. Na het uploaden van je 

documenten heb je er als aanbieder geen zicht 

meer op wat ermee gebeurt. Vroeger ging je 

met je concurrenten en de opdrachtgever om 

tafel en werden de formulieren erbij gehaald. 

Dat gebeurt nu niet meer. De transparantie die 

beoogd werd met het concept ‘aanbesteden’ is 

daardoor verdwenen. Ook de beoordeling van 

aanbestedingen is weinig transparant. De prijs is 

toch nog vaak doorslaggevend. Er zijn mooiere 

plannen – zeker op het gebied van duurzaamheid 

– die iets duurder zijn, maar die niet gekozen 

worden. Plannen die je inlevert zijn er om te laten 

zien dat je goed hebt nagedacht over de aanpak 

van het project. Als aanbestedingen vervolgens 

gegund worden op prijs, kun je je afvragen hoe 

belangrijk die opdrachtgever het circulaire aspect 

nou echt vindt. Dat is een lastig spanningsveld. 

We zien het belang van het aanbestedingstraject 

en doen eraan mee, maar we vragen ons wel 

eens af of dit de beste optie is. Zo komen we 

weer uit op ketensamenwerking. Een vorm 

waarin iedereen van voor tot achter betrokken 

is bij het project en zijn kennis levert. In de 

voorfase krijgt eenieder zijn adviesuren betaald 

en in de uitvoeringsfase ligt er een prijs die 

getoetst wordt zodat de opdrachtgever weet 

dat hij niet teveel betaalt. Bovendien ligt er dan 

een plan waarin alle gedachten die hij had over 

het circulaire aspect opgenomen zijn. Op deze 

manier heeft geen enkele partij een slecht gevoel 

over de inzet van zijn kennis, want die wordt 

optimaal benut. Er wordt bij projecten binnen 

een ketensamenwerking op een hele andere 

manier naar een werk gekeken. 

Aanbestedingen



34 35

Om dit op grotere schaal te doen, is vertrouwen 

nodig. Want je legt je berekening open op tafel 

en geeft volledige transparantie. Niet iedereen 

durft te delen. Toch zeggen wij: breng je kennis 

in. Natuurlijk heb je het risico dat iemand met 

jouw kennis aan de haal gaat. Maar wat we zien 

is dat als je vertrouwen geeft en open en eerlijk 

bent, je dat terugkrijgt. Op de lange termijn wordt 

je daar als partij beter van. 

Deze vorm van samenwerken biedt winst in 

tijd, geld en het behalen van ambities voor alle 

partijen. De kennis die noodzakelijk is voor het 

project wordt snel gebundeld en het traject 

komt vlot op gang. Een aanbestedingstraject dat 

eerder een half jaar duurde, gaat terug naar een 

maand of drie. Het onderlinge vertrouwen groeit 

sneller dan in andere samenwerkingsvormen 

en gezamenlijke doelen worden sneller bereikt. 

Als het werk eenmaal in uitvoering is, heeft een 

opdrachtgever er aanzienlijk minder werk aan. 

Hij hoeft minder toezicht te houden, want dat 

doet de keten zelf. En hij weet exact wat er 

binnen het project gaat gebeuren, want dat is 

vooraf volledig uitgedacht. 

In de ketensamenwerkingen waarin we hebben 

deelgenomen, zien we naast een soepeler 

voorbereidingstraject nog een ander voordeel: 

saamhorigheid. Als we bij een renovatieproject 

spullen afvoeren naar beneden, nemen we 

op de terugweg de tegels alvast mee voor de 

tegelzetter. Als we een uurtje eerder klaar zijn 

met ons werk, voeren we alvast beschermende 

maatregelen uit voor de partijen die na ons 

komen. Leveranties op een dag laten we in een 

vrachtwagen komen, in plaats van tien. Er is 

meer samenwerking en meer behulpzaamheid. 

Vooral voor circulair werken is dit een goede 

vorm. Je creëert ruimte om verbeterslagen te 

maken, om over mogelijkheden na te denken. 

Het is een andere manier van werken: je vormt 

samen een team. 

Rob van Zoggel, afdeling aanbestedingen 

bij Heezen: ‘Wellicht is er behoefte aan een 

raamwerk waarbinnen het duurzame aspect 

uitgewerkt wordt. Nu zijn er zo veel verschillende 

systemen die duurzaamheid nastreven dat je 

door de bomen het bos niet meer ziet. The 

Natural Step en BREEAM kennen overlap, maar 

vullen elkaar ook mooi aan. Daar zou een goede 

mix uit kunnen komen om opdrachtgevers een 

raamwerk te bieden. Dan heb je eenduidige 

richtlijnen, een beter vastgelegd systeem van 

spelregels.’

Aanbestedingen

Certificaten Heezen heeft zeven certificaten: ISO 9001 

(kwaliteit), ISO 14001 (milieu), SVMS-007 (Veilig 

en Milieukundig Slopen), VCA (één en twee ster), 

CO2-bewust certificaat, PSO (Prestatieladder 

Socialer Ondernemen) en Procescertificaat 

Asbestverwijdering. Potentiële opdrachtgevers 

vragen vaak om deze certificaten en noteren 

ze als eis in aanbestedingen. Maar wat is het 

doel van het behalen van deze certificaten? 

Is dat een standaard neerzetten binnen je 

organisatie? Of is het toch grotendeels het 

simpele feit dat je ze kunt laten zien? Want de 

wens om het op die vlakken goed te doen, de 

ontwikkeling van werkprocessen en vooral 

de voortzetting daarvan, komen toch echt uit 

de eigen organisatie. Voor een sterk beleid 

moet de visie op kwaliteit, veiligheid, milieu en 

mensen vanuit de directie komen. Dan wordt 

het gedragen in de organisatie. Met andere 

woorden: we hebben geen certificaat nodig om 

het goed te doen. Maar het certificaat bewijst 

dát je het doet. 

Voor certificaten, maar ook voor meer zaken in 

een aanbesteding, geldt dat er vooraf om wordt 

gevraagd en er vaak achteraf niet meer naar 

wordt gekeken. Wij hebben veel verschillende, 

deels elkaar overlappende, certificaten, 

waarvan we nut en noodzaak erkennen. Maar 

we zien in de bouwsector dat alleen vragen 

naar certificaten geen garanties geeft over de 

uitvoering. Kansen kunnen nog steeds blijven 

liggen en duurzaamheidsafspraken worden niet 

altijd naar afspraak uitgevoerd. Maar net als bij 

veiligheid wil je hier toch niet aan tornen? Als 

je certificaten eist – zeker met betrekking tot 

duurzaamheid – controleer daar dan ook op in 

de uitvoering. Zeker als je op basis daarvan een 

project gunt. 

‘Duurzaamheid is net als veiligheid: 

je moet niet tornen aan 

duurzaamheidsafspraken tijdens 

het proces.’
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Als we een ideaalbeeld mogen schetsen, dan 

ziet dat er als volgt uit: we maken afspraken 

met onze opdrachtgevers over zaken die zij 

belangrijk vinden. Niet in de vorm van certificaten, 

maar maatwerk. Als je het belangrijk vindt om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

in te zetten, dan kun je daar exacter om vragen 

dan via een PSO-certificering. Geef je wensen 

aan op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu 

en mensen. Dan geven wij daar invulling aan. 

Tijdens en na een project laten we zien dat we 

onze afspraken na zijn gekomen. Zo bereiken 

we samen meer dan met een stapel certificaten.

Ivon van der Pasch, KAM-Coördinator bij 

Heezen: ‘Neem bijvoorbeeld de reductie 

van CO2. We hebben dat certificaat nu drie 

jaar, maar we waren er vanuit Heezen al veel 

langer mee bezig. Omdat we goed voor het 

milieu willen zorgen, maar ook omdat we er 

gewoon geld mee besparen, bijvoorbeeld als 

het om het verbruik van diesel gaat. Sinds we 

dit certificaat hebben, heeft het ons nog nooit 

gunningsvoordeel opgeleverd. Maar kunnen we 

de certificering laten schieten? Nee, want je weet 

nooit wanneer een opdrachtgever ernaar zal 

vragen. En dan loop je een grote opdracht mis 

omdat je dat certificaat niet hebt. Dus we zorgen 

dat we gecertificeerd zijn en zorgen intussen 

dat we ons eigen CO2-beleid aanscherpen naar 

onze eigen standaard. 

Ook bij de Prestatieladder Socialer Ondernemen 

kun je vraagtekens zetten. Om voor het 

certificaat in aanmerking te komen, moet je een 

rekenmodule invullen. We kwamen direct op de 

hoogste trede uit. Want wat bleek? We deden 

het allemaal al. Rekenmodule, audit, certificaat, 

klaar. Leuk, maar wat betekent het dan nog? Het 

vervelende aan dit certificaat is dat sommige 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

maar drie jaar meetellen. Dan hebben ze geen 

afstand tot de arbeidsmarkt meer en vallen ze 

af bij de volgende audit. Je hebt ze nog steeds 

in dienst, maar ze tellen ineens niet meer mee. 

