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Auteursreferaat
Onderzoek naar de mogelijkheden tot kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparing binnen
de afvalverwerking van Arcadis in opdracht van facility management bedrijf ArcadisAqumen. Onderzoeksvraag luidt: in welke mate kunnen er bij het Arcadis-account
kwaliteitsverbeteringen worden doorgevoerd op het servicegebied afval rekening houdend
met een gewenste kostenbesparing van 20% uiterlijk te realiseren in januari 2006? Door
middel van een analyse van de huidige situatie, gewenste situatie, marktontwikkelingen en
financiële consequenties van de adviezen is deze onderzoeksvraag uitgewerkt in dit
beleidsplan (verder te noemen: adviesrapportage). Belangrijkste conclusie hieruit is dat (1)
het invoeren van Service Level Agreements (SLA’s), (2) het invoeren van een
kwaliteitsmeetsysteem en (3) het selecteren van één leverancier voor het servicegebied
afval een duidelijke kwaliteitsverbetering oplevert en tevens een besparing van meer dan
20%.
Bij deze rapportage zijn bijlagen gevoegd: organogrammen, richtlijnen, marktonderzoek,
bedrijfsafvalscan, Plan van Eisen (PvE) afvalbeheer, projectplan en SLA 0 en SLA 4.
Indexreferaat: Afval(stoffen), Afvalbeleid, Afvalverwerking, Bedrijfsafval, Facility
Management, Ladder van Lansink, Milieu, Milieuwet- en regelgeving, Inkoop, Service
Level Agreements (SLA), Kwaliteitsmeetsysteem, Leverancier en Besparing.

Managementsamenvatting
Arcadis-Aqumen is een joint venture (2001) tussen de facilitaire afdeling van Arcadis
Nederland en de Britse ‘facility management organisation’ Mowlem Aqumen. Het doel van
Arcadis-Aqumen is om in een langdurig samenwerkingsverband een bijdrage te leveren aan
het succes van de klanten door innovatieve, kosteneffectieve Total Facility Management
diensten te leveren. In het kader hiervan streeft ze ernaar om al haar servicegebieden te
optimaliseren. De mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing binnen het
servicegebied afval zijn de aanleiding van het onderzoek. In het contract tussen Arcadis
(klant, verderop in de rapportage aangeduid als Arcadis-account) en Arcadis-Aqumen is
een beloningsconstructie opgenomen waarbij de hoogte van de beloning afhankelijk is van
de totaal bespaarde kosten per jaar voor alle facilitaire diensten die Arcadis-Aqumen
aanbiedt.
Probleemstelling
Met de volgende probleemstelling is het onderzoek gestart: in welke mate kunnen er bij het
Arcadis-account kwaliteitsverbeteringen worden doorgevoerd op het servicegebied afval
rekening houdend met een gewenste kostenbesparing van 20% uiterlijk te realiseren in
januari 2006?
Hoofdlijnen opzet
Met behulp van het 7 stappen afval- en milieuplan is het huidige afvalbeleid binnen
Arcadis-Aqumen ten opzicht van haar klant Arcadis beschreven. Door middel van diverse
dataverzamelingsmethoden zijn hiertoe gegevens verzameld: interviews, observaties,
vragenlijsten en informele bijeenkomsten. De maatschappelijke relevantie van het
onderzoek hangt samen met de groeiende hoeveelheid afval binnen Nederland waarbij tot
dusver onvoldoende onderzoek wordt gedaan naar de aanpak van afvalverwerkingplannen
binnen commerciële organisaties zoals Arcadis-Aqumen.
Belangrijkste conclusies
Er is binnen Arcadis-Aqumen geen eenduidig beleid ten aanzien van afvalverwerking. De
afvalverwerking binnen het Arcadis-account is decentraal geregeld door inschakeling van
diverse leveranciers. Op de huidige kosten voor het verwerken van papier- en kartonafval
en restafval - 50.559,08 - kan aanzienlijk worden bespaard:
1. Restafval
- 40%;
2. Papier- en karton
- 36%.
Adviezen
1. opstelling van Service Level Agreements (SLA’s) binnen het Arcadis-account, zoals
eerder al tot stand gekomen binnen het Philips-account;
2. invoering van een kwaliteitsmeetsysteem;
3. opstellen van protocollen van de aanwezige afvalstromen;
4. centralisatie van de afvalverwerkingdiensten binnen het gehele Arcadis-account
door te kiezen voor één leverancier voor restafval (Van Gansewinkel), en één
leverancier voor papier- en kartonafval (Stam papier recycling).

Voorwoord
Deze adviesrapportage is geschreven ter afronding van de opleiding Facility Management
Haagse Hogeschool in opdracht van Arcadis-Aqumen facility services. Naast het belang
voor de opdrachtgevende organisatie kan deze rapportage een hulpmiddel zijn voor Facility
Management studenten die afvalbeheer willen optimaliseren in een commerciële
organisatie of informatie zoeken over dit onderwerp.
Aan de totstandkoming van deze scriptie hebben velen een belangrijke bijdrage geleverd. In
de eerste plaats Arcadis-Aqumen zelf, door het aanbieden van een afstudeeropdracht. Mijn
speciale dank gaat hierbij uit naar mijn interne begeleider, dhr. R. Groen (Facilitaire
manager Arcadis-Aqumen), voor de intensieve begeleiding en goede samenwerking tijdens
de afstudeerperiode. Daarnaast wil ik mijn docentbegeleider dhr. W. Schüller en
medebeoordelaar dhr. J.P. van Kooten bedanken voor hun begeleiding en aanwijzingen.
Tenslotte dank ik de specialisten uit de afvalbranche voor de input die ze hebben geleverd
ten behoeve van het onderzoek.
Seline Bakker
Den Haag, mei 2005
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Inleiding
Het vierde, tevens laatste, jaar van de opleiding Facility Management wordt voor 50%
afgerond door het opstellen van een scriptie. Deze afronding vindt plaats door het uitvoeren
van de afstudeeropdracht (AO). Facility Management (FM) studenten dienen hierbij te
werken als fictieve “zelfstandige adviseurs”. De doelstelling van de AO is: het zelfstandig
oplossen van een facilitair beleidsprobleem in opdracht van een organisatie1. De AO is
uitgevoerd in opdracht van het facilitaire bedrijf Arcadis-Aqumen.
Deze adviesrapportage beschrijft het kwaliteitsonderzoek (verderop in deze rapportage ook
wel aangeduid als “project afvalverwerking”) dat gedaan is op het gebied van
afvalverwerking binnen Arcadis Nederland. Arcadis-Aqumen verzorgt facilitaire diensten
voor het bedrijf Arcadis in Nederland. Onder die facilitaire diensten valt ook de service
afvalverwerking.
De opdrachtgever van dit onderzoek was Arcadis-Aqumen. Ondergetekende – Seline
Bakker – fungeerde als projectleider. Het projectteam2 bestond uit Marije Arnolds (inkoop)
en Monique Vossen (Philips-account). Resultaten project: een tweetal Service Level
Agreements (SLA 0 en SLA 4), een kwaliteitsmeetsysteem en een nadere selectie van
leveranciers van afvalverwerkingsdiensten.
Aanleiding kwaliteitsonderzoek
De mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering in combinatie met kostenbesparing binnen het
servicegebied afval vormde de aanleiding voor dit onderzoek. In het contract tussen Arcadis
en Arcadis-Aqumen is een beloningsconstructie opgenomen. De hoogte van de beloning is
afhankelijk van de totaal bespaarde kosten per jaar voor alle facilitaire diensten die ArcadisAqumen aanbiedt. Daarnaast moet Arcadis-Aqumen binnen 5 jaar 20% besparen op de
kosten die zij in het eerste jaar maakte.
Met de volgende probleemstelling is het onderzoek gestart: in welke mate kunnen er bij het
Arcadis-account kwaliteitsverbeteringen worden doorgevoerd op het servicegebied afval
rekening houdend met een gewenste kostenbesparing van 20% uiterlijk te realiseren in
januari 2006?
Om de probleemstelling uit te werken zijn de navolgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Hoe ziet het facilitaire bedrijf van Arcadis-Aqumen eruit?
2. Wat is afval, afvalverwerking en afvalbeheer?
3. Hoe is de huidige afvalverwerking geregeld (zowel organisatie als kosten)?
4. Waar wil Arcadis-Aqumen heen met haar afvalverwerkingbeleid?
5. Welke mogelijkheden zijn er om de gewenste situatie te bereiken?
6. Wat zijn de financiële consequenties voor Arcadis-Aqumen?
1
2

Bouter, R.F.: Handleiding Facility Management voor de afstudeeropdracht 2003-2004, blz 8.
Zie bijlage 1: projectplan
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Doelstelling onderzoek
Ten behoeve van de uitwerking van de probleemstelling met behulp van deze vijf
onderzoeksvragen diende een beleidsplan geschreven te worden, waarin de mogelijkheden
tot kwaliteitsverbetering en bezuiniging voor het Arcadis-account beschreven werden.
Zonder een goed overzicht van de afvalstromen (kwalitatief en kwantitatief) binnen de
huidige afvalverwerking is het niet of nauwelijks mogelijk maatregelen in te voeren ter
bevordering van de kwaliteit en ter realisering van financiële besparingen. Vandaar dat een
interne en externe analyse van de huidige situatie verwerkt moest worden in het onderzoek.
Doelgroep adviesrapportage
Deze rapportage biedt Arcadis-Aqumen mogelijkheden om binnen de beleidsvoering de
afvalverwerking te optimaliseren voor Arcadis Nederland. Om de adviezen daadwerkelijk te
implementeren en draagvlak te creëren, dienen de directie, servicemanagers, facilitaire
managers en werknemers van de afzonderlijke locaties met behulp van deze rapportage
overtuigd te worden van de mogelijkheden hiertoe. Deze adviesrapportage wordt daarom
ook in feite voor al die medewerkers binnen Arcadis-Aqumen geschreven.
Eindresultaat onderzoek
Beleidsmatige en praktische adviezen om de afvalverwerking voor het Arcadis-account te
optimaliseren, uitgewerkt in een financiële paragraaf, adviezen en aanbevelingen en een
implementatieplan.
Opbouw rapport
Elk hoofdstuk in deze adviesrapportage is opgedeeld in een inleiding, kern en
eindconclusie. Voordat het onderzoek is gestart, is er in hoofdstuk 1 (par. 1.1 en 1.2) een
duidelijke omschrijving gegeven van de probleemstelling met daarbij behorende
deelvragen. Vervolgens is ter onderbouwing van dit onderzoek de maatschappelijke
relevantie aangegeven in par. 1.3. Het uiteindelijke onderzoeksplan is weergegeven in
paragraaf 1.4, waarbij de diverse onderzoekmethoden (par. 1.5) zijn beschreven. Door
middel van een duidelijke onderzoeksopzet is begonnen met het analyseren van de
opdrachtgevende organisatie Arcadis-Aqumen. In de par. 2.1 t/m 2.4 wordt de organisatie
omschreven aan de hand van haar geschiedenis, doelstellingen, structuur en de relatie met
haar klant Arcadis. Par. 2.5 omschrijft het huidige milieubeleid van Arcadis-Aqumen. Het
onderzoek afvalverwerking is onderdeel van dit beleid. Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens
de richtlijnen voor het onderzoek vanuit externe invloeden. De theorie en wet- en
regelgeving die in dit hoofdstuk beschreven worden, dienen mede ter onderbouwing van de
adviezen en aanbevelingen.
Na het omschrijven van het onderzoek, de opdrachtgevende organisatie en de theorieën die
daarbij van belang zijn, wordt in par. 4.1 de reikwijdte van het project omschreven.
Vervolgens wordt in de par. 4.2 en 4.3 de huidige situatie beschreven in termen van kosten.
Par. 4.4 beschrijft de Service Level Agreements en het kwaliteitsmeetsysteem. De eisen en
wensen van Arcadis-Aqumen ten opzichte van haar Arcadis-account komen in par. 4.5 naar
voren. In hoofdstuk 5 worden vervolgens door middel van de gegevens uit hoofdstuk 4
adviezen en aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van het servicegebied afval te verbeteren
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en om 20% kostenbesparing te realiseren. De par. 5.1 en 5.2 beschrijven die adviezen en
aanbevelingen, waarna in de par. 5.3 t/m 5.5 de operationele, tactische en strategische
consequenties van die adviezen en aanbevelingen staan. Het implementatieplan van die
adviezen en aanbevelingen staat in par. 5.6. In hoofdstuk 6 staan de conclusies van de
adviesrapportage die doormiddel van alle gegevens uit hoofdstuk 1 t/m 5 zijn omschreven.
Hoofdstuk 7 weergeeft als laatste de financiële consequenties van één van de aanbevelingen
die gedaan worden in hoofdstuk 5.
Op basis van deze rapportage en de adviezen en aanbevelingen die hierin worden gedaan zal
er verdere besluitvorming binnen Arcadis-Aqumen moeten plaatsvinden.