Wij hebben het geluk – en in deze situatie de 

pech – dat we weinig verloop hebben. Mensen 

blijven bij ons. Ze hebben het naar hun zin en 

leveren goed werk. Wat moet je dan doen? 

Die mensen alsnog ontslaan omdat je je PSO-

target niet meer haalt? ‘Je hebt fantastisch werk 

geleverd, maar je telt niet meer mee. Houdoe.’ 

Het aantal werkplekken dat je voor deze mensen 

hebt is toch eindig. Het resultaat: je voldoet niet 

meer aan de certificeringseis. Ik heb deze vraag 

neergelegd bij de organisatie achter PSO, maar 

zij kunnen vooralsnog geen oplossing bieden. 

Wat is dan de zin en onzin van zo’n certificaat?’

Voorbeeld

Het SVMS-007 (Veilig en Milieukundig 

Slopen) wordt soms gevraagd door 

onze opdrachtgevers. Maar Heezen 

heeft ook VCA* en VCA** (veiligheid) 

en ISO 14001 (milieu) en daarmee 

vervalt de meerwaarde van SVMS-007. 

Dan is het dubbel. Dat zou betekenen 

dat het SVMS-007 zou kunnen komen 

te vervallen, maar dan moeten alle 

partijen er wel van doordrongen zijn 

dat het certificaat niet nodig is. Een 

opdrachtgever zou kunnen zeggen: óf 

SVMS-007 óf VCA en ISO 14001. 

Certificaten

Voordat je 
begint

Het lijkt een open deur: vooraf goed nadenken. 

Toch zien we specifieke onderwerpen op dat 

vlak waar nog veel mee gewonnen kan worden. 

Nadenken over het waarom, wie betrek je en 

waarom, planning, materiaalkeuze, infrastructuur 

en vooruit denken over einde levensduur. 

Dus laten we aan tafel gaan. Met de juiste 

vragen en de juiste mensen. Dan spreken 

we onze beweegredenen aan elkaar uit (ook 

als dat geld is en ook als ze haaks op elkaar 

staan) en kunnen we vanuit gelijke visie goede 

beslissingen nemen. In dat gesprek willen we 

graag het aspect duurzaamheid meenemen. Dit 

is hét moment om het verschil te maken.

Nadenken over het waarom

Het ‘hoe’ van een project weten we altijd wel 

in te vullen. Ook als daarbij kansen blijven 

liggen, komen we gezamenlijk tot een resultaat. 

Waar het wellicht nog te vaak aan ontbreekt, 

is het ‘waarom’. Waarom kies je voor bepaalde 

bouwmaterialen? Waarom betrek je die partner 

wel, maar die andere niet? Waarom sloop je iets 

uit een pand bij renovatie? 

Wie goed nadenkt over het ‘waarom’, neemt 

al snel andere beslissingen. Foolen en Reijs 

Vastgoed is daar een voorbeeld van. Onder de 

naam City Pads transformeren zij leegstaande 

kantoorgebouwen naar woningen. Zij weten 

precies waarom ze welke beslissing nemen.

Zo bereik je ook duurzaamheid: 

vanuit economische perspectieven 

nadenken en dus niet meer 

gebruiken dan nodig is.’



38 39Voordat je begint

Tom Foolen, Directeur van Foolen en Reijs 

Vastgoed – City Pads: ‘Van leegstaande 

kantoorgebouwen maken we in Eindhoven, 

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam kleine 

tot middelgrote appartementen voor jonge 

mensen. Een ‘pad’ is een landingsplek; 

onze woningen zijn voor studenten in de 

eindfase van hun opleiding, expats en 

jongwerkenden die naar de stad komen. 

Zij blijven 1 tot 2 jaar in onze huurwoningen 

en gaan dan weer verder. 

Wij kopen, ontwikkelen en verkopen. In 

het begin verkochten we aan particuliere 

beleggers, daarna aan institutionele 

beleggers en nu voornamelijk aan onze 

eigen beleggingsportefeuille. We zijn 

een commercieel ontwikkelaar en dus 

ook economisch gedreven. We hebben 

ontdekt dat de meest kostenefficiënte 

oplossing meestal ook de meest duurzame 

oplossing is. Het transformeren van 

gebouwen is duurzamer dan nieuwbouw 

plaatsen: we hebben nog nooit een 

gebouw platgegooid. 

Als we een gebouw kopen, kijken we eerst 

wat we kunnen hergebruiken. Het pand 

blijft natuurlijk staan, maar we kijken ook 

naar bijvoorbeeld ruiten en liften. Alles 

wat hergebruikt kan worden, blijft zitten. 

Het komt ook voor dat er nog materiaal 

in het pand zit dat we niet opnieuw 

kunnen gebruiken, maar anderen wel. 

Dan organiseren we een online veiling, 

waarna mensen de meest uiteenlopende 

zaken op komen halen. Tapijttegels, 

keukenonderdelen, klokken, kunst: wij 

gebruiken het niet, maar iemand anders 

is er blij mee. En zo komt het niet op een 

afvalberg terecht. 

Daarna kan het gebouw gestript worden 

tot wat wij willen dat er blijft staan. Wij 

werken op al onze projecten met preferred 

suppliers. Onze aannemer krijgt de 

opdracht om bij die specifieke leveranciers 

prijzen op te vragen. Gaan zij eenmaal aan 

het werk, dan krijgen ze van ons geen 

specifieke duurzaamheidsopdracht mee. 

Hoe zij het aanpakken, laten we aan hen 

over.

We bouwen de woningen vervolgens af 

volgens een uitgewerkt proces. Daar is 

qua duurzaamheid bijna niets meer in te 

winnen. In basis bouwen we altijd dezelfde 

woning, dat proces hebben we dus in de 

loop der jaren volledig geoptimaliseerd. 

Duurzaamheid is voor ons een bijproduct 

van lage kosten. Als een verandering aan 

het gebouw geen meerwaarde oplevert, 

moet ik het niet doen. Een eenvoudige 

economische afweging. Daardoor is ons 

hergebruik hoog, maar gebruiken we ook 

niet meer nieuw materiaal dan nodig is. 

Als twee spotjes genoeg zijn, gebruik ik 

er niet drie.’ 

Foolen en Reijs Vastgoed werkt al vele 

jaren samen met Heezen op het vlak van 

sloop, asbest en infra bij transformaties 

van kantoren naar woningen.

Wie betrek je en waarom

Een goede ketensamenwerking begint met 

een goed gesprek. De opdrachtgever start met 

een klein groepje ketenpartners die slechts 

enkele doelstellingen krijgen. Het bereiken van 

die doelstellingen moet nog volledig ingevuld 

worden. Dit is de fase waarin we gaan bepalen 

wie waarom mee gaat denken. Dat is niet die 

ene die er van oudsher bij zit, maar nooit iets 

toevoegt. Dat is ook niet de directeur die de 

inhoudelijke kennis mist.

Het is de onmisbare specialist met toegevoegde 

waarde. Het is die dame die straks aan bewoners 

moet uitleggen waarom de plannen zijn zoals 

ze zijn. Het is misschien wel de kraanmachinist 

die weet welke kant dingen op vallen als hij 

aan een pilaar trekt. Of de handsloper die 

je kan vertellen wat hij nodig heeft om goed 

gescheiden te slopen. De installateur die een 

slimmere oplossing heeft voor verwarming dan jij 

zelf had kunnen bedenken. Kies juist nu voor de 

experts met de kennis en ervaring om invulling te 

geven aan de uitdagingen die er liggen. 

Planningen 

Tijd staat altijd onder druk in de sloop 

en bouw. Logisch, want een opgeleverd 

appartementencomplex levert geld op. 

Net als een wijk nieuwbouwhuizen of een 

parkeergarage. Planningen worden dan ook zo 

kort mogelijk gemaakt en onder druk worden 

zaken soms mogelijk. Maar zorg er wel samen 

voor dat kwaliteit en duurzaamheid niet onder 

druk komen te staan. Dat begint bij transparantie. 

Welke belangen zijn er en welke afspraken zijn 

er gemaakt. Is er een opleverdatum met een 

huurder afgesproken? Betrek die dan bij het 

gesprek. Je hebt dan in ieder geval meer begrip 

vanuit die zijde. En wellicht kan de kwaliteit beter 

geborgd worden met iets meer tijd, die een 

huurder dan toch wel wil geven. 

Materiaalkeuze

Het concept ‘circulaire economie’ vraagt ons om 

goed na te denken over nieuwe manieren om 

materiaal te hergebruiken. We halen niet zomaar 

grondstoffen uit de natuur, maar kijken naar wat 

we al hebben en hoe dat weer gebruikt kan 

worden. Dat kan projectoverkoepelend, maar 

ook vaak binnen een project. Als we, voordat 

we gaan tekenen, plannen en slopen, nadenken 

over die mogelijkheden, is er veel haalbaar.

Zeg als opdrachtgever tegen een opdrachtnemer: 

voor elk materiaal wil ik iets te kiezen hebben. 

Misschien wil ik wel meer betalen als dat 

betekent dat ik voor een duurzame oplossing 

kies. Stop als opdrachtnemer alle informatie 

in een map en maak op basis daarvan samen 

bewuste keuzes. 