12
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1. Onderzoeksopzet
Onderzoek duidt op het verrichten van handelingen die nodig zijn iets te vinden wat u wilt
weten, het zoeken naar een antwoord. Ieder onderzoek begint met een heldere formulering
van de probleemstelling (paragraaf 1.1). In par. 1.2 is de probleemstelling opgesplitst in
deelvragen. Par. 1.3 beschrijft de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek. De par.
1.4 en 1.5 omschrijven het onderzoeksplan en de gebruikte onderzoeksmethoden.
1.1 Probleemstelling onderzoek Arcadis-Aqumen
Het onderzoek is gericht op het ten behoeve van het Arcadis-account in kaart brengen van
mogelijkheden tot kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparing van 20% voor wat betreft het
servicegebied afval.
Het doel is een systematische en verantwoorde beschrijving3 van de afvalverwerking binnen
Arcadis te geven, waarbij het theoretische gedeelte is gericht op het verzamelen en ordenen
van bestaande kennis en inzichten. Het empirisch onderzoek is daarbij gebaseerd op feiten
en materiaal uit de praktijk. Daarnaast heeft de probleemstelling zowel een beschrijvend
(kwaliteitsverbeteringen) als een actiegericht karakter (20% besparing). Het aanvullen van
het beschrijvende onderzoek gebeurt door middel van het op verantwoorde wijze aanreiken
van praktische en actiegerichte oplossingen in de vorm van een adviesrapportage waarin
adviezen4 op tactisch en strategisch niveau beschreven worden met de daarbijbehorende
consequenties, onderbouwd door de literatuur.
Verklaring van begrippen:
Besparing = bezuiniging5.
Kwaliteit = voldoen aan de eisen en wensen van de klant6.
Afval = alle stoffen waar iemand zich van moet ontdoen (dit is een juridische definitie7 en
zegt daarom niks van de aard en kwaliteit van het materiaal). In deze adviesrapportage
zullen de volgende afvalstromen beschreven worden: klein chemisch afval, swill, papier,
karton, glas, kantoorafval en restafval.
1.2 Deelvragen onderzoek Arcadis-Aqumen8
Om de probleemstelling zo duidelijk mogelijk te kunnen uitwerken, is deze opgedeeld in
diverse deelvragen. De deelvragen zijn deels normatief en deels empirisch van aard9.
1. Hoe ziet het facilitaire bedrijf van Arcadis-Aqumen eruit? (empirisch)
2. Wat is afval, afvalverwerking en afvalbeheer? (normatief)
3. Hoe is de huidige afvalverwerking geregeld (zowel organisatie als kosten)? (empirisch)
4. Waar wil Arcadis-Aqumen heen met haar afvalverwerkingbeleid? (normatief en
empirisch)

3

Heuvel, J.H.J. van den, Hoe schrijf ik een werkstuk of scriptie?, 3de druk, Utrecht, Uitgeverij Lemma BV, 2002, ISBN 90 5931 026 8
Hoofdstuk 5: Advies afvalverwerking Arcadis-account
5
Haeringen, Prof. Dr. C.B. van, Kramers woordenboek Nederlands, Amsterdam, Elsevier boeken BV, 2001, ISBN 90 10 05945 6
6
Kooten, J.P. van, syllabus integraal kwaliteitsmanagement, Den Haag, Haagse Hogeschool, 2004/2005
7
Begrippenlijst Landelijk Afval Plan (LAP)
8
Uitwerking van de deelvragen is terug te vinden in het werkplan in de bijlagen.
9
Heuvel, J.H.J. van den, Hoe schrijf ik een werkstuk of scriptie?, 3de druk, Utrecht, Uitgeverij Lemma BV, 2002, ISBN 90 5931 026 8
4
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5. Welke mogelijkheden zijn er om de gewenste situatie te bereiken? (normatief en
empirisch)
6. Wat zijn de financiële consequenties voor Arcadis-Aqumen? (empirisch)
1.3 Maatschappelijke relevantie onderzoek
Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is de afgelopen jaren enorm gestegen. Volgens het
CBS is er een directe relatie te leggen tussen de stijging van het BBP en de toename van de
hoeveelheid afval in Nederland. De komende jaren zal die stijging alleen maar meer
toenemen volgens het CBS. Dat betekent dat men in Nederland steeds meer afval zal gaan
genereren. Bedrijven zullen merken dat de stijging van het BBP ook een stijging van de
hoeveelheid kantoorafval met zich mee zal brengen. Het is daarom relevant dat niet alleen
het huishoudelijk- en bouwafval wordt onderzocht, maar ook het kantoorafval in de
commerciële bedrijfstak. Het bedrijfsleven genereert ongeveer 19.348.000 ton afval per
jaar10. De moeite waard om eens te kijken naar het afvalbeleid van commerciële bedrijven
zoals Arcadis-Aqumen. Afvalverwerking is vaak een vergeten aspect binnen Facility
Management, vandaar dat dit onderzoek bijdraagt aan de verbreding van het
afstudeergebied.
1.4 Onderzoeksplan
Het onderzoeksplan geeft een indicatie van de tijdsplanning van het onderzoek. Door
middel van een stappenplan is het onderzoek opgezet. Het onderzoek is opgedeeld in drie
fasen: oriënterende startfase, werkfase en presentatiefase. In de oriënterende fase zijn de
probleemstelling, organisatie en externe omgeving onderzocht. Vervolgens is tijdens de
werkfase het onderzoek gestart naar de huidige situatie en de mogelijkheden op het gebied
van afvalverwerking (project afvalverwerking). Als laatste is er de fase van het afronden
van het onderzoek en het schrijven van de adviezen. Het presenteren van de uitkomst van
het onderzoek is het eindresultaat van deze laatste fase. Onderstaande tabel geeft een inzicht
in de planning van het onderzoek. Als richtlijn is het tien stappenplan van Kempen en
Keizer aangehouden.
Maart

Voorbereiding
Werkplan
Planning

April

Mei

Stappenplan11
Stap 1 t/m 6

Stap 7 t/m 9
Invulling opdracht
Onderzoek huidige situatie
Afspraken financiën en inkoop
Marktonderzoek
Onderzoek concurrerende bedrijven
Interview locatiemanagers
Theorie onderzoek
Rapport schrijven
Inleveren conceptscriptie
Inleveren scriptie
Evaluatie / afronden
Mondeling examen
Totaal aantal uren

Stap 10

Tabel 1: Onderzoeksplan afvalverwerking Arcadis-Aqumen
10
11

http://www.cbs.nl
Kempen, P.M en Keizer, J.A., Advieskunde voor praktijkstages, 2de druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2000, ISBN 90 01 46822 5
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1.5 Onderzoeksmethoden
Het onderzoek omvat verschillende onderzoeksmethoden. Hiervoor is gekozen, omdat het
onderzoek is opgestart door middel van een project waarbij niet alleen naar de
beschrijvende aspecten van het onderzoek gekeken is, maar ook naar de historische
aanleiding van de huidige situatie (historisch onderzoek) en de specifieke aanbevelingen per
locatie (gevalsstudie)12. Deze deelonderzoeken dragen bij aan een adviesrapportage naast
een analyse ook concrete aanbevelingen worden gedaan.
De onderzoeken zijn uitgevoerd door middel van diverse dataverzamelingsmethoden:
1. Interviews: oriënterende interviews met diverse afdelingen en managers hebben
bijgedragen aan een afbakening van de voorop vastgestelde probleemstelling. Tevens zijn er
gedurende het marktonderzoek, interviews met leveranciers gehouden waarbij zowel
offertes als informatie opgevraagd is, waarmee de adviezen onderbouwd zijn.
2. Observaties: naast het houden van interviews is gekozen voor het observeren van het
gedrag en de handelwijze betreffende de huidige afvalverwerking binnen de verschillende
vestigingen van Arcadis. Deze observaties hebben plaats gevonden tijdens de bezoeken aan
de vestigingen. Observatie niet alleen op operationeel niveau (medewerkers
afvalverwerking), maar ook op tactisch en strategisch niveau (inkoop, financiële
administratie, management). Afvalverwerking gaat verder dan alleen het legen van
containers.
3. Vragenlijsten: tijdens de interviews is gebruik gemaakt van vragenlijsten. Deze
vragenlijsten zijn voorafgaand aan de interviews opgesteld om zo de benodigde informatie
te verzamelen. Daarnaast zijn er standaard vragenlijsten (templates) opgesteld om de
huidige situatie in kaart te brengen. Door middel van het opstellen van deze templates
kunnen bijvoorbeeld leveranciersgegevens beter met elkaar vergeleken worden.
4. Informele bijeenkomsten: naast de bovenstaande dataverzamelingsmethoden zijn er ook
informele bijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten hadden als doel om de
onderzoeker/projectleider een breder zicht te geven in de organisatie. Deze manier van
onderzoeken is vooral gehanteerd tijdens de beginfase van het onderzoek.
1.6 Conclusies
De probleemstelling van dit onderzoek is op te delen in een tweetal soort vragen: empirisch
(hoe is de werkelijke/praktijk gerichte situatie?) en normatief (hoe moet de situatie zijn?).
De probleemstelling is vertaald in zes deelvragen. Het afvalverwerkingonderzoek bestaat
uit drie fasen: oriënterende fase, werkfase en presentatiefase. Door middel van diverse
dataverzamelingsmethoden zijn de gegevens die nodig zijn voor het schrijven van deze
adviesrapportage verzameld; interviews, observatie, vragenlijsten en informele
bijeenkomsten. Kwaliteit en besparingen vallen te behalen op meerdere vlakken. De
maatschappelijke relevantie van het onderzoek hangt samen met de groeiende hoeveelheid
afval binnen Nederland waarbij tot dusver onvoldoende onderzoek wordt gedaan naar de
aanpak van afvalverwerkingplannen binnen commerciële organisaties zoals ArcadisAqumen.
12

Heuvel, J.H.J. van den, Hoe schrijf ik een werkstuk of scriptie?, 3de druk, Utrecht, Uitgeverij Lemma BV, 2002, ISBN 90 5931 026 8
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De rapportage is opgebouwd aan de hand van de onderstaande opzet:
Stap 1: Aanstellen
verantwoordelijke

Stap 2: Breng huidige
afvalverwerking in
kaart

Stap 7: Evalueer en
communiceer

Figuur 1: opzet
adviesrapportage
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Stap 6: Bepaal
verbeteracties en stel
adviesrapport op

Stap 3: Bepaal noodzaak
bezuiniging

Stap 4: Bepaal
noodzaak verbetering
efficiency

Stap 5: Stel gewenste
situatie vast

Informatieblad afvalscheiding, juli 2001
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2. Facilitair bedrijf Arcadis-Aqumen14
Met behulp van een organisatiediagnose wordt een beeld geschetst van de organisatie
Arcadis-Aqumen. In dit hoofdstuk zal deelvraag 1 beantwoord worden: hoe ziet het
facilitaire bedrijf van Arcadis-Aqumen eruit? In de par. 2.1, 2.2 en 2.3 worden de
geschiedenis, doelstellingen en structuur van Arcadis-Aqumen omschreven. De relatie
tussen Arcadis en Arcadis-Aqumen komt in paragraaf 2.4 naar voren. Als laatste beschrijft
pa. 2.5 het milieubeleid van Arcadis-Aqumen waarvan afvalverwerking een onderdeel is.
2.1 Geschiedenis Arcadis-Aqumen
Arcadis15 is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam
op de terreinen infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. Wereldwijd is Arcadis
in ongeveer 100 landen gevestigd met ca. 8500 medewerkers, die met elkaar jaarlijks een
omzet van ca. 850 miljoen genereren. Van het totaal aantal werknemers werken er ca.
3000 in Nederland verspreid over negen verschillende vestigingen.
Aqumen is een van de toonaangevende leveranciers van facility management- en
outsourcing-oplossingen binnen de publieke en private sectoren in Groot-Brittannië.
Cliënten kunnen zich volledig concentreren op het primaire proces, waardoor hun groei,
bedrijfsprestatie en winst toeneemt. Aqumen is deel van de internationale service groep,
Mowlem, een van Europa'
s top bedrijven. Aqumen heeft ca. 15.000 mensen in dienst en
heeft een jaarlijkse omzet van 800 miljoen.
Arcadis-Aqumen FM16 is een joint venture (sinds 2001) tussen Arcadis en het Britse
Aqumen. Door de projectmanagementervaring van Arcadis en de ruime ervaring en
specialistische kennis van Aqumen op het gebied van facility management kan Arcadis
Aqumen facilitaire dienstverlening bieden op hoog niveau. Arcadis-Aqumen biedt Total
Facility Management met als doel het optimaliseren van de klanttevredenheid en het
verhogen van de kosteneffectiviteit, Arcadis-Aqumen maakt daartoe gebruik van
geavanceerde informatiesystemen.
2.2 Doelstellingen Arcadis-Aqumen
Het doel van Arcadis-Aqumen is om in een langdurig samenwerkingsverband een bijdrage
te leveren aan het succes van de klanten door innovatieve, kosteneffectieve Total Facility
Management diensten te leveren. Arcadis-Aqumen heeft hierin verschillende opties:
Total Facility management: waarbij de volledige verantwoordelijkheid voor alle facilitaire
diensten bij Arcadis-Aqumen komt te liggen.
Managing Agent: waarin een aantal van de huidige dienstverleners worden aangestuurd
door Arcadis-Aqumen.
Consultancy: waarin Arcadis-Aqumen het bedrijf adviseert op strategisch en praktisch
niveau over de beste en voordeligste facilitaire dienstverlening.

14

Jaarverslag Arcadis-Aqumen 2003
Zie bijlage 6: Organogram Arcadis
16
Zie bijlage 7: Organogram Arcadis-Aqumen
15
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Doordat Arcadis-Aqumen zich voornamelijk richt op klanttevredenheid en
kostenbesparingen door middel van Total Facility Management, ontstaat er een toegevoegde
waarde voor Arcadis-Aqumen bestaande uit:
• Op maat gemaakte oplossingen;
• Flexibiliteit en besparingen;
• Internationale ervaring en kennisuitwisseling;
• Innovatieve, flexibele, servicegeoriënteerde partner;
• Continue verbeteringen met procedures om optimum in service, kosten en kwaliteit
te bereiken;
• Demand management met duidelijke prestatie-indicatoren, rapportages, accounting
en controlesystemen.
2.3 Structuur en analyse facilitaire organisatie
De drie belangrijkste waarden binnen Arcadis-Aqumen bestaan uit mensen, systemen en
oplossingen. De waarde “mensen” staat in figuur 217 weergegeven als klantbehoefte, de
waarde “systemen” als Arcadis-Aqumen benadering en de waarde ”oplossingen” als
Arcadis-Aqumen oplossingen. De waarden “mensen”, “systemen” en “oplossingen”
overlappen elkaar, deze waarden zijn van invloed op de cultuur van Arcadis-Aqumen.

Arcadis-Aqumen benadering
(systemen):

Klant behoefte (mensen):
•

Betrouwbare leverancier

•

Beste uitvoering

•

Lange termijn relatie

•

Bewezen ervaring

•

Toegevoegde waarde

•

Terugbrengen risico’s

• Transparantie
• Investeren in relatie
• Voortdurend verbeteren
• Flexibiliteit
• Ontwikkeling van personeel

Arcadis-Aqumen oplossingen
(oplossingen):
•

Ondersteunende infrastructuur

•

In-huis technologie
oplossingen

•

Service verbetering en
innovatie
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•

Project Management

•

Mobilisatie en transitie

Figuur 2:
Structuur en analyse
facilitaire organisatie
Arcadis-Aqumen

Scheltens, W: Project-dossier: Hogeschool In Holland, Opleiding Facility Management, 2004
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R

10

Adviesrapportage kwaliteitsonderzoek Arcadis-Aqumen 2005

Naast de drie belangrijkste waarden binnen Arcadis-Aqumen dient ook te worden
stilgestaan bij de organisatiestructuur.
Supervisory board

Figuur 3: Organogram
Arcadis-Aqumen

General manager
Arcadis/Aqumen

Control

Human resources

Human resource support

Operations

Medium/small accounts

Philips-account

Business development

Zoals in figuur 3 te zien is, kent Arcadis-Aqumen een supervisory board die bestaat uit de
directie van Arcadis en de directie van Aqumen. De general-manager stuurt uit naam van
deze supervisory board Arcadis-Aqumen aan. Onder de general-manager bevinden zich drie
staffuncties. Naast deze drie staffuncties vallen de diverse accounts (klanten) ook onder de
general-manager. Afhankelijk van de grootte van het account wordt deze geplaatst in een
bijhorende afdeling. Het Arcadis-account valt onder verantwoording van de afdeling
medium/small account die gemanaged wordt door dhr. Jack Hagens.
In het managementteam van Arcadis-Aqumen vindt centrale beleidsvaststelling plaats op
strategisch facilitair gebied. Voor het aansturen van de operationele processen en
onderleveranciers zijn er vestigingsmanagers aangesteld. Zo bestaat het Arcadis-account uit
vijf vestigingsmanagers, rekening houdende met de ‘span of control’. Naast een indeling in
vestigingen is er ook een indeling naar servicegebied opgesteld. Daarbij hebben de
vestigingsmanagers sinds kort ook een servicegebied als specialisme. Het kan daarbij dus
voorkomen dat een manager van de vestiging te Arnhem ook verantwoordelijk is voor alle
veranderingen rondom de afvalverwerking in vestigingen waarvan hij/zij geen manager is.
De manager is dus tevens teamleider18 voor zijn/haar servicegebied. Deze recente
organisatieverandering heeft mede geleid tot dit onderzoek.
Wanneer de organisatiestructuur van Arcadis-Aqumen naast de organisatietheorie van
Henry Mintzberg neergezet wordt, kan men concluderen dat die het meest overeenkomt met
de adhocracy. In de personen van diverse vestigingmanagers, projectmanagers,
18

W. Buiter, M. Groenewegen, Communicatie bij verandering, Deventer, Kluwer bedrijfswetenschappen, 1995, ISBN: 90 267 2097 1
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servicemanagers en afdelingsmanagers ligt de verantwoording vooral bij het middenkader.
Het operationele niveau bestaat voornamelijk uit personeel dat in dienst staat van
onderleveranciers. Zij worden dus door managers aangestuurd die in contact staan met het
middenkader van Arcadis-Aqumen. Omdat het operationele niveau vaak niet werkzaam is
bij Arcadis-Aqumen hebben zij dus ook weinig te zeggen over de organisatie. Tevens zijn
de technologische ondersteuning en facilitaire ondersteuning kleinschalig en geïntegreerd in
het primaire proces. De drie staffuncties vallen onder de support staf.
Overall gezien kan de besturingsvorm van Arcadis-Aqumen vergeleken worden met de
zelfstandige eenheid19. De positie van de facilitaire organisatie verschuift naar buiten toe en
de band met de moederorganisatie wordt steeds dunner. De strategie wordt bepaald door
middel van een businessplan met een meerjaren-karakter en wordt onder andere verstrekt
aan financiers van vreemd vermogen en aandeelhouders. De organisatie is
resultaatverantwoordelijk richting haar aandeelhouders. Het bedrijf sluit facilitaire
overeenkomsten af met haar afnemers (afdelingen en klanten) en belast haar kosten door via
marktconforme prijzen.
2.4 Relatie Arcadis-Aqumen en Arcadis
Arcadis Nederland bestaat uit een zevental BV’s. De ondersteunende organisatie voor al
deze BV’s in Nederland is Arcadis-Aqumen Facility Management. Binnen de strategie van
Arcadis ligt de focus op waardecreatie voor opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders
en overige stakeholders. Die focus wil men bereiken door innovatie, autonome groei
(nieuwe activiteiten en gerichte overnames), margeverbetering en het versterken van
synergie tussen bedrijfsonderdelen. Daarbij wil men nieuwe diensten ontwikkelen, zoals
onder andere Facility Management (gerealiseerd in 2001 met de oprichting van ArcadisAqumen). Facility Management wordt ook samen met nog een aantal andere speerpunten
ingezet als aandachtsgebied voor het realiseren van extra groei. Arcadis-Aqumen levert
facilitaire diensten voor Arcadis, Philips, FEI company en Uni-invest.
2.5 Milieubeleid Arcadis-Aqumen
Door middel van een Veiligheid, Gezondheid, Milieu (VGM) & Kwaliteit
beleidsverklaring20 behandelt Arcadis-Aqumen haar milieubeleid. De echte eisen op het
gebied van milieu en veiligheid komen vanuit Mowlem Aqumen. Het Mowlem Aqumen
Safety en Environmental Services Department ondersteunt Arcadis-Aqumen op VGMaangelegenheden. Die eisen worden per project afzonderlijk opgesteld door middel van
SLA’s (service level agreements). De VGM & Kwaliteitsverklaring beschrijft de richtlijnen
van het milieubeleid. Het doel van het ‘milieubeleid’ van Arcadis-Aqumen is het:
• Voorkomen van ongelukken en incidenten en het bevorderen van een veilige en
gezonde werkomgeving als een belangrijke operationele management functie;
• Behoeden en beschermen van het milieu en het bevorderen van duurzame
ontwikkelingen in haar commerciële activiteiten en operationele bedrijfsvoering;
• Een werkomgeving te creëren waar risico’s op het gebied van VGM volledig
beheerst worden, gebaseerd op de principes die zijn vastgelegd in de wetgeving
(Arbo-wet).
19
20