Infrastructuur

Wat we nog dagelijks zien gebeuren, is dat er te 

weinig vooronderzoek gedaan wordt voordat er 

plannen gemaakt worden. Als je zegt: ik heb hier 

een kavel en ik wil er dit gebouw op zetten, begin 

je proces dan met het verzamelen van informatie 

over die kavel. Voordat een architect gaat 

tekenen, kan er al veel duidelijk zijn. Beantwoord 

vragen als: hoe ziet de omgeving eruit? Lopen 

er belangrijke kabels door de grond? Staan er 

beschermde bomen op het terrein? Hoe is de 

grondslag? Als je deze informatie hebt voordat je 

gaat tekenen, kun je er rekening mee houden. Al 

is het maar in de planning. Want als een plan met 

zich meebrengt dat er palen in de grond moeten, 

is het goed om te weten of er een datacenter 

naast staat. Hoe later je deze zaken ontdekt, 

hoe groter de kans dat de planning niet haalbaar 

Voordat je begint
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is, de plannen gewijzigd moeten worden, of het 

budget (ruimschoots) overschreden wordt. 

Deze vragen kun je ook voorleggen aan mensen 

die het gebied kennen. Zoals partners in de bouw 

die hier vaker gewerkt hebben of omwonenden. 

Juist de pensionado kan jou vertellen of er nog 

een tank in de grond ligt. Zij kennen het gebied. 

Vergaar die informatie en neem op basis daarvan 

goede beslissingen. Kortom: doe de dingen die 

je doet als je een bouwvergunning aanvraagt, 

maar dan eerder.

Dan kun je ook beter sturen op duurzaamheid. 

Stap niet naar de architect zonder vooraf na te 

denken over voorwaarden die later in het proces 

van belang zijn. Want als er eenmaal getekend 

is, is er nog maar weinig bewegingsruimte voor 

de invulling van grondstoffen. Met grondig 

vooronderzoek kun je tegen een architect 

zeggen: ik heb dit stukje grond, daar wil een 

gebouw op met die functie, voor zoveel mensen, 

gebouwd met deze materialen. En oh ja, er 

liggen drie belangrijke kabels en er staat een 

mooie boom waar je omheen mag werken. 

Einde levensduur

Je weet het bij voorbaat. Wat je nu 

bouwt, bereikt over 30 of 40 jaar 

zijn einde levensduur. Dan moet er 

gesloopt worden of nieuw leven 

ingeblazen worden. Denk daarom 

alvast na over wat dat betekent en 

wat we nu kunnen doen om het 

straks gemakkelijker te maken. Voor 

een bouwer is dat nu misschien niet 

interessant, maar als je circulair wil 

denken en doen, is het een must.

Wij denken (en doen) graag met je mee. 

We kunnen je vooraf vertellen wat de 

lastige aspecten van slopen zijn. Pur 

en kit zijn bijvoorbeeld afvalstoffen 

waar je niets meer mee kunt. Glaswol 

is misschien het nieuwe asbest. 

Leidingen die in de muur liggen, zijn 

moeilijker gescheiden te verwijderen 

dan leidingen die op de muur liggen. 

We willen glas gescheiden afvoeren, 

zonder dat het te veel tijd (en geld) 

kost. Uniforme bevestiging helpt hier 

enorm bij. Gevelbekledingen die nu 

slim bevestigd worden, kunnen straks 

in het geheel verwijderd worden, 

waardoor delen weer herbruikbaar 

zijn.

Dankzij The Natural Step weten we 

waar we over 50 jaar willen staan. 

De stip aan de horizon is geplaatst. 

We hoeven nu alleen nog samen de 

logische stappen te zetten om daar 

te komen. 

Voordat je begint

Bouwen met en 
voor mensen

Hiërarchie

Er is een kloof tussen hoog en laag opgeleide 

mensen. Ze komen elkaar niet meer tegen op 

school, in de kerk of bij de voetbalclub. Slechts 

twee op de duizend huwelijken is tussen een 

hoger en een lager opgeleide. Uit een rapport 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt 

zelfs dat de tegenstellingen tussen deze 

groepen ervoor zorgen dat zij zich in elkaars 

nabijheid vaak ongemakkelijk voelen. 

Hoewel we in onze bedrijven opleidingsniveau 

onbelangrijk vinden en vooral afgaan op 

inzet, motivatie en/of ervaring – zit er een 

goei hartje in? – zien we dit om ons heen 

steeds meer veranderen. Niet alleen in 

personeelsadvertenties, maar ook bij de omgang 

in het algemeen zien we langzaam maar zeker 

een steeds grotere kloof ontstaan. Komt dit 

doordat we verzakelijken of doordat hiërarchie 

niet meer natuurlijk ontstaat, maar te lezen is op 

een voor iedereen opvraagbaar organogram? 

Opdrachten worden veelal van ‘bovenaf’ de 

organisatie ingepompt. Het werk moet dan 

en dan af, voor dat geld. Ergens is er een 

grondslag /doelstelling waarom het voor die 

tijd af moet en waarom er gekozen wordt voor 

een bepaalde aanvliegroute. We vrezen dat op 

veel plekken deze grondslag/doelstelling vaak 

niet terechtkomt bij diegene die het uiteindelijk 

gaat maken (of slopen). Hopelijk vraagt hij ernaar 

of geeft hij het aan als hij denkt dat het doel 

wellicht niet haalbaar is. Nog meer te hopen is 

dat de leidinggevende ernaar luistert en vraagt: 

‘Waarom denk je dat we dat niet gaan halen?’ 

Die vraag móét gesteld worden. De mogelijkheid 

om iets op te steken van zo’n situatie mag je 

gewoon niet missen. 
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Voor de toekomst van ons bedrijf en andere 

bedrijven vinden we het belangrijk dat de kloof 

tussen hoog- en laagopgeleiden overbrugd 

wordt. Iedereen moet de kans krijgen om zijn 

zegje te doen. In de wetenschap dat, als wat hij 

zegt hout snijdt, er iets mee gedaan wordt. De 

bal ligt bij diegenen die de taken verdelen. 

Betrekken en loslaten, mee laten denken 

en mee laten vieren

Elk bedrijf en elk project is afhankelijk van mensen. 

Het zijn mensen die plannen ontwikkelen, 

uitvoeren en tot een goed einde brengen. Het 

zijn dus ook mensen die fouten maken, dat hoort 

er nu eenmaal bij. Woonstichting ‘thuis is zich 

daar bewust van en heeft een duidelijk beleid 

ontwikkeld waardoor mensen – intern en extern 

– optimaal kunnen presteren. 

Bouwen met en voor mensen

Luc Reusken, Manager Vastgoed bij 

Woonstichting ‘thuis: ‘Onze slogan 

is: Samen ‘thuis. We zijn volop bezig 

met samen leren, samen delen en het 

loslaten van oude gewoonten. Dat is 

niet altijd gemakkelijk, maar leidt wel tot 

mooie resultaten. 

In 2015 hebben we onze strategische 

keuzes herijkt. We hebben gekozen voor 

betaalbaarheid, beschikbaarheid en 

kwaliteit (duurzaamheid en leefbaarheid). 

Daarnaast zijn de volgende focuspunten 

onderdeel van ons DNA: de klant centraal, 

kostenbewustzijn, duurzaamheid en 

data op orde. Onze medewerkers zijn 

er in hun dagelijks handelen mee bezig 

om hier vanuit hun eigen invloedssfeer 

invulling aan te geven. Dat betekent dat 

we medewerkers in hun kracht zetten en 

dat leidinggevenden moeten loslaten. 

Zij hoeven niet overal bij voorbaat iets 

van te vinden en moeten accepteren dat 

medewerkers fouten maken om continu 

te leren en te verbeteren. Sterker nog, 

wij vinden dat een medewerker die geen 

fouten maakt de grenzen onvoldoende 

heeft opgezocht.

Als leidinggevende neem je vooraf geen 

beslissingen, maar bepaal je de kaders, 

de richting op basis van een visie. De 

invulling (de hoe) bepalen medewerkers 

zelf. Er vindt alleen toetsing op de kaders 

plaats. En dat levert verrassend goede 

resultaten op. Die goede resultaten 

dienen een gemeenschappelijk belang. 

We gunnen elkaar succes en delen die 

successen.

Een praktijkvoorbeeld: een van mijn 

medewerkers heeft bedacht dat de 

bewonerscommunicatie bij een groot 

renovatieproject het beste via een 

stripverhaal kon gebeuren. Vooraf vond ik het 

niks. Toch hebben we het volgens haar plan 

uitgevoerd en het bleek een groot succes. 

In de wijk was de leesvaardigheid laag en er 

waren 23 nationaliteiten vertegenwoordigd. 

Iedereen begreep het stripverhaal en we 

konden rekenen op veel medewerking van 

de bewoners. Ik blijf erbij dat ik het vooraf 

geen goed idee vond, maar de praktijk 

bleek anders. Dat is loslaten. Uiteindelijk is 

het succes van mijn medewerker ook mijn 

succes.