G.W.A. Maas, J.W. Pleunis, Facility management, Alphen aan de Rijn, Kluwer, 5de oplage, 2004, ISBN: 90 140 7794 7
Zie bijlage 10: Veiligheid, Gezondheid, Milieu (VGM) & Kwaliteit beleidsverklaring Arcadis-Aqumen
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Arcadis-Aqumen heeft de volgende regelingen getroffen ten aanzien van het milieu:
1. Duidelijke VGM-taken en verantwoordelijkheden voor alle medewerkers, waarbij de
algemene directeur de eindverantwoordelijkheid heeft. Specifieke VGM-coördinatoren zijn
aangesteld.
2. Trainingen en workshops worden georganiseerd om mogelijke verbeteringen te
identificeren én om van elkaar te leren.
Aangezien kwaliteitsmanagement een integraal onderdeel vormt van het management
systeem van Arcadis-Aqumen, is er geen afzonderlijke kwaliteitsbeleidsverklaring
opgesteld. Arcadis-Aqumen is vanaf juni 2004 in het bezit van het NEN ISO 9001: 2000
certificaat.
2.6 Conclusies
Arcadis-Aqumen is ontstaan vanuit een joint venture (2001) tussen de facilitaire afdeling van
Arcadis Nederland en de Britse ‘facility management organisation’ Mowlem aqumen. ArcadisAqumen biedt drie soorten diensten aan; Total Facility Management, Managing Agent en
Consultancy. Door middel van deze drie diensten doelt Arcadis-Aqumen op het in een
langdurig samenwerkingsverband leveren van een bijdrage aan het succes van haar klanten
door innovatieve, kosteneffectieve diensten te leveren. De structuur van Arcadis-Aqumen is te
vergelijken met een adhocracy en de besturingsvorm met een zelfstandige eenheid. De
organisatie wordt ‘top-down’ gemanaged. Arcadis-Aqumen verzorgt de Total Facility
Management dienst aan Arcadis. Arcadis-Aqumen is nu een zelfstandig bedrijf dat tevens
diensten biedt aan andere bedrijven op de Nederlandse markt. Arcadis-Aqumen heeft een
Veiligheid, Gezondheid, Milieu (VGM) & Kwaliteit beleidsverklaring. Per servicegebied
worden er specifieke SLA’s opgesteld door de Britse Mowlem Aqumen Safety en
Environmental Services Department.
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3. Externe omgevingsfactoren: modellen, theorieën en processen.
Dit hoofdstuk beschrijft de diverse externe omgevingsfactoren. Externe omgevingsfactoren
zijn van belang voor het project. In dit hoofdstuk wordt deelvraag 2 beantwoord: wat is
afval, afvalverwerking en afvalbeheer? In de par.3.1 en 3.2 wordt het begrip afvalverwerking
beschreven met de daarbij horende afvalstromen. Vervolgens wordt ingegaan op de wet- en
regelgeving op het gebied van afval- en milieubeleid die door de overheid opgesteld is voor
commerciële bedrijven zoals Arcadis-Aqumen. Daarna wordt de relatie tussen de theorieën,
regelgeving en het afvalproject omschreven. Als laatste komen de richtlijnen en kritische
succesfactoren aan de orde.
3.1 Definitie afval(verwerking)21
Voorafgaande aan het project is er onderzoek gedaan naar het begrip afvalverwerking. Wat
afval is, hangt vooral af van wat degene die de stoffen in handen heeft, ermee wil doen. Wil
hij ze kwijt (weggooien), dan is meestal sprake van een afvalstof. Voorbeelden zijn groente, fruit- en tuinafval (gft-afval), lege verpakkingen (bijvoorbeeld glazen potjes en kunststof
flessen), bouw- en sloopafval of autowrakken. Volgens Van Dale is afval alles '
dat na een
bewerking als nutteloze rest overblijft'
. Eigenlijk is die definitie niet helemaal juist. Afval is
namelijk niet altijd een nutteloze rest. In tegendeel zelfs, in Nederland wordt bijna 80% van
het afval nuttig toegepast. Slechts een klein deel van het afval wordt echt weggegooid of
vernietigd. Het afval dat bij het Arcadis-account geproduceerd wordt, wordt voor een
gedeelte verwerkt (papier- en kartonafval) en voor een gedeelte vernietigd (restafval). Het
restafval van Arcadis dat niet nuttig kan worden toegepast, maar wel brandbaar is, wordt in
s) verbrand. Verbranden levert energie op en
speciale afvalverbrandingsinstallaties22 (AVI'
het as (verbrandingsresten) wordt bijna volledig toegepast in grond-, weg- en
waterbouwprojecten.
De voorkeursvolgorde van afvalverwerking wordt in deze adviesrapportage gebaseerd op de
‘ladder van Lansink’, genoemd naar de voormalige Tweede Kamerlid Lansink in 1979. De
‘ladder van Lansink’ stelt een rangorde op voor onze omgang met afval: hoe hoger op de
ladder, des te beter voor het milieu. De voorkeursvolgorde is tevens het uitgangspunt van
het Nederlands afvalbeleid:
1. Preventie (voorkom het ontstaan van afval);
2. Nuttig toepassen door product en materiaal
hergebruik;
3. Recycling verwijderde stoffen;
4. Verbranden;
5. Storten.

Afbeelding 1: Ladder van Lansink (1979)

21
22

http://www.juridisch.com
Rondleiding door de verbrandingsinstallaties van afvalverwerkingsbedrijf AVR
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Afvalbeheer omvat alle handelingen die met afval worden uitgevoerd. Afval wordt
ingezameld, vervoerd en verwerkt. Bij verwerking worden de afvalstoffen gemengd,
gescheiden, gebroken, gesorteerd, gezuiverd of bijvoorbeeld gedestilleerd. Vervolgens
krijgt afval zijn uiteindelijke '
bestemming'
. Die varieert van grondstof in een nieuw
materiaal of product tot een afvalverbrandingsinstallatie of een stortplaats. Het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is verantwoordelijk
voor het beleid en de meeste regels voor afvalbeheer.
3.2 Onderscheid afvalstromen23
Het afvalverwerkingproject binnen Arcadis omvat de volgende afvalstromen:
• Restafval (waaronder swill);
• Glasafval;
• Papier;
• Vertrouwelijk papier;
• Karton;
• Klein chemisch afval.
Deze zes stromen zijn de grootste afvalstromen binnen Arcadis en zorgen voor het meeste
kantoorafval. Papier wordt in twee verschillende stromen gesplitst, aangezien die op twee
verschillende manieren verwerkt moet worden. Vertrouwelijk papier vereist een gesloten en
vertrouwelijke manier van vervoeren en verwerken, waar normaal papier niet gesloten
vervoert en verwerkt hoeft te worden (verschil in kosten).
3.3 Wet- en regelgeving afval en milieubeleid24
Het afvalbeleid in Nederland is afhankelijk van diverse wet- en regelgeving. De
belangrijkste wet- en regelgeving: Wet Milieubeheer (WM), Landelijk Afval Plan (LAP) en
de EURAL-wetgeving. Arcadis-Aqumen moet rekening houden met de richtlijnen die
vanuit deze wet- en regelgeving aan haar worden opgelegd. Een beschrijving van deze drie
belangrijke externe invloeden wordt hieronder gegeven.
3.3.1 Wet Milieubeheer
Veel regels voor afval komen uit Brussel: ongeveer 60-70% van de Nederlandse
afvalregelgeving is gebaseerd op verordeningen en richtlijnen van de Europese Commissie.
De nationale regelgeving is vastgelegd in hoofdstuk 10 (het afvalhoofdstuk) van de Wet
milieubeheer25. Deze wet stamt uit 1994 en is een zogenoemde kaderwet26. Dat wil zeggen
dat veel onderwerpen niet in de wet zelf worden geregeld, maar in algemene maatregelen
van bestuur, provinciale milieuverordeningen of gemeentelijke afvalstoffenverordeningen.
Begin 2003 is de Wet Milieubeheer (WM) voor afvalstoffen grondig herzien. De WM
voorziet in verplichte regels op grond van de voormalige Hinderwet, Afvalstoffenwet en
Wet Chemische Afvalstoffen. De WM duidt aan dat voor bepaalde activiteiten en
bedrijfstypen een milieuvergunning nodig is. In de milieuvergunning zijn voorschriften
opgenomen over uiteenlopende milieuaspecten. Tevens staat er in het WM een duidelijke
23

Bont, P.F.H. Havinga, S., Zakboekje afvalstoffen, Den Haag, SDU uitgevers, 1998, ISBN 90 12 086795
Interview met mevr. Toby Houtman, medewerker Senternovem
25
http://www.minvrom.nl
26
http://www.juridisch.com
24
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omschrijving van afvalstoffen. De eerste stap om te onderzoeken of Arcadis-Aqumen onder
de WM valt, is het raadplegen van het Inrichting Vergunningen Besluit (IVB). De centrale
vraag hierbij is: “worden in de organisatie bedrijfsmatige activiteiten uitgevoerd?” Bij
Arcadis-Aqumen worden bedrijfsmatige activiteiten uitgevoerd en dus valt ArcadisAqumen onder de WM. Daarnaast is het onderscheid tussen vergunningplichtige en
meldingplichtige organisaties van belang. Arcadis-Aqumen valt onder de meldingplichtige
organisaties. Dit houdt in dat Arcadis-Aqumen geacht wordt de milieuvoorschriften na te
leven, zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en WM
artikel 8.40 23. Uitgangspunten van deze regelingen zijn dat Arcadis-Aqumen zelf
verantwoordelijk is voor het minimaliseren van de milieubelasting in de organisatie. Indien
Arcadis-Aqumen andere maatregelen kan treffen dan in de betreffende voorschriften zijn
opgenomen, mogen deze daarvan afwijken op voorwaarde dat hiermee minimaal een
gelijkwaardige bescherming van het milieu wordt bereikt.
3.3.2. Landelijk Afval Plan27
Naast de WM is het Landelijk Afval beheer Plan (LAP) van toepassing op ArcadisAqumen. Hierin staat het huidige Nederlandse beleid m.b.t. het beheer van alle afvalstoffen
waarop de WM van toepassing is. Sinds 2003 is deze in de plaats gekomen van de regeling
Gescheiden Inzamelen van Bedrijfsafval (GIBA). Het LAP wordt elke vier jaar opnieuw
vastgesteld en geeft daarnaast een doorkijk tot 2012. Het huidige LAP is sinds 3 maart 2003
in werking. Uitgangspunt is dat Arcadis-Aqumen verplicht is om het bedrijfsafval te
scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, wanneer de hoeveelheid
bedrijfsafval een bepaalde waarde te boven gaat, mits door de afvalscheiding geen
onevenredige belasting voor de bedrijfsvoering van Arcadis-Aqumen ontstaat. Bij Arcadis
worden die hoeveelheden niet bereikt en daarvoor hoeft Arcadis-Aqumen haar restafval niet
te scheiden. Daarnaast is het niet rendabel voor Arcadis-Aqumen om het restafval van
Arcadis gescheiden af te voeren aangezien het om te kleine hoeveelheden gaat. Zoals
verderop uit dit rapport zal blijken, is het scheiden van restafval en papier- en kartonafval
wel rendabel (zie de par. 5.2 en 6.1).

Tabel 2: richtlijnen28 afvalscheiding Landelijk Afval Plan (LAP) 2003
27
28

http://www.infomil.nl
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De overheid pleegt tot nu toe geen sancties of boetes op te leggen wanneer er onverwacht
toch richtlijnen overschreden worden. Wel is het kostenbesparend om deze richtlijnen aan te
houden. Leveranciers van afvalverwerkende diensten rekenen een hogere prijs voor hun
service wanneer zij bijvoorbeeld KCA in de restafval vinden.
3.3.3 Europese afvalstoffenlijst (Eural)
Deze lijst van de Europese Commissie benoemt welke afvalstoffen gevaarlijk zijn. Binnen
Arcadis-Aqumen komen bijvoorbeeld de volgende in de Eural genoemde afvalstromen vrij:
cartridges, batterijen etc. In de Eural zijn ruim 800 afvalstoffen opgenomen. Met de Eural
wil de Europese Commissie het systematische onderscheid tussen gevaarlijke en
ongevaarlijke afvalstoffen (bedrijfsafvalstoffen) in de hele Europese Unie harmoniseren.
Primaire '
afvalontdoeners'(Arcadis-Aqumen) zullen vanaf 8 mei 2002 moeten nagaan of zij
zich ontdoen van gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval op de wijze waarop het onderscheid in
de Eural wordt gemaakt. ‘Secundaire afvalontdoeners’ (waaronder afvalbewerkers en
afvalverwerkers worden gerekend) zullen moeten vaststellen of zij gevaarlijk afval of nietgevaarlijk afval produceren of ontvangen, op basis van het nieuwe onderscheid. Het is dus
van belang voor Arcadis-Aqumen om duidelijk alle afvalstromen overzichtelijk te hebben
met de daarbij horende afvalverwerkingleveranciers. Tevens moet er bij het selecteren van
leveranciers rekening worden gehouden met de eisen die de Eural stelt aan secundaire
‘afvalontdoeners’.
3.4 Relatie tussen theorie en project afvalverwerking Arcadis-Aqumen
In de vorige paragrafen zijn de begrippen afval, afvalverwerking en afvalbeleid omschreven
waarna er is stilgestaan bij de belangrijkste wet- en regelgeving waar Arcadis-Aqumen zich
aan dient te houden. Het project afvalverwerking Arcadis had daar een directe relatie mee.
Zoals eerder omschreven, kent Arcadis-Aqumen geen duidelijk milieubeleid. Daarmee
samenhangend worden richtlijnen die in het MW en LAP worden omschreven niet
gehandhaafd. Naast het optimaliseren van de huidige situatie is het ook noodzakelijk om
vooruit te kijken en rekening te houden met de toekomstige veranderingen rondom het
afval- en milieubeleid in Nederland. Het project afvalverwerking droeg bij aan het duidelijk
en structureel weergeven van de huidige situatie binnen Arcadis en het anticiperen op
toekomstige mogelijkheden. Niet alleen administratief en juridisch heeft dit zijn voordelen,
maar ook uit kostenoogpunt. Preventieve risico’s managen kost minder dan betalen voor de
problemen die zijn ontstaan door onduidelijke aanwezigheid van stoffen.

17

Adviesrapportage kwaliteitsonderzoek Arcadis-Aqumen 2005

3.5 Kritische (succes) factoren
Onderstaande kritische (succes) factoren binnen Arcadis-Aqumen zullen bijdragen aan de
aanpak van het project afvalverwerking bij Arcadis:
Kritische factoren
1. Onduidelijk milieu- en afvalbeleid
2. Opstellen van SLA’s vanuit Engeland
(Nederlandse wet- en regelgeving kan
daarbij worden mislopen)
3. Begrippen afval, afvalverwerking en
afvalbeleid worden niet als prioriteit
gezien
4. Onduidelijke aanwezigheid van
verschillende stoffen

Succes factoren
1. Verandering organisatie (servicemanagers)
2. Arcadis-Aqumen is bij klant Philips al veel
verder. Informatie kan worden overgedragen.
3. Project afvalverwerking (structuur, analyse
aanwezige stoffen, overzicht leveranciers,
overzicht regel- en wetgevingen, overzicht
kosten, opzet afvalbeleid, omschrijving
mogelijkheden toekomst)
4. Aanwijzen van een implementatieleider

Tabel 3: kritische (succes) factoren

3.6 Conclusies
Het begrip afval heeft geen eenduidige betekenis. Wat voor de een afval is, is voor de ander een
grondstof. In deze adviesrapportage en in het project afvalverwerking zijn de volgende
afvalstromen onderzocht: restafval, glas, papier, vertrouwelijk papier, karton en klein chemisch
afval. Op het gebied van wet- en regelgeving, wordt Arcadis-Aqumen beïnvloedt door de
Nederlandse Milieu Wet en het Landelijke Afval Plan (LAP). Tevens kan zij haar gevaarlijke
afvalstromen analyseren aan de hand van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural). Ten aanzien van
afvalbeheer heeft de wet-en regelgeving geen dwingend karakter, omdat volgens de wet ArcadisAqumen meldingplichtige is. De verantwoording vindt plaats bij de onderleveranciers van
Arcadis-Aqumen. Dat is ook direct de aanleiding van diverse kritische succes factoren binnen het
project afvalverwerking. Een onduidelijk beleid en onduidelijke huidige analyse hebben als
effect dat de kosten voor afvalverwerking veel te hoog zijn. De werkwijze op het gebied van
afvalverwerking is niet efficiënt. Het project afvalverwerking Arcadis brengt de volgende dingen
in kaart: structuur, analyse aanwezige stoffen, overzicht leveranciers, overzicht wet- en
regelgeving, overzicht kosten, opzet afvalbeleid en omschrijving mogelijkheden toekomst.
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4. Interne analyse: afvalverwerking Arcadis-Aqumen
Dit hoofdstuk beschrijft de ist-situatie (stap 1 en 2) binnen Arcadis betreffende de
afvalverwerking. Par. 4.1 omvat de projectopzet. Par. 4.2 beschrijft de huidige afvalsituatie
binnen Arcadis. Par. 4.3 omschrijft de service level agreement´s voor afval. De huidige
financiële situatie komt in par. 4.4 omschreven. Als laatste worden in paragraaf 4.5 de
eisen en wensen voor de nieuwe situatie aan de orde. Dit hoofdstuk beantwoordt deelvragen
3 en 4: “Hoe is de huidige afvalverwerking geregeld?” en “Waar wil Arcadis-Aqumen heen
met haar afvalverwerkingbeleid?” .

Stap 1: Aanstellen
verantwoordelijke

Stap 2: Breng huidige
afvalverwerking in
kaart

Stap 3: Bepaal
noodzaak
bezuiniging

Stap 4: Bepaal
noodzaak verbetering
efficiency

Stap 7: Evalueer en
communiceer

Figuur 4: opzet
adviesrapportage

Stap 6: Bepaal
verbeteracties en stel
adviesrapport op

Stap 5: Stel gewenste
situatie vast

4.1 Reikwijdte project afvalverwerking
Richtlijnen informatie project afvalverwerking

Reikwijdte project afvalverwerking Arcadis

Richtlijnen die al lerende opgesteld zijn tijdens het proces:

De 5 hoofdvestigingen Arcadis:
Amersfoort
Apeldoorn (Het rietveld)
Arnhem (Beaulieustraat)
Hoofddorp
Assen

1. Aantal vestigingen
1.1 Totaal aantal vestigingen - kleine vestigingen – vestigingen
waarbij afval in het huurcontract is opgenomen = 6 grote Arcadis
vestigingen
2. Leveranciers zoals die bij de administratie staan geboekt onder
afval
2.1 Alle leveranciers die benoemd worden door
vestigingsmanagers
2.2 Alle leveranciers die bij de afdeling inkoop bijgehouden
worden.
2.3 Alle leveranciers die beweren dat ze wel of niet een contract
met een van de vestigingen hebben.
2.4 Uiteindelijke keuze: is het samenvoegen van de gegevens die

Scope ligt op het verzamelen, transporteren
en verwerken van de huidige afvalstromen:
•

Restafval (incl. glas, kantoorafval en
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in bovenstaande stappen zijn verzameld en naar de administratie
gaan om de exact geboekte kosten met bijbehorende leveranciers
op te zoeken.
3. Afvalstromen zoals servicemanager die heeft goedgekeurd
3.1 Binnen Arcadis zijn er verschillende vestigingen waarbij de
afvalstromen verschillend worden opgehaald. Het landelijke
contract omvat de algemene afvalstromen die op dit moment door
Arcadis-Aqumen verzorgd worden. De hieronder beschreven
afvalstromen worden op landelijk niveau in één contract
meegenomen. De resterende afvalverwerking kan per vestiging
op afroepbasis worden opgehaald bij dezelfde leverancier.
- Restafval (glas, kantoorafval, swill);
- Chemisch afval (op afroep basis);
- Karton;
- Papier;
- vertrouwelijk papier.
Bij de zes hoofdvestigingen werkt men met vier soorten
containers:
Restafval;
Papier en karton;
Vertrouwelijk papier;
Chemische afval box.
4. Huidige kosten
4.1 Voor een overzicht van in de huidige kosten is er gekeken
naar de geboekte kosten voor het jaar 2004. Omdat sommige
vestigingen geen contract hebben en op afroep leveranciers
inhuren, is het nemen van 1 maand niet geloofwaardig. Daarnaast
zijn de eerste maanden van 2005 ook geen goede richtlijn
aangezien daarvoor nog veel ongeboekte facturen open liggen.
Alle kosten zijn exclusief 19% BTW.
5. Nieuwe leveranciers
5.1 Via internet, huidige connecties en adviesbureaus zijn er
zeven landelijke afvalverwerkingsbedrijven geselecteerd. Met de
leveranciers zijn gesprekken gevoerd en daaruit zijn er vijf aan de
hand van gunningcriteria beoordeeld. Aan de hand van de
gewenste situatie en de uitkomst van die vergelijking zal een
keuze worden gemaakt. Na het opstellen van deze
adviesrapportage zal er een implementatiemanager aangewezen
worden die het verdere traject zal gaan leiden.