In 2008 zijn we gestart met het aanbrengen 

van energiebesparende maatregelen. We 

streven ernaar om in 2050 energieneutraal 

te zijn. Dat is onze stip aan de horizon. 

Daarbij kiezen we ervoor om niet alles ineens 

te veranderen, maar om keuzes te maken 

die bijdragen aan die visie. Zo gaan we van 

een projectaanpak naar een beweging. 

Iedereen kijkt zelf in zijn of haar dagelijkse 

werkzaamheden welke keuzes ons dichter bij 

ons doel brengen. De verantwoordelijkheid 

hiervoor ligt laag in de organisatie, want 

iedereen weet dat die ruimte genomen mag 

worden. 

Bij Woonstichting ‘thuis weten we dat we het 

niet alleen kunnen. We doen dan ook 

alles samen: met de klant, stakeholders, 

aannemers en leveranciers. Daarbij houden 

we vast aan onze visie. Als we van betekenis 

zijn voor onze klanten, dan is dat een succes 

voor de klant, onze partners en van onszelf. 

Samen kom je verder.

Deze manier van werken en omgaan 

met elkaar sluit naadloos aan op 

ketensamenwerking. Hoe meer je deelt, 

zowel binnen als buiten je organisatie, hoe 

beter je beslissingen worden. Natuurlijk 

hebben wij als opdrachtgever de laatste 

stem, maar we willen van iedereen vanuit 

hun deskundigheid horen wat hun bijdrage 

kan zijn, wat slim is qua inhoud en proces. 

Samen kunnen we het beste product maken. 

Samen kunnen we leren en verbeteren. 

We hebben gezien dat een optimaal proces 

niet altijd het goedkoopste proces is. Maar we 

stellen de klant centraal en dat is van groter 

belang. Gezamenlijk stellen we doelen en 

monitoren die. We werken met elkaar samen 

alsof we één bedrijf zijn. Daarom selecteren 

wij partners die niet alleen kwaliteit leveren, 

maar die ook aansluiten bij de kernwaarden 

van ‘thuis. Met een gedeelde visie kom je 

tot de mooiste resultaten en kun je vaak 

successen delen.’ 

Woonstichting ‘thuis is een 

woningcorporatie die al vele jaren met 

de Heezen bedrijven samenwerkt.

Bouwen met en voor mensen
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De workflow van Heezen

We roepen in dit boek op tot transparantie. Dat 

begint wellicht bij begrijpen hoe het bedrijf van 

de ander functioneert. Hoe ziet de workflow 

eruit? Wat gebeurt er bij binnenkomst van een 

opdracht? Wie is waarbij betrokken? Hieronder 

lees je alvast hoe ons proces eruit ziet.

Aanvragen komen tegenwoordig veelal centraal 

via e-mail binnen. Een aanvraag wordt eerst 

voorgelegd aan de commerciële afdeling en 

de directie. Zij beslissen of we ingaan op die 

aanvraag, of het voor ons een interessant project 

is. Is dat zo, dan gaat de aanvraag naar de afdeling 

calculatie en gaan we er meer tijd in steken. 

Dit is ook het moment waarop een aanvraag 

toegewezen wordt aan een specifieke 

calculator. We hebben specialisten die elk hun 

eigen expertisegebied hebben. Dus hoewel 

we altijd duurzaam slopen, wordt een aanvraag 

met specifieke duurzaamheidsdoelstellingen 

toegekend aan de calculators die daar de meeste 

affiniteit mee hebben. Er zijn immers andere 

regels en werkwijzen aan dergelijke aanvragen 

verbonden.

De calculator verdiept zich in het werk en 

bekijkt alle ingezonden stukken: het bestek, de 

asbestinventarisatie en de stoffeninventarisatie. 

Samen met de uitvoerder brengt hij een bezoek 

aan het project, de schouw. Wat op papier staat is 

mooi, maar we zijn van mening dat je een project 

met eigen ogen moet zien, dat je er rondgelopen 

moet hebben om er een gevoel bij te krijgen. 

De schouw is ook een goed moment om in te 

schatten welke waarde er nog is aan reststoffen, 

denk aan planken, deuren of metalen. Dit is 

belangrijke informatie om tot een aanbieding 

te komen. Slopen is niet langer het afvoeren 

van een grote berg puin, maar het winnen van 

herbruikbare materialen. Afhankelijk van de 

materialen in het project hangt hier een positieve 

of een negatieve waarde aan. 

Als de calculator alle informatie heeft, maakt 

hij een kostenraming. Hij houdt rekening met 

eventuele asbestsanering, afkomend puin, 

hout, metalen, glas en alle andere reststromen. 

Aangezien we jaarafspraken hebben met 

handelaren in reststromen, weten we welke 

bedragen er opgenomen kunnen worden. De 

kostenraming gaat naar de directie, die besluit 

voor welk bedrag er ingeschreven gaat worden. 

Dit is het uiteindelijke offertebedrag. 

De offerte gaat naar de opdrachtgever die 

natuurlijk tijd krijgt om deze te beoordelen en te 

vergelijken met eventuele andere offertes. Krijgen 

we kleine vragen, dan kunnen we deze veelal 

digitaal behandelen. Bij complexere vragen gaan 

we aan tafel om ze te beantwoorden. Hieruit volgt 

een definitieve aanbieding en het liefst natuurlijk 

een opdracht.

Een gegunde opdracht gaat in voorbereiding: 

de calculator draagt het project over aan de 

werkvoorbereider. Die gaat de materiaalstromen 

die in kaart zijn gebracht verder uitwerken. Waar 

gaan we met het glas naartoe, met het hout, 

met metaal, etc. We starten met een voortraject 

om het pand te ontmantelen. Keukens, deuren, 

trappen, houten balklagen en bijvoorbeeld het 

dakbeschot worden zorgvuldig verwijderd. De 

werkvoorbereider onderzoekt of we dit zelf doen, 

of laten doen door de partner in de betreffende 

reststroom.

Nu wordt ook de uitvoerder nauwer bij het project 

betrokken. In overleg met hem worden fasen in 

Workflow

het project vastgesteld. Belangrijk hierbij is dat er 

voldoende tijd wordt genomen om vrijkomende 

materialen zo hoogwaardig mogelijk af te zetten. 

Hoe dichter bij de deadline, hoe sneller je 

materialen kwijt moet zijn. Door hier de tijd goed 

te benutten, kunnen we duurzamere keuzes 

maken.

Als het voortraject uitgevoerd is, gaat het 

project volledig naar de uitvoerder. Hij zorgt 

dat de juiste mensen, op het juiste moment op 

de juiste plaats zijn. Hij roept reststromen af en 

regelt het contact met de eindverwerker. Nu is 

registratie een belangrijk onderdeel. Van elk 

product wordt geregistreerd hoeveel ton er 

vrijkomt. Per container wordt het exacte gewicht 

vastgelegd. Met deze informatie maken we ons 

dossier compleet: we zorgen voor een sluitende 

stoffenregistratie.

 

Dit dossier gaat bij oplevering naar de 

opdrachtgever, aangezien hij de stoffenregistratie 

nodig heeft in het kader van zijn vergunningen. 

Maurice Lamber, bedrijfsleider sloop, recycling 

en grondwerken bij Heezen en Puinrecycling 

De Kempen: ‘Met het dossier tonen we aan, 

en kan onze opdrachtgever aantonen, dat het 

materiaal volgens afspraak goed is afgevoerd. 

Onze opdrachtgevers hebben dit nodig voor 

de vergunning, maar het is ook een goed 

kennisdocument. Wat kunnen we samen van 

dit project leren voor de volgende keer? Wat 

zegt de stroom van reststoffen over het gebruik 

van materiaal in nieuwe gebouwen? Wat kun je 

hiervan leren over einde levensduur, kansen en 

risico’s? We hebben de indruk dat onze dossiers 

hier maar zelden voor gebruikt worden. Zonde 

natuurlijk.

‘Reken af op het resultaat, niet op 

beloftes aan de voorkant.’

Zelf leren we er in ieder geval wel van. Wat 

we vooraf bedacht hebben, strookt dat met de 

werkelijkheid? Vaak wel, maar er zijn afwijkingen. 

Onze calculaties maken we zo nauwkeurig 

mogelijk, maar het blijven inschattingen. Zeker 

bij samengestelde constructies is het vrijwel 

onmogelijk om te weten hoeveel ton puin, 

metaal en hout er in een pand te vinden zijn. 

Door achteraf te evalueren, leren we steeds 

meer en kunnen we onze opdrachtgevers bij 

volgende projecten nog beter informeren.’

Frank Egelmeers, manager duurzaamheid 

bij Heezen: ‘We willen graag samen met 

onze opdrachtgevers en partners bewuster 

worden van waar we het over hebben als het 

om reststromen gaat. We willen bovendien 

afgerekend worden op het resultaat, niet op 

beloftes aan de voorkant. Dus als je eist dat we 

bepaalde resultaten behalen, houdt ons daar 

dan ook aan. Natuurlijk nemen we hier zelf 

verantwoordelijkheid in, maar als je opdrachten 

gunt op basis van papieren, kijk dan daarna ook 

naar de praktijk.’ 

Workflow
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Wagenpark en materieel

Mensen maken ons werk. Om te zorgen dat zij 

zo optimaal mogelijk presteren, rusten we hen 

uit met het juiste materieel. Waar we kunnen, 

vervangen we handkracht door machinale 

kracht. Een man met een hakhamer 40 uur per 

week aan het werk zetten, doen we niet meer. 

Dat is niet vol te houden en zeker niet tot je 

67e. We streven ernaar om het zware werk 100% 

machinaal te laten gebeuren. Daarbij kijken we 

ook naar alternatieve methoden, zoals uitzagen 

in plaats van uithakken. 

De laatste jaren hebben we enorm geïnvesteerd 

om het voor onze mensen gemakkelijker te 

maken. Onze machines bemannen we met 

eigen mensen, die verantwoordelijk zijn voor 

de omgang ermee en het dagelijkse onderhoud. 

Een belangrijk aspect daarin is het verbruik. We 

hebben een groot machinepark, met 15 zeer 

grote machines. Gezamenlijk verbruiken die ruim 

1.000.000 liter diesel per jaar. Als we daar door 

slimmer gebruik nog eens 10% op besparen, 

scheelt dat enorm in geld en CO2-uitstoot. Onze 

machines zijn daarom op afstand te volgen. We 

monitoren het gebruik en verbruik. Zo zien we 

bijvoorbeeld of machines langdurig stationair 

staan te draaien. 

We maken onze mensen bewust van de 

gevolgen hiervan voor de kosten en het milieu. 

We trainen hen in economisch gebruik: hoe kun 

je een machine in zuinigere vorm toch productief 

laten zijn? We laten zien welke informatie er 

beschikbaar is vanuit de volgsystemen. Dat 

gaat niet om controle, maar om betrokkenheid. 

Zo zien zij zelf wat hun gebruik betekent en 

maken ze er een sport van om zuinig met hun 

machines om te gaan. Door bijvoorbeeld rustig 

op te trekken, te remmen en bochten te maken.

Daarnaast vervangen we continu onze machines 

door nieuwe versies met zuinigere motoren en 

energieterugwinningsystemen. Ook zijn we 

bezig met de overstap naar elektrisch. Door 

deze te vergelijken met de oudere machines, 

zien we daar mooi het rendement van. 

Maurice Lamber, bedrijfsleider sloop, recycling 

en grondwerken bij Heezen en Puinrecycling 

De Kempen: ‘Het vervangen van materieel 

gaat niet alleen om energie. We hebben ook 

onze zorgplicht genomen als het gaat om 

geluidsoverlast. Het nieuwere materieel is veel 

stiller, zelfs een boorhamer hoeft niet meer zo 

veel dB’s te produceren als vroeger. We houden 

als sloper zo rekening met onze omgeving. Daar 

vallen stofbestrijding en slimme verkeersroutes 

overigens ook onder.

Ook digitalisering geven we veel aandacht. 

Denk bijvoorbeeld aan de papierwinkel rondom 

ons werk. Bij onze projecten produceerden we 

enorme stapels papier, die vooral te maken 

hebben met het aftekenen van zaken omtrent 

vergunningen. We zijn ermee bezig om de 

overstap te maken naar tablets. Dat scheelt veel 

papier, gesjouw met zware mappen en onnodige 

achterstand in informatiestromen. Met dat laatste 

bedoel ik: wat ik hier inscan, is een seconde 

later ter plaatse van het project beschikbaar. Zo 

beschikken onze mensen altijd over de meest 

actuele informatie.’

Workflow

Materiaalstromen De Ladder van Lansink onderscheidt drie 

categorieën van omgaan met afval. Preventie 

en hergebruik hebben de hoogste prioriteit. 

Vervolgens recycling en hoogwaardige 

energiewinning. De minste voorkeur heeft het 

verbranden of storten van afval.

A. Preventie: kwantitatieve en kwalitatieve 

 preventie. Het ontstaan van afvalstoffen 

 wordt voorkomen of beperkt. Bij het 

 vervaardigen van stoffen, preparaten of 

 andere producten wordt gebruikgemaakt 

 van stoffen en materialen die na gebruik 

 van het product geen of zo min mogelijk 

 nadelige gevolgen voor het milieu 

 veroorzaken.

B. Hergebruik: nuttige toepassing door 

 producthergebruik. Stoffen, preparaten, 

 of andere producten worden na gebruik als 

 zodanig opnieuw gebruikt.

 

C. Recycling: nuttige toepassing door materiaal 

 hergebruik. Stoffen en materialen waaruit 

 een product bestaat worden na gebruik van 

 het product opnieuw gebruikt.

 

D. Energie: nuttige toepassing als brandstof. 

 Afvalstoffen worden toegepast met een 

 hoofdgebruik als brandstof of voor een 

 andere wijze van energieopwekking.

 

E. Verbranden: verbranden als vorm van 

 verwijdering. Afvalstoffen worden 

 verwijderd door deze te verbranden 

 volgens wettelijke richtlijnen.

 

F. Storten: afvalstoffen worden gestort.
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Puin en granulaten

Op onze locatie in Sterksel recyclen we puin dat 

uit onze sloopprojecten vrijkomt. Dat gaat om 

betonpuin, baksteenpuin en puin van diverse 

andere steenachtige producten. De recycling 

houdt in dat we er granulaat van maken. De 

granulaten die we vroeger produceerden 

waren simpel: breken, menggranulaat maken, 

als fundering onder de weg stoppen, klaar. 

Een mooie toepassing – aangezien er toch iets 

onder die weg moet liggen – maar we willen 

het liever duurzamer inzetten. Dat betekent dat 

we het materiaal weer zo hoog mogelijk in de 

keten terug willen brengen: betongranulaat als 

grindvervanger in de betonindustrie. 

Grind en granulaat

De betonindustrie werkt voornamelijk met grind 

als basisproduct. Een logische keuze, want 

grind heeft altijd dezelfde vochtigheidsgraad 

en is een zeer hard materiaal. Door die hardheid 

trekt er nauwelijks vocht in, wat het beton altijd 

lekker smeuïg maakt. Grind is een product met 

constante waarden, waardoor je precies weet 

welk eindproduct je krijgt. 

Granulaat als grindvervanger heeft bewerking 

nodig. Granulaat heeft een gradatie van 0 

tot 31,5 mm. Het meest geschikt voor de 

betonindustrie is granulaat met een gradatie van 

4 tot 22 mm. Dat betekent dat de granulaten 

gezeefd moeten worden. En dat kost energie. 

Betongranulaat is poreus, dus daar trekt meer 

vocht in dan in grind. Betongranulaat is daardoor 

een onvoorspelbaarder ingrediënt; het is minder 

goed te reguleren. De betonindustrie vraagt ons 

daarom om een betongranulaat met constantere 

waarden te produceren die alsnog kan dienen 

als grindvervanger. 

Ondanks deze hindernissen loopt de toepassing 

van gerecycled beton in de productie van nieuw 

beton. Helaas werken de extra behandelingen die 

nodig zijn om tot goed betongranulaat te komen 

voorlopig nog kostenverhogend voor de markt. 

Dat betekent dat opdrachtgevers een andere 

reden nodig hebben om voor gerecycled beton 

te kiezen. Dat kan de duurzaamheidsoverweging 

zijn, maar ook een eis vanuit de overheid. We zijn 

gestart met hergebruik van beton, maar er is nog 

genoeg ruimte voor verbetering. 

In de toekomst kan hier nog een andere 

verschuiving in plaatsvinden. Voorlopig is het 

grind nog niet op. Vroeger lag er naast elke 

betonfabriek een flink grindgat. Dat mag nu 

niet meer. Grind wordt nu gewonnen door 

afgravingen van rivieren. Dat houdt in dat grind 

vervoerd moet worden en aangezien het om 

flinke hoeveelheden gaat, kunnen de kosten 

daarvan hoog oplopen. Als je grind te ver moet 

vervoeren, zie je dat terug in de prijs van het 

eindproduct. Intussen ligt er een berg puin die te 

groot wordt. Een paar jaar geleden ontstond er 

een tendens waarin de aanvoer van puin groter 

werd dan de afvoer ervan. Toen is men gaan 

zoeken naar alternatieven. Als de toevoer van 

grind afneemt en de bergen puin hoger worden 

dan de gebouwen, dan kan er een verschuiving 

van kosten optreden. Dan komt de omslag. 

Vooralsnog komt een verbetering in het 

hergebruik van puin niet vanzelf op gang. Zolang 

het voor productiebedrijven, het bedrijfsleven, 

de opdrachtgevers en uiteindelijk de consument 

kostenverhogend werkt om gerecycled beton te 

gebruiken, is de motivatie gering. Voor wie een 

pand neerzet, tellen toch vooral de vierkante 

meters en de prijs die daaraan hangt. Dan zijn 

er maar weinig die gerecycled beton gebruiken, 

Materiaalstromen 

alleen omdat het zo goed voelt om het duurzaam 

aan te pakken. Bouwend Nederland wil wel een 

duurzaamheidsslag maken, maar wellicht is er 

dwang van de overheid nodig om echte stappen 

te zetten. 