•
•
•
•

swill);
Papier;
Vertrouwelijk papier;
Karton;
Klein gevaarlijk afval.

Inclusief de noodzakelijke administratieve- en
registratie taken.
Resultaat is gericht op een adviesrapportage
waarin beschreven staat:
- Huidige leveranciers;
- Huidige contracten;
- Huidige kosten;
- Mogelijkheden tot optimalisatie
van de afvalverwerkingservice dat
Arcadis-Aqumen biedt aan
Arcadis;
- Financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Tabel 4: reikwijdte project
afvalverwerking Arcadisaccount

4.2 Analyse huidige situatie29
Binnen Arcadis zijn er drie hoofdstromen; restafval, papier en karton en chemisch afval.
Chemisch afval valt bij geen enkele vestiging onder een contract en wordt overal op afroep
basis opgehaald. Hiermee realiseren de vestigingen een kostenbesparing door alleen
leveranciers te benaderen, wanneer zij zeker zijn dat de chemische box vol zit. Voor de
twee eerstgenoemde afvalstromen zijn er momenteel diverse leveranciers. Hierdoor zijn de
afvalkosten momenteel veel hoger dan zij zouden kunnen zijn. De Océ (technische dienst
29

Zie bijlage 2: Analyse huidige situatie afvalverwerking Arcadis-account
Zie bijlage 11: Bedrijfsafvalscan papier- en kartonafval
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Arcadis-Aqumen) is per vestiging verantwoordelijk voor het klaarzetten van de containers
op de dag dat ze geleegd moeten worden. Het verdere traject is in handen van de
leveranciers. Bij het Arcadis-account wordt momenteel onderscheid gemaakt in papier- en
kartonafval en restafval. Voor het restafval zijn vier vestigingen onderzocht, aangezien het
restafval in Hoofddorp meegenomen is in de vestigingskosten en papier- en kartonafval
niet. De huidige contracten lopen tot maximaal 2007. Het aanbieden van drie afvaldiensten
(Restafval, papier- en kartonafval en chemisch afval) is overeengekomen met Arcadis
Nederland. Arcadis Nederland wil zo minimaal mogelijke veranderingen in deze aanpak.
4.3 Service Level Agreements (SLA´s)
Voor afvalverwerking zijn er geen service level agreements afgesloten met Arcadis.
Arcadis-Aqumen maakt gebruik van een jaarlijks rapport waarin alle afspraken omtrent de
dienstverlening opgenomen zijn. Afvalverwerking is daar onderdeel van. Om de kwaliteit
van de afvaldienstverlening te verbeteren is het wenselijk hier een Service Level Agreement
voor op te stellen. Voor het Philips-account is dat wel gebeurd. De SLA heeft tot doel
ervoor te zorgen dat afvalmaterialen worden verzameld, afgevoerd van de locatie en
verwijderd volgens wettelijke bepalingen en het beleid en de procedures van de
opdrachtgever. Van belang is dat de SLA prestatie-eisen, output en de meetbaarheid van de
diensten op het gebied van afvalbeheer, afvalverwerking, veiligheid gezondheid en milieu,
toezicht, respons op storing van de dienstverlening of op noodoproep, personeel, materiaal
en apparatuur overzichtelijk weergeeft.
4.5 Financieel overzicht huidige situatie
Boekingsnummer
Locatie

Arnhem Beaulieu
Amersfoort
Apeldoorn
Assen
Hoofddorp

4320343
Paper
shredding
1515,99
-553,78
91,59
942,88
0
1.996,68

4320346
Household
garbage
6.937,03
29.503,62
10.878,64
1.243,11
0,00
48.562,40

Tabel 5: kosten Arcadis papier en restafval (boekingsjaar 2004)

Totaal

8.453,02
28.949,84
10.970,23
2.185,99
0,00
50.559,08
50.559,08

De kosten die Arcadis-Aqumen nu maakt in relatie tot de afvalverwerking zijn te verdelen
in twee grootboekrekeningen: paper shredding (papier) en household garbage (restafval).
Deze grootboekrekeningen worden in het Engels geschreven, aangezien dat de vergelijking
met Mowlem Aqumen gemakkelijker maakt. Voor de vijf hoofdvestigingen die in het
project onderzocht zijn, worden de kosten per grootboekrekening weergegeven.
Specificaties van deze kosten zijn te verkrijgen per vestiging en per leverancier. Alle
grootboekrekeningen kunnen per maand gespecificeerd worden.

21

Adviesrapportage kwaliteitsonderzoek Arcadis-Aqumen 2005

4.6 Eisen en wensen Arcadis-account
De eisen en wensen voor het Arcadis-account zijn ontleend aan de SLA 0 en SLA 4 die zijn
opgesteld voor het Philips-account:
• Alle diensten worden uitgevoerd volgens de principes van een industrieel best
practice kwaliteitssysteem gericht op kostenverlaging, voortdurende
kwaliteitsverbetering, en volgens de vereiste Veiligheids-, Gezondheids- en
Milieunormen en procedures.
• VGM-beleid en -procedures van de aannemer dienen te voldoen aan de VGM-regels
en procedures van de opdrachtgever.
• De aannemer dient veilige werksystemen toe te passen om (voorzover redelijkerwijs
mogelijk) mogelijke ongelukken uit te sluiten.
• De aannemer dient van elke activiteit op elke locatie geschikte verslagen te
overleggen en bij te houden waarin duidelijk wordt aangegeven wat zijn
verantwoordelijkheden voor de betreffende dienst zijn.
• De aannemer dient voor alle geleverde diensten procedures (waaronder risicoanalyse
en method statements) bij te houden.
• Alle ongelukken en bijna-ongelukken moeten worden gerapporteerd.
• De dienstverleners dienen opgeleid en bekwaam te zijn met betrekking tot alle zaken
die samenhangen met de gezondheid en veiligheid van de diensten die zij volgens
contract moeten leveren.
• Niet-routinematige werkzaamheden en werkzaamheden die een vergroot risico
meebrengen, zullen niet worden aangevangen zonder de toepassing van een
geschikte en veilige werkmethode. Waar vereist, dient toestemming te worden
verleend om te mogen werken.
• Wanneer handmatig afval moet worden verwerkt, dient men ervoor te zorgen dat
hiervoor alleen opgeleid personeel wordt ingezet.
• Alle personeel, aannemers en bezoekers zullen bekend worden gemaakt met de
noodprocedures van het gebouw.
• Extra signalering m.b.t. gezondheid, veiligheid en milieu aanbrengen en
onderhouden voor zover van toepassing op de uitvoering van de werkzaamheden op
iedere locatie.
• Al het aangewezen personeel dient goed opgeleid te zijn voor de uitvoering van de
aangewezen werkzaamheden en voor het gebruik van apparatuur/hulpmiddelen. De
opleiding dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke vereisten en dient
tevens de normen en procedures van de opdrachtgever in acht te nemen.
• Al het personeel dient tijdens alle procedures die m.b.t. de dienstverlening op iedere
locatie worden uitgevoerd geschikte (dienst)kleding te dragen.
• Het personeel dient tijdens de dienst te allen tijde een geschikte identificatiekaart te
dragen.
• De prestaties van het personeel dienen in overeenstemming te zijn met de zakelijke
principes en ethiek van de opdrachtgever.
• De aannemer dient ervoor te zorgen dat een toezicht- en inspectiebeleid is ingesteld
en wordt nageleefd, op het niveau van zowel de aannemer als de onderaannemer.
• Responstijden in geval van storing of een noodoproep dienen binnen werktijden te
voldoen aan de standaard (binnen een redelijke termijn) limiet.
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•

Onderaanneming van een deel van het werk kan slechts plaatsvinden na
voorafgaande schriftelijke toestemming. Toestemming voor onderaanneming van
werk zal slechts worden overwogen, indien de documentatie van de onderaannemer
volledige naleving van alle bepalingen in de contractvoorwaarden garandeert.

4.7 Conclusies
Het project afvalverwerking is afhankelijk van meerdere richtlijnen. Die richtlijnen
beïnvloeden de reikwijdte van het project. Het project omvangt vijf hoofdvestigingen van
Arcadis Nederland: Amersfoort, Hoofddorp, Arnhem, Assen en Apeldoorn. De
afvalverwerking binnen deze vestigingen zijn voornamelijk decentraal geregeld door
inschakeling van diverse leveranciers. Er zijn drie belangrijke stromen te herkennen in de
huidige aanpak: restafval, papier en karton afval en klein chemisch afval. De huidige
kosten zijn voor papier- en kartonafval (paper shredding) 1.996,68 en voor restafval
(household garbage) 48.562,40. Op basis van de huidige situatie zijn in samenwerking
met Arcadis, Arcadis-Aqumen en het Philips-account van Arcadis een aantal eisen en
wensen opgesteld voor de toekomstige situatie rondom afvalverwerking.

23

Adviesrapportage kwaliteitsonderzoek Arcadis-Aqumen 2005

5. Advies afvalverwerking Arcadis-account
De eerste vijf stappen in het afvalproject hebben een duidelijke analyse van de huidige
situatie met een beschrijving van de noodzaak tot verbetering laten zien. Door middel van
de in par. 4.6 genoemde eisen en wensen volgt nu in hoofdstuk 5 een onderbouwd advies
omtrent de mogelijke kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen dat past bij de
beleidsvoering binnen Arcadis-Aqumen en Arcadis (par. 5.1 en 5.2). Vervolgens worden
de consequenties van die adviezen in kaart gebracht in de par. 5.3, 5.4 en 5.5. Tot slot
volgt een implementatieplan dat als richtlijn voor de implementatie kan worden gebruikt
(par. 5.6). Dit hoofdstuk beantwoordt deelvraag 5: welke mogelijkheden zijn er om de
gewenste situatie te bereiken?

Stap 1: aanstellen
verantwoordelijke.

Stap 2: breng huidige
afvalverwerking in
kaart.

Stap 7: evalueer en
communiceer.

Figuur 6: opzet
adviesrapportage.

Stap 6: bepaal
verbeter acties en stel
adviesrapport op.

Stap 3: bepaal
noodzaak
kostenbesparing.

Stap 4: bepaal
noodzaak verbetering
efficiency.

Stap 5: stel gewenste
situatie vast.