Maurice Lamber, bedrijfsleider sloop, recycling 

en grondwerken bij Heezen en Puinrecycling De 

Kempen: ‘Vorig jaar hebben we 250.000 ton puin 

verwerkt. 150.000 ton daarvan verwerkten we op 

de locatie van de sloop om vanaf daar weer in te 

zetten. Dat beperkt niet alleen logistieke kosten, 

maar ook CO2-uitstoot. Het granulaat gebruiken 

we in deze situaties niet in het nieuwe beton, 

maar wel voor verhardingen. Dat is een heel 

goede toepassing. Het granulaat dat overblijft, 

kan lokaal toegepast worden in de wegenbouw. 

Ik vind dat we daarmee goed bezig zijn. Toch zou 

recycling hoger in de keten beter zijn. Er is nog 

genoeg winst te behalen, maar dat kan alleen in 

samenwerking met de gehele keten.’

Hout

In de sloop en afvalverwerking onderscheiden 

we drie soorten hout:

• A-hout: onbehandeld hout zonder 

 verf of spijkers. Dit is vaak pallethout of 

 verpakkingsmateriaal en komt bij sloop 

 relatief weinig voor. 

• B-hout: alle andere soorten hout met verf of 

 kit erop. 

• C-hout: geïmpregneerd hout, tuinhout. Zoals 

 bielzen en schuttingen met een chemische 

 stof erin die rot tegengaat.

B-hout vormt de grootste categorie en komt in 

de sloop dan ook het meeste voor. Een klein deel 

van dit hout wordt nu verwerkt tot spaanplaat. 

Maar het grootste deel, zo’n 95%, wordt gebruikt 

in biomassacentrales (energieterugwinning). 

Bij slopen kost het demonteren van bijvoorbeeld 

een plank in zijn geheel relatief veel tijd. Dat 

betekent voor de opdrachtgever dat de sloop 

duurder wordt. Netjes verwijderen kost nou 

eenmaal meer tijd. 

Kozijnen kunnen theoretisch gezien hergebruikt 

worden. Al heb je meer kans om ze als 

tweedehands kozijn in Afrika te verkopen dan 

in Nederland, hier hebben we onze kozijnen 

toch het liefst nieuw. Maar blijft er dan nog 

iets over van de duurzaamheidsgedachte? Het 

verschepen van die kozijnen zorgt voor een 

hogere CO2-uitstoot. Daarom zie je dat ook hout 

uit kozijnen eerder gerecycled wordt dan dat 

het kozijn zijn vorm en functie blijft behouden. 

Voor hout geldt dat balken, deuren, kozijnen en 

in sommige gevallen planken de grootste kans 

maken om bij sloop uit een pand te komen en als 

tweedehands materiaal op de markt te komen. In 

zeldzame gevallen om in de bestaande functie 

gebruikt te worden, in de meeste gevallen om er 

iets anders van te maken. Ook bij dit materiaal 

werkt het zorgvuldig slopen kostenverhogend. 

Staal

Staal houden we al sinds mensenheugenis 

apart omdat het een positieve waarde heeft en 

geld oplevert. Staalsoorten worden gesmolten, 

gemengd met een primaire grondstof zoals 

ijzererts en opnieuw gebruikt. Dit materiaal wordt 

dus volledig gerecycled. Samen met papier en 

glas is staal voor wat betreft recycling verder dan 

andere materialen. Storten of verbranden is hier 

niet van toepassing.

Toch is ook hier nog winst mogelijk door 

hergebruik, ofwel: niet omsmelten. Oude 

ijzerwerken, mooie u-balken en steigerpijpen 

Materiaalstromen 
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kunnen opnieuw toegepast worden in 

constructies, meubels of inrichting. In dat 

eerste geval moet het dan natuurlijk wel goed 

constructiestaal zijn. Het staal moet – onder 

andere in verband met staalmoeheid – gekeurd 

worden voordat het opnieuw toegepast kan 

worden. 

Glas

Glas is een mineraal. Het is daarom mogelijk 

om het bij het puin te storten. Dan wordt het 

mee gebroken en zie je het uiteindelijk niet 

meer terug. Maar we kunnen glas ook netjes 

uit de kozijnen halen en apart afvoeren. Een 

glasverwerkend bedrijf kan het dan inzetten 

om nieuw glas te maken. Op het gebied van 

duurzaamheid is dit een relatief gemakkelijke 

stap. Het is meer werk om glas in zijn geheel 

te verwijderen dan het er met een moker uit te 

slaan, maar een paar glaszetters kunnen in een 

paar dagen een hele flat van glas ontdoen. Als 

glas bij de glasverwerker wordt aangeleverd, 

blijft het volledig in de recyclingcirkel. 

En dat is misschien wel het hoogst haalbare 

niveau voor glas. Want hergebruik is nauwelijks 

van toepassing. Ten eerste moet een glasplaat 

dan exact op maat zijn voor de nieuwe locatie. 

Ten tweede, en wellicht belangrijker, de wet- 

en regelgeving voor de isolatiewaarde van glas 

wordt steeds strenger. Glas dat veertig jaar oud 

is, voldoet simpelweg niet meer aan de HR-

standaarden van nu. 

Materiaalstromen 

Jan van Hirtum, Accountmanager Benelux 

bij Maltha Glasrecycling Nederland B.V.: 

‘Het overgrote deel van glas belandt nu 

nog in het puin. Glas dat eenmaal in het 

puin terecht is gekomen, kun je door de 

vervuiling ervan nooit meer gebruiken. 

Dat is zonde, want als je glas smelt, kun 

je er oneindig vaak nieuw glas van maken. 

Zonder kwaliteitsverlies. 

Elke scherf die goed afgevoerd wordt, 

betekent minder gebruik van grondstoffen. 

Om 1.000 kg glas te maken heb je 1.000 

kub recyclebaar glas nodig, maar 1200 

kub natuurlijke grondstoffen (zand, kalk 

en soda). Bovendien kun je glas recyclen 

op 1.200 graden, grondstoffen hebben 

1.600 graden nodig. Voor een glasfabriek 

betekent dat een besparing van 3% op 

de energiekosten voor elke 10% scherven 

die ze inzetten. Aangezien zij in een uur 

verbruiken wat een gemiddeld gezin in 

een jaar verbruikt, is de besparing enorm. 

Ook als je naar de totale keten kijkt, is 

glas recyclen duurzamer. Zelfs de CO2-

uitstoot is lager; de inzet van 1.000 kg 

glas betekent een CO2-uitstootreductie 

van 670 kg.

De voordelen van glas recyclen zijn 

aanzienlijk: minder CO2-uitstoot, lagere 

energiekosten en minder grondstoffen. 

Ook voor degene die van zijn glas af 

wil is er een belangrijk voordeel: geen 

stortkosten. Glas dat in het puin gegooid 

wordt, moet betaald worden. Het is zwaar, 

dus het telt ook nog flink mee. Voer je het 

glas apart af, dan haal je er nog opbrengst 

uit. 

Het is vooral het financiële plaatje dat 

roet in het eten gooit. Glas zorgvuldig 

verwijderen en apart afvoeren kost 

meer tijd en dus geld. Kijk je in een 

aanbesteding dan gaat het primair om 

prijs en snelheid. De oplossing: glas kapot 

in het puin afvoeren. Bij de renovatie van 

panden wordt het glas wel vaak separaat 

afgevoerd. Het gebouw wordt zorgvuldig 

gestript en als je het glas dan toch al in 

je handen hebt, kun je het net zo goed 

apart afvoeren. 

De grondstoffen voor glas dreigen niet 

direct op te raken, maar zijn niet oneindig 

beschikbaar. Wat we niet nodig hebben, 

moeten we dus ook niet gebruiken. Wat 

er voor nodig is om glas wel separaat 

af te voeren? De bouwkolom moet de 

meerwaarde gaan zien van het afvoeren 

van glas. Er moet een trend ontstaan. 

Gelukkig zien we dat de grotere 

sloopbedrijven in Nederland het beginnen 

op te pakken. Vooral bij grotere projecten 

met veel vlakglas. Als de grote het doen, 

volgen de kleinere wellicht ook.’

Met Maltha Glasrecycling voert 

Heezen pilots uit op het gebied 

van recycling van glas.

Materiaalstromen 
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Glas

Kunststof

Dakpannen/bitumen

Asbest

Verf/kit

Beton

Baksteen

Overig steen

Hout

Staal

* Dit is een vereenvoudigde weergave en kan per project afwijken. 

Materiaalstromen
Met zorgvuldig slopen, scheiden en hergebruiken 

van materialen zetten we de belangrijkste stap 

in duurzaam recyclen. Puin wordt gebroken 

en hergebruikt, sloophout verwerkt tot 

plaatmateriaal. Ook voor steen, kunststoffen en 

metalen zijn er volop mogelijkheden… 98% wordt 

gerecycled of hergebruikt.