5.1 Advies kwaliteitsverbetering
Efficiencyverbetering en kostenbesparing zijn beide termen die in de theorie onder
kostenbeheersing worden geplaatst. Er is echter nog een belangrijke component die van
belang is, wil men de afvalverwerking werkelijk gaan optimaliseren, namelijk kwaliteit.
Organisaties kijken sneller naar de winst en besparingen die een project met zich
meebrengt dan naar verbetering van kwaliteit. Door middel van het opstellen van SLA 0
en SLA 4, het introduceren van een kwaliteitsmeetsysteem en het opstellen van
protocollen per afvalstroom wordt de kwaliteit van de dienstverlening direct verbeterd.
1. Invoering SLA 0 en SLA 430
Door middel van de introductie van prestatieindicatoren en meetwaarden kan ArcadisAqumen kwaliteitseisen stellen aan haar onderleveranciers. Door de samenwerking met
het Philips-account kunnen deze SLA’s op elkaar worden afgestemd waardoor de
efficiënte werkwijze van Arcadis-Aqumen wordt verbeterd. Voordelen van SLA’s:
30

Zie bijlage 3: SLA 0
Zie bijlage 4: SLA 4
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•

•

Gelijkheid: gecentraliseerde standaarden (SLA 0 en SLA 4) en eisen aan de
voorzieningen creëren gelijkheid onder de medewerkers. Dit leidt er toe dat
medewerkers die vergelijkbare functies uitoefenen, beschikken over vergelijkbare
voorzieningen. Dit verstrekt het rechtvaardigheidsgevoel en vermindert conflicten.
Zodoende kan de servicemanager afvalverwerking de dienst beter managen.
Onafhankelijkheid: gestandaardiseerde procedures en geautomatiseerde
standaarden (kwaliteitsmeetsysteem) maken de organisatie minder afhankelijk van
externe leveranciers.

In de bijlagen worden SLA 0 en SLA 4 weergegeven die tijdens het project op basis van
het Philips-account en in samenspraak met Mowlem Aqumen (zie par. 2.5) zijn opgesteld
voor Arcadis. De SLA’s omschrijven specifieke eisen en richtlijnen die aan leveranciers
worden gesteld waarneer zij samenwerken met Arcadis-Aqumen. De SLA’s dienen als
richtlijn voor het optimaliseren van het afval- en milieubeleid van Arcadis-Aqumen. SLA
0 omschrijft de algemene eisen die betrekking hebben op alle facilitaire diensten. SLA 4
heeft specifiek betrekking op de dienst afvalverwerking voor het Arcadis-account.
2. Invoering van het kwaliteitsmeetsysteem31
De introductie van het kwaliteitsmeetsysteem zal bijdragen aan een overzichtelijke
weergave van de prestaties van de onderleveranciers. Een open communicatie naar de
klant toe beïnvloedt direct de kwaliteit van de dienst. Het is daarom van belang dat de
organisatie het kwaliteitsmeetsysteem blijft gebruiken en daar periodieke evaluaties voor
opstelt. Voordelen van een kwaliteitsmeetsysteem zijn:
• Focus op resultaten. Blijvend succes hangt samen met het tegemoetkomen aan de
wensen en verwachtingen van belanghebbenden. Het kwaliteitsmeetsysteem meet
die resultaten en verwerkt een vermindering aan kwaliteit direct in het
verbeterregister zodat de focus gericht blijft op het verbeteren van resultaten.
• Partnership. Het vertrouwen dat geschonken wordt bij de zelfstandige audits
versterkt een partnership tussen de organisaties en dat is bijvoorbeeld van belang
voor het bespreken van de punten in het verbeterregister, wanneer de kwaliteit
minder is dan verwacht. Informele en open communicatie moet gestimuleerd
worden.
• Voortdurende verbetering en vernieuwing. Er ontstaat een cultuur van voortdurend
verbeteren en leren. Creativiteit en vernieuwing worden aangemoedigd.
Met behulp van de automatiseringsafdeling is er binnen Arcadis-Aqumen tevens een
kwaliteitsmeetsysteem opgezet. Na het plannen en uitvoeren van diensten en zal het
kwaliteitsmeetsysteem bijdragen aan de mogelijkheid om de kwaliteit van die diensten te checken
(plan-do-check-act) en biedt vervolgens de mogelijkheid om door middel van een verbeterregister de
diensten bij te stellen. Een slechte kwaliteitsuitkomst van dit systeem is een knock-out criterium voor
de leverancier van de geleverde dienst. Door middel van SLA 0 en SLA 4 moeten leveranciers in staat
zijn om zelfstandig audits te houden. Door middel van die audits kunnen de uitkomsten worden
verwerkt in het facilitaire management informatie systeem (GENEVA) van Arcadis-Aqumen. Het
Dashboard-systeem dat Arcadis-Aqumen in de toekomst wil gaan gebruiken, kan klanten en
medewerkers informeren over de kwaliteit van de service die zij krijgen. De uitkomst van de audits
31

Zie bijlage 5: Werkwijze kwaliteitsmeetsysteem
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wordt direct verwerkt in het Dashboard-systeem. De hoogte van de Dashboarden kan worden
meegenomen in de rapportage die Arcadis-Aqumen opstelt voor haar klant (contact verloopt via de
demand manager van Arcadis) en anderzijds in het verbeterregister dat zij direct terugkoppelt met de
leverancier. Zo worden fouten direct teruggekoppeld aan de bron. De controle op de zelfstandige
audits moet aselect gedaan worden door medewerkers van Arcadis-Aqumen.
3. Opstellen protocollen afvalstromen
Per afvalstroom dienen er protocollen te worden opgesteld die de medewerkers binnen
Arcadis erop wijzen hoe het beste omgegaan kan worden met de afvalstromen die per
vestiging aanwezig zijn. Het opstellen van protocollen is belangrijk om door middel van
risicomanagement rekening te houden met mogelijke risico’s die de diverse afvalstromen
met zich meebrengen. Voordelen opstellen protocollen:
• duidelijkheid huidige afvalstromen;
• preventie risico’s;
• Verantwoordelijke aanpak afvalverwerking.
Door middel van deze protocollen kan Arcadis-Aqumen zich beter houden aan de
richtlijnen die zijn opgesteld in de wet- en regelgeving milieu- en afvalbeleid. Tevens kan
Arcadis-Aqumen zo de hoeveelheid afval beïnvloeden door de medewerkers te wijzen op
de geldende richtlijnen.
5.2 Advies kostenbesparing:
Arcadis-Aqumen kan direct kosten besparen door eenvoudige verbeteringen te realiseren.
Een keuze voor centralisatie van de afvalverwerkingdiensten zou al een aanmerkelijke
kostenbesparing met zich meebrengen.
4. Centralisatie van afvalverwerkingsdiensten
Naast het opstellen van SLA’s, introduceren van een kwaliteitsmeetsysteem en het
opstellen van protocollen is er nog een vierde belangrijk deeladvies, een centralisatie van
de verschillende afvalverwerkingdiensten. De huidige situatie binnen Arcadis is
momenteel zo verdeeld en verschillend dat er duidelijk geen overzicht is in de aanwezige
afvalstromen. Een centralisatie brengt als voordelen32 met zich mee;
• Grotere efficiëntie. Als gevolg van schaalvoordelen (grotere contracten) leidt
centralisatie in zijn algemeenheid tot lagere kosten (zie hoofdstuk 7). Centralisatie
van diensten leidt uiteindelijk ook tot minder personeel waardoor de kosten
verminderd worden.
• Toenemende professionalisering. Bij Arcadis-Aqumen is het niet rendabel om een
hoog opgeleide medewerker op het gebied van afval in dienst te nemen. Het
centraliseren van leveranciers zal de servicemanager direct een beter overzicht
geven van de aanwezige afvalstoffen en verwerkingsmethoden. Door één
aanspreekpunt in zowel de organisatie als bij de leverancier te hebben, worden de
verantwoordelijkheden en kennis alleen bij de manager gelegd. De servicemanager
afval is van een dermate hoog opgeleid niveau dat hij die verantwoording goed kan
dragen.
32

Maas, G.W.A., Pleunis, J.W., Facility management, Diegem, Kluwer, 5de druk, 2004, ISBN 90 14077947
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•

Uniform corporatief imago. Door het opstellen van één landelijk contract zal het
uniforme corporatieve imago van Arcadis-Aqumen niet alleen, zoals nu, binnen het
Philips-account aanwezig zijn, maar voortaan ook binnen het Arcadis-account. Het
corporatieve imago van Arcadis-Aqumen zou mogelijk nog verder kunnen worden
versterkt door voor alle klanten van Arcadis-Aqumen te komen tot één leverancier
van afvaldiensten.

De uiteindelijke leverancierskeuze valt buiten het onderhavige project en zal door ArcadisAqumen moeten worden genomen. Hoofdstuk 6 beschrijft het aanbestedingstraject en
bevat een kosten- en batenanalyse van het huidige aanbod op de afvalverwerkingmarkt. Op
basis van die gegevens wordt in hoofdstuk 6 een advies geven over de leverancier die het
beste bij de gewenste situatie van Arcadis past.
Het centraliseren van de afvaldienst brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo kunnen
de flexibele kosten (zoals klein chemisch afval) gemakkelijker beheersbaar worden,
aangezien alles op één factuur naar de financiële administratie wordt gezonden. Naast het
centraliseren van de afvalverwerkingsdiensten kan ook het scheiden van de afvalstromen
een kostenbesparing opleveren. Door het leveranciersonderzoek33 is gebleken dat er maar
één leverancier is die betaalt voor papierafval. Het samenvoegen van alle stromen zou dan
duidelijk duurder zijn dan het scheiden van de afvalstromen in restafval en papier- en
kartonafval. Het scheiden van het restafval in swill, glas, folie en kantoorafval is niet
rendabel aangezien de hoeveelheden niet boven de richtlijnen van het Eural komen.
Toekomstige projecten kunnen de kosten die voor afvalverwerking gemaakt worden
beïnvloeden. Zo is er een project opgezet waarbij alle printers op de kantoren
gecentraliseerd zullen worden op afdelingsservicepunten.
De centralisatie van de huidige afvalverwerkingdiensten zal aan de hand van diverse
gunningcriteria34 moeten plaatsvinden. Door middel van een scorecard35 met daarin
gunningcriteria verwerkt moeten offerten met elkaar worden vergeleken. Deze criteria en
wegingpercentages zijn in overeenstemming met de servicemanager opgezet. ArcadisAqumen hecht de meeste waarde aan kostenbesparing. Echter willen zij ook de kwaliteit
van de dienst verbeteren door Arcadis een goede afvalservice te bieden. De uniformiteit op
alle locaties is van belang aangezien uit deze adviesrapportage blijkt dat het centraliseren
van alle afvalverwerkingdiensten zowel een grote besparing met zich meebrengt als wel
een bevordering van duidelijkheid en structuur op het operationeel niveau. Wanneer een
leverancier echter wel uniformiteit op alle locaties biedt maar daarbij een normering van 1
scoort bij kosten en/of service dienstverlening is dat een knock-out criterium en wordt de
leverancier niet geselecteerd. Hetzelfde geldt voor het criteria innovatieve aanpak
projecten. Overige knock-out criteria zijn:
1. Minimum score van 200
2. Het opsturen van onvolledige offerten waardoor onderstaande scorecard niet
volledig ingevuld kan worden.
3. Bij overtreding van het tijdslimiet die aan de offerteaanvraag gebonden is.
33