Materiaalstromen 
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Kunststof

Het gescheiden afvoeren van kunststof is een 

nieuwe markt; dit is een jaar of tien geleden 

begonnen. In de sloop gaat het om drie soorten 

plastics:

1. PE-buis: gebruikt voor riolering. 

2. Pvc-buis: gebruikt voor waterleidingen.

3. Pvc: gebruikt in kunststof kozijnen.

Alle kunststoffen kunnen apart verwijderd 

worden, apart verwerkt worden en weer ingezet 

worden als hetzelfde materiaal. Let wel: dit is 

recyclen, niet hergebruiken. Hoewel dit relatief 

gemakkelijk is om te doen, gebeurt het nog 

weinig. Wederom omdat het meer tijd en dus 

geld kost. Om hier verandering in te krijgen, is 

er specifieke wet- en regelgeving en handhaving 

nodig. Neem asbest als voorbeeld: we hebben 

geconstateerd dat asbest gevaarlijk is en apart 

afgevoerd moet worden. Plastic is niet gevaarlijk, 

dus doen we het niet. Als het toch verplicht 

gesteld zou worden, is er geen discussie meer 

over en wordt het gescheiden afgevoerd. 

Verf en kit

Verf en kit zijn chemisch afval. Waar vroeger 

alle verf op oplosmiddelbasis was, is er nu 

ook verf op waterbasis. Beide vormen worden 

niet hergebruikt, maar verbrand in speciale 

verbrandingsovens. In de sloop komen we nog 

asbesthoudende kit tegen en die wordt ook als 

asbest afgevoerd. Alle andere kit blijft achter 

op kozijnen, glas en tegels. Dit wordt niet apart 

ingezameld.

Dakpannen en bitumen

Een dakpan gaat zo’n veertig jaar mee. Het is 

dus mogelijk om ze een voor een te verwijderen 

en opnieuw te gebruiken. Omdat dit aanzienlijk 

meer tijd kost dan ze in grote aantallen van het 

dak te schuiven, gebeurt dit alleen bij erg mooie 

dakpannen. De rest verdwijnt bij het puin. 

Het apart inzamelen van bitumen (dakleer) 

is verplicht. Hier is enige recycling van 

toepassing. Het materiaal kan ingezet worden 

voor bijvoorbeeld de onderkant van tapijten en 

kunstgrasvelden. 

‘Duurzaam slopen kost 

nu nog gewoon geld.’

Materiaalstromen 

Dennis Jorissen, Renewi: ‘We kunnen 

duurzaam slopen en verwerken. Maar zo 

lang er geen wet- en regelgeving is en de 

opdrachtgever er niet voor wil betalen, komt 

het maar mondjesmaat op gang. Duurzaam 

slopen kost gewoon geld*, ook al is het een 

goede investering in de toekomst. 

In de loop der jaren zijn er gelukkig veel 

verplichtingen bijgekomen om zaken 

apart in te zamelen en af te voeren. Nu is 

er nog een mengstroom die nog kleiner 

moet worden. Kunststof en glas kunnen de 

volgende zijn. Maar scheiden betekent nog 

niet hergebruiken. In de afgelopen twintig 

jaar zijn er al grote stappen gezet. Van 

storten naar verbranden, van verbranden 

naar energieterugwinning en van energie 

terugwinnen naar recyclen. Hergebruik is 

echt de volgende stap. Van Gansewinkel 

juicht die ontwikkeling toe. We willen 

ons afval niet onder de grond stoppen of 

verschepen, maar zelf goed verwerken. 

Duurzamer slopen en verwerken komt met 

rasse schreden dichterbij. Dat moet ook, als 

we als Nederland aan de doelstellingen van 

2020 willen voldoen. Bovendien: fossiele 

grondstoffen raken op. Er zijn dus meer 

redenen om het wel te doen, dan om niet 

te doen. 

De kostenverhoging is een terugkerende 

bottleneck. Wellicht moeten we kiezen 

voor een langetermijnoplossing die later 

rendeert. Zoals een verwijderingsbijdrage 

op bijvoorbeeld glas en kunststof kozijnen, 

net zoals we die nu al op apparaten 

hebben. Die bijdrage gaat in een 

subsidiepot om die materialen over veertig 

jaar duurzaam te verwijderen. De sloper 

krijgt dan een vergoeding voor het apart 

afvoeren van de materialen, die de extra 

uren compenseert. Het apart inzamelen 

van PMD gebeurt immers ook op basis 

van subsidie. We betalen allemaal een 

cent meer voor de plastics en blikjes en 

daar wordt de verwerking van betaald. Het 

inzamelen is op zichzelf niet rendabel, maar 

wel duurzaam. De hoeveelheid restafval 

is enorm teruggelopen. Daardoor is 

Nederland in Europa een van de landen die 

het minste afval stort. Dit zou als voorbeeld 

kunnen dienen voor andere materialen.’

 

Renewi verwerkt een deel van 

de materiaalstromen van Heezen.

Materiaalstromen 

* Zie ook het rapport ‘De impact van circulair bouwen op bouw- en investeringskosten’ 

uit 2017 via www.amsterdam.nl.
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Asbest Asbest vergaat niet. Het is een gemalen gesteente 

en is onder andere sterk, slijtvast, zuurbestendig en 

brandvertragend. Bovendien was het goedkoop. 

Geen wonder dat het zo’n populair materiaal was. 

Totdat ontdekt werd dat de vezels tot ernstige 

gezondheidsproblemen kunnen leiden. In 1978 

werd het verspuiten van asbest en het gebruik 

van blauwe asbest in Nederland verboden. In 

1983 kwam daar een verbod op losgebonden 

asbestbevattende producten bij en in 1991 werden 

de meeste asbesttoepassingen verboden. Pas in 

1993 is er een totaalverbod van kracht gegaan. 

Let wel, dat verbod was er voor bedrijven. Voor 

particulieren is het verbod pas in 1998 ingegaan. 

Asbest kent drie risicoklassen: 1, 2 en 2A. 

Heezen is gecertificeerd om alle risicoklassen te 

behandelen. 

Risicoklasse 1 = laag risico. De asbestconcentratie 

die vrijkomt tijdens het werk is relatief laag, maar 

er moeten wel bepaalde voorzorgsmaatregelen 

worden genomen. Denk aan beschermende, 

afwasbare kleding en schoenen en een 

gelaatsmasker. Asbesthoudend materiaal valt 

in risicoklasse 1 als het hechtgebonden, niet 

aangetast of verweerd is en zonder bewerkingen 

of breuken verwijderd kan worden. 

Risicoklasse 2 = normaal risico. De 

asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het werk is 

hoger. Een saneerder heeft een Procescertificaat 

Asbestverwijdering nodig om dit te mogen 

verwijderen. Het gebruik van beschermende 

middelen is voor deze klasse veel uitgebreider. 

Hier is bijvoorbeeld ook een decontaminatie-

unit nodig. Asbesthoudend materiaal valt in 

risicoklasse 2 als het hechtgebonden of niet-

hechtgebonden is en breuk tijdens het saneren 

niet kan worden uitgesloten.

Risicoklasse 2A = hoog risico. Ook hier is de 

asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het 

werk hoog en de saneerder heeft hetzelfde 

certificaat nodig om dit te mogen uitvoeren. 

Asbesthoudend materiaal valt in risicoklasse 2A 

als in het materiaal amfibole asbest is toegepast. 

In de meeste gevallen van een 2A-sanering zal 

er na de sanering een verzwaarde eindcontrole 

plaatsvinden middels SEM-analyses.

Voordat asbest gesaneerd kan worden, wordt 

er een asbestinventarisatierapport opgemaakt. 

Dat rapport wordt gemaakt door een 

onafhankelijk bedrijf. In het rapport staat waar 

het asbesthoudende materiaal zich bevindt, 

welke omvang het heeft en in welke risicoklasse 

het valt. Op basis van dat rapport maken we een 

berekening. 

Wij saneren asbest naar de eisen zoals ze zijn 

opgesteld binnen de wet. Op basis daarvan 

maken we een plan en dat voeren we uit. De 

sanering van asbest kent geen grijze gebieden. 

De eisen zijn duidelijk. Met asbest kun je, in 

tegenstelling tot andere stromen, helemaal niets 

meer. Aangezien asbest een natuurproduct is, 

gaat het naar gelokaliseerde stortplaatsen toe. 

Terug naar de natuur, waar het ‘voor altijd’ blijft 

liggen. 

In 2024 moet al het asbesthoudende materiaal 

dat opengesteld is aan de lucht verwijderd zijn. 

Denk aan golfplaten en leien. Dat geldt voor 

zowel bedrijven als particulieren. Wanneer 

asbest aan de weersomstandigheden 

vrijgesteld wordt, gaat het verweren. Daardoor 

ontstaan losse vezels die gevaarlijk zijn voor 

de gezondheid. Hoewel ander asbesthoudend 

materiaal (voorlopig) mag blijven, moet er wel 

gesaneerd worden bij sloop of renovatie. Dat 

betekent dat er de komende jaren nog erg 

veel asbesthoudend materiaal gesaneerd moet 

worden.

Toon Hezemans, Bedrijfsleider Asbest bij 

Heezen: ‘Er wordt streng gecontroleerd 

op de sanering van asbest. De gemeente, 

certificerende instanties en de Inspectie 

SZW komen regelmatig kijken hoe het werk 

uitgevoerd wordt en of al het papierwerk in 

orde is. Ook na afronding van een project komt 

een onafhankelijk bedrijf controleren of alle 

asbesthoudende materialen goed verwijderd 

zijn. Er is niets mis met die controles. Wat wel 

jammer is, is dat er alleen gecontroleerd wordt 

bij gecertificeerde bedrijven die hun projecten 

aanmelden. Helaas vindt er niet of nauwelijks 

controle en opsporing plaats naar illegale 

saneringen.

Ook de huidige papierwinkel rondom 

asbestverwijdering zou wel wat minder mogen. 

Natuurlijk moeten we registreren wat we doen, 

dat willen we intern ook goed bijhouden. Maar 

we moeten veel dubbel registreren. Dat is toch 

zonde van ieders tijd. 

Daarnaast zou ik graag zien dat ieder zijn eigen 

verantwoordelijkheid krijgt en neemt. Nu zijn wij 

als saneerder overal verantwoordelijk voor. Ook 

voor een foutief rapport van een externe partij. 

Daar is, naar mijn mening, nog wel ruimte voor 

verbetering.’

Asbest
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Aanvraag
asbestsanering

O�erte Akkoord

Werkplanner

Inventarisatie-
bureau
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LAVS 
aanmaken

Bespreking 
uitvoerder/DTA

Werkbespreking
DAV’ers

Opbouwen en
saneren

Inspectie DTA

Vergunnings-
aanvraag

Goedkeuring

Laboratorium- 
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deponeren
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Rapport
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Asbest afvoeren 
verwerkingsbedrijf

Verzenden stortbewijs
Gemeente/Opdrachtgever

Registreren LAVS

Registreren en 
afsluiten LAVS

* Dit is een vereenvoudigde weergave. De workflow kan hier per project van afwijken. Externe partijen zijn blauw gekleurd.

Workflow 
Asbestsanering 
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Bodem Bij ‘ingrepen’ in binnenstedelijk gebied en oude 

industriegebieden is vaak een bodemsanering 

noodzakelijk om de locatie opnieuw geschikt te 

maken voor het beoogde gebruik. In historisch 

belast gebied (daar waar wij als mensen al 

geruime tijd actief zijn geweest) is altijd wel 

iets in de grond te vinden. Dat betekent niet 

per definitie dat er gesaneerd moet worden. 

Afhankelijk van het gebruik van de grond wordt 

bepaald of de kwaliteit van de bodem daarvoor 

geschikt is. 

Elk project begint met een bodemonderzoek en 

een bodemdossier. Als dat er nog niet is, laten 

we dat opstellen. Het bodemonderzoek wordt 

uitgevoerd door onafhankelijke, daartoe erkende 

en gecertificeerde bedrijven en mensen, volgens 

vaste protocollen. Afhankelijk van de grootte 

en de geschiedenis van een terrein wordt er op 

meerdere plaatsen geboord, waarna van alle 

aangetroffen bodemlagen monsters genomen 

worden. Daar waar nodig wordt ook het 

grondwater bemonsterd. De genomen monsters 

worden geanalyseerd in het laboratorium waaruit 

een rapport volgt. Daaruit blijkt of de grond 

voldoet aan de gestelde normen. Is de grond 

geschikt voor het beoogde gebruik? Dan kan 

een omgevingsvergunning worden afgegeven 

en kan de aannemer aan de slag. Afhankelijk 

van de aangetroffen gehalten wordt bepaald in 

hoeverre maatregelen nodig zijn. Mensen die 

moeten werken met verontreinigdede grond 

dienen beschermd te worden. Is er sprake 

van (sterke) verontreiniging, dan volgt er een 

bodemdossier. 

Er wordt nader onderzoek uitgevoerd en 

aansluitend kan een saneringsplan of BUS-

melding worden opgesteld. Hierbij kan 

gekozen worden uit een sanering passend op 

het beoogde gebruik of een sanering waarbij 

alle verontreiniging tot een bepaalde norm 

wordt verwijderd voor de toekomst. Sterk 

verontreinigde grond wordt ontgraven en 

afgevoerd naar een erkend verwerker. Na natte 

wassing, biologische of thermische reiniging 

wordt de grond gecertificeerd en hergebruikt. 

Als alle sterk verontreinigde grond is verwijderd 

kan het overige grondwerk plaatsvinden. 

Grond die hierbij vrijkomt dient te worden 

voorzien van een keuring conform het Besluit 

Bodemkwaliteit waaruit de mogelijkheden voor 

hergebruik blijken. Op basis van deze keuring 

wordt de grond afgevoerd naar een geschikte 

herbestemming. 

Een (onverwachte) bodemsanering is natuurlijk 

dodelijk voor een bouwproces. Als een 

aannemer zijn bodemdossier niet op orde 

heeft, loopt het gehele project meteen weken 

vertraging op. Aangezien de oplevering van het 

project vaststaat, betekent dat, dat er ergens 

anders in het project tijd ingehaald moet worden. 

Juist dan komen andere werkzaamheden met 

het oog op circulaire economie in het gedrang. 

Het voortraject is dan ook belangrijk. Het liefst 

sluiten we in een vroeg stadium aan. Dan is er 

tijdig een bodemonderzoek uitgevoerd, een 

bodemdossier opgesteld en nagedacht over 

de overige vrijkomende grond op het project. 

Dat betekent dat het grondwerk kan gebeuren 

in het daarvoor bestemde tijdsbestek. 

‘In grondverzet en bodemsanering is 

alles wat we doen circulair. 95% van 

alle vrijkomende materiaalstromen 

wordt hergebruikt.’

Bodem
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* Dit is een vereenvoudigde weergave. De workflow kan hier per project van afwijken. Externe partijen zijn blauw gekleurd.

Workflow 
Bodemsanering 
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Willy van den Boer, Directeur van B&O 

(Bodem & Ontwikkeling): ‘Als het gaat om 

grondverzet en bodemsanering is bijna 

alles wat we doen circulair. Het grootste 

gedeelte van alle materiaalstromen die 

vrijkomen worden, met alle regelgeving 

van dien, hergebruikt. Alleen grond die 

met de huidige technieken niet kan 

worden gereinigd, wordt gestort. Zoals 

klei waar asbest in zit. Maar het overgrote 

deel van gesaneerde grond wordt na 

reiniging weer ingezet op werken waar 

grond nodig is. 

Toch is er nog ruimte voor verbetering. 

Uiteindelijk bestaat alle reiniging op dit 

moment nog uit het ‘concentreren’ van 

de verontreinigingen. Het concentraat 

wordt nu vaak nog gestort. Beter zou 

zijn dit concentraat op te werken zodat 

het weer ingezet zou kunnen worden 

tot grondstodoor het terugwinnen van 

bepaalde elementen. De markt wil daar 

nog niet in mee. Het kost meer moeite 

om herbruikbare elementen uit de grond 

te halen dan om het opnieuw – bij de 

bron – te winnen. De hoeveelheden zijn 

te klein om er installaties voor te bouwen, 

het kost te veel geld. Dat is jammer, want 

zo gaan er toch nog stoffen verloren die 

we wel zouden kunnen gebruiken. Nu 

halen we grondstoffen uit de natuur en 

deze voorraad is eindig.’ 

Toch is er nog ruimte voor verbetering. 

In grond zitten stoffen, zoals lithium, die 

we er nu niet uit (kunnen) halen. De markt 

wil daar nog niet in mee. Het kost meer 

moeite om dergelijke stoffen uit grond 

te halen dan om het opnieuw – bij de 

bron – te winnen. De hoeveelheden zijn 

te klein om er installaties voor te bouwen, 

het kost te veel geld. Dat is jammer, want 

zo gaan er toch nog stoffen verloren die 

we wel zouden kunnen gebruiken. We 

halen grondstoffen uit de natuur en de 

voorraad is eindig.’

Bodem & Ontwikkeling voert de 

bodemsanering uit voor projecten van 

Heezen.

Bodem

Morgen In dit boek hebben we onze visie op de circulaire 

economie, ketensamenwerking en doelstellingen 

voor de toekomst aan je voorgelegd. We hopen 

hiermee een verandering aan te jagen. Want 

we zijn ervan overtuigd dat we samen grote en 

concrete stappen kunnen zetten. Wat we beter 

kunnen doen, willen we ook beter doén! . We zijn 

benieuwd naar jouw visie hierop en nodigen je 

uit om die met ons te delen. Zoals gezegd: we 

gaan graag met je (naast je) aan tafel. Zodat we 

ons samen sterk kunnen maken voor morgen.
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Dankwoord Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft 

meegewerkt aan de totstandkoming van dit 

boek. Onze speciale dank gaat uit naar: Berend 

Aanraad van The Natural Step, Dirk Zuiderveld 

van Noorderberg & Partners, Fred Schmal van 

Woonbedrijf, Stefan Swinkels van Unibouw, Luc 

Reusken van Woonstichting ‘thuis, Tom Foolen 

van Foolen en Reijs Vastgoed – City Pads, Jan 

van Hirtum van Maltha Glasrecycling en Willy van 

den Boer van Bodem en Ontwikkeling. 