Zie bijlage 9: Onderzoek marktaanbod afvalverwerking
Zie bijlage 12: Financieel overzicht restafval per vestiging
34
Zie bijlage 8: Plan van eisen
35
Oord, B, Effectief kostenbesparen voor het facilitair bedrijf, Alphen aan den Rijn, Facto Media, 1ste druk, 2003, ISBN 90 13 00547 0
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leveranciers

Criteria
Kosten

Normering
3

Weging
40%

Service dienstverlening

3

30%

Uniformiteit op alle locaties

3

20%

Innovatieve aanpak projecten

3

10%

Score

100%

1: Voldoet aan alle criteria
2: Voldoet deels aan criteria
3: Voldoet geheel niet aan criteria
Tabel 6: scorecard met gunningcriteria Arcadis-Aqumen

5.3 Operationele consequenties
Operationeel niveau is te definiëren als het organisatorische niveau waarop de uitvoering
van dagelijkse werkzaamheden met terugkerend karakter, zoals het intern inzamelen van
bedrijfsafval, repareren van inventaris etc. plaatsvindt. Om de afvalscheiding op de
locaties te optimaliseren, worden op dit niveau praktische korte termijn adviezen gegeven.
De medewerkers van de technische dienst zullen de diverse bakken op de juiste plaats in
de organisatie moeten plaatsen, en zij zullen in de beginperiode controle moeten houden
op de afvoer van het afval. Zij zijn tevens het eerste aanspreekpunt voor de klanten wat
betreft de veranderingen. De vier verschillende afvalcontainers (restafval, papier, karton en
chemisch afval) moeten gecontroleerd worden op inhoud. Het grootste verschil in aanpak
is het scheiden van karton en papier. Met de SLA’s, het kwaliteitsmeetsysteem en de
protocollen hebben de werknemers op operationeel niveau niet veel te maken. Het lijkt
niettemin toch verstandig hen te informeren over deze documenten.
5.4 Tactische consequenties
Op tactisch niveau zullen de meeste veranderingen plaatsvinden. Aangezien de
servicemanager verantwoordelijk is voor het opstellen van de protocollen en het invoeren
van de SLA’s en kwaliteitsmeetsysteem zal hij ook de implementatie ervan moeten
begeleiden. Op korte termijn moeten de huidige contracten beëindigd worden. Het nieuwe
mantelcontract zal opgezet moeten worden. Vervolgens zal de beleidsvoering van de
leverancier door middel van een implementatiefase aangepast moeten worden aan de
beleidsvoering van Arcadis-Aqumen. Door middel van de opgestelde SLA’s en het
kwaliteitsmeetsysteem zal de leverancier niet alleen zijn diensten moeten kunnen bieden,
maar tevens ook, waar nodig, zijn diensten evalueren en constant moeten verbeteren. De
service manager is hiervoor aansprakelijk. Tevens zullen de huidige werknemers op de
hoogte gebracht moeten worden van de veranderingen omtrent de afvalverwerking. Deze
werknemers zullen in samenspraak met de nieuwe leverancier en de servicemanager
protocollen moeten opstellen voor de aanwezige afvalstoffen. Zodoende is het operationele
niveau betrokken bij het opstellen van deze protocollen. Aangezien de service manager
momenteel druk bezig is met het opzetten van een facilitaire dienst binnen een nieuwe
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vestiging van Arcadis is het noodzakelijk om een implementatieleider aan te wijzen die dit
proces gaat leiden.
5.5 Strategische consequenties
Op strategisch niveau moet binnen Arcadis-Aqumen worden vastgelegd welke
ontwikkelingen op langere termijn relevant zijn voor het primaire proces. Daarbij moeten
randvoorwaarden en prioriteiten worden gesteld voor de wijze waarop het afval- en
milieubeheer dient te verlopen. De adviezen die worden gegeven, zullen structurele
veranderingen omvatten binnen Arcadis-Aqumen. Op korte termijn zullen SLA 0 en SLA 4,
het kwaliteitsmeetsysteem, de afvalstoffen protocollen en de centralisatie van de levering
van afvalverwerkingsdiensten / keuze voor één leverancier goedgekeurd moeten worden
door de directie van Arcadis-Aqumen. Zij is verantwoordelijk voor het aanpassen van de
strategie. Tevens behoort het opstellen van een afvalbeleid tot de verantwoordelijkheid van
de directie. Zij zal aan de hand van deze adviesrapportage haar beleid moeten aanscherpen
door middel van de gegevens die in deze rapportage zijn beschreven (huidige analyse,
gewenste situatie, wet- en regelgeving, marktaanbod, financiële consequenties). Op lange
termijn zal zij het afvalbeleid moeten blijven ondersteunen door middel van een breder
milieubeheer. In dit milieubeheer moet dan naast het afvalbeheer tevens energiebeheer
worden betrokken.
De volgende onderzoeken zouden de optimalisatie van een afval- en milieubeleid verder
kunnen bevorderen:
• Onderzoek naar het reduceren van het afval;
• Onderzoek naar de mogelijkheden van besparingen binnen het energiegebruik van
Arcadis;
• Inzicht te krijgen in de positie van het afval- en milieubeheer binnen ArcadisAqumen in vergelijking met andere organisaties (benchmarken);
• Onderzoek naar mogelijkheid tot samenvoeging van leveranciers van het Philipsaccount en Arcadis-account.
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5.6 Implementatieplan
Actie
1. Presenteren
projectdoelstellingen

Doel
Draagvlak creëren,
informeren

2. Presenteren advies

Draagvlak creëren
implementatie

3. Opstellen van een
specificatie ten opzichte van
de gewenste situatie
afvalverwerking.
4. Opstellen
gunningscriteria
levenanciers.
5. Opstellen scorecard
6. Leveranciersgesprekken.

Overzicht huidige
analyse

7. Offerte aanvragen
8. Leverancier selecteren
9. Aanstellen implementatie
leider

10. Presenteren
besparingsplannen aan
demand manager
11. Contracteren nieuwe
leverancier

Betrokkenen
Projectmanager ArcadisAqumen, vestigingsmanagers
en projectteam
R. Groen (service manager),
vestigingsmanagers, projectmanager Arcadis-Aqumen en
projectteam
Projectteam en R. Groen

Wie
S. Bakker

Periode
14 maart 2005

S. Bakker

23 mei 2005

S. Bakker

April 2005

Richtlijn offerten

Projectteam en R. Groen

S. Bakker

April 2005

Richtlijn offerten
1ste selectie
leveranciers
Overzicht
marktaanbod
Centralisatie
afvalverwerkingsdien
sten.
Aanwijzen van
verantwoordelijke
voor de
implementatie van de
adviezen die gegeven
worden in deze
rapportage.
Draagvlak creëren
voor implementatie
besparingsmogelijkhe
den en
kwaliteitsverbetering
Besparingen in
dienstverlening en
beter overzicht van
aanwezige contracten

Projectteam en R. Groen

S. Bakker
S. Bakker

April 2005
April 2005

S. Bakker en leveranciers

S. Bakker

April 2005

S. Bakker, inkoop, R. Groen
en projectteam

S. Bakker

Mei 2005

R. Groen en projectteam

R. Groen

Mei 2005

R. Groen, projectmanager
Arcadis-Aqumen en directeur
Arcadis-account

Implementatieleider

Mei 2005

Inkoop en R. Groen

Implementatieleider

Medewerker automatisering,
R. Groen en servicemanager
afval bij het Philips-account
(projectmedewerker Monique
Vossen)
Directeur Arcadis-account,
projectmanager ArcadisAqumen en R. Groen

Implementatieleider

Juni 2006 t/m
2007 (in verband
met looptijden
huidige
contracten)
Juli – oktober
2005

12. Implementeren
kwaliteitsmeetsysteem en
SLA 0 en SLA 4

Kwaliteit
dienstverlening
verbeteren

13. Presenteren uitkomst
kwaliteitsmeetsysteem

Bespreken
aanpassingen en
adviezen verdere
traject

Implementatieleider

November 2005

Tabel 7: implementatieplan vervolg project restafval
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14. 1ste evaluatie nieuwe
situatie
15. Overdraging
verantwoordelijkheid van
implementatieleider naar
service manager

Bespreken
aanpassingen en
adviezen verdere
traject
Draagvlak creëren
voor het bijhouden
van het nieuw
opgezette afvalbeleid
binnen het Arcadisaccount

Vestigingsmanagers
en R. Groen

Implementatieleider

Januari 2006

R. Groen

Implementatieleider

Januari 2006

5.7 Conclusies
Kwaliteitsverbeteringen kunnen behaald worden door de opgestelde SLA’s te
implementeren tezamen met het kwaliteitsmeetsysteem. Door middel van het opstellen van
protocollen
van de aanwezige afvalstromen zal er tevens meer effectiviteit ontstaan in het
6.
beheren van deze stromen. Kostenbesparing kan worden behaald door allereerst de
levering van afvalverwerkingdiensten te centraliseren. Door een onderscheid te maken in
een leverancier voor restafval en chemisch afval en een leverancier voor papier- en
kartonafval wordt er meer bezuinigd, aangezien er één leverancier is die wil betalen voor
het papierafval. Op operationeel niveau zullen de medewerkers van de technische dienst
en schoonmaak de containers moeten plaatsen op de juiste plaatsen in de vestigingen.
Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het controleren van een juiste scheiding van het
afval. Op tactisch niveau zullen de meeste veranderingen plaatsvinden. Zo zal de
servicemanager tezamen met de implementatiemanager verantwoordelijk zijn voor de
implementatie van de SLA’s, het kwaliteitsmeetsysteem en het opstellen van protocollen
van de aanwezige afvalstromen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het informeren
van het personeel gedurende de implementatie van de veranderingen. Op strategisch
niveau zal het milieu- en afvalbeleid aangescherpt moeten worden. De strategie en
beleidsvoering van Arcadis-Aqumen zullen dienen als richtlijn voor dit beleid. Tevens
vindt op strategisch niveau de goedkeuring plaats van de implementatie van de diverse
veranderingen rondom de afvalverwerking, waarna vervolgens op tactisch niveau
geïmplementeerd kan worden. De implementatie zal tussen mei 2005 en januari 2006
plaatsvinden. De betrokkenen gedurende de implementatiefase zijn: vestigingsmanagers,
projectteam, servicemanager, projectmanager Arcadis-Aqumen, medewerkers
automatiseringsafdeling, medewerkers afdeling inkoop, directeur Arcadis-account,
demand manager Arcadis en de implementatieleider.
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6. Conclusies adviesrapportage
Na het doorlopen van alle stappen van de onderzoeksopzet is het belangrijk om de
bevindingen concluderend samen te vatten.
Allereerst nogmaals de probleemstelling: in welke mate kunnen er bij het Arcadis-account
kwaliteitsverbeteringen worden doorgevoerd op het servicegebied afval rekening houdend
met een gewenste kostenbesparing van 20%, uiterlijk te realiseren in januari 2006?
Arcadis-Aqumen biedt Total Facility Mangement-diensten aan op de Nederlandse markt.
Arcadis Nederland is één van haar klanten. Een van de servicegebieden is afvalverwerking.
Deze service binnen het Arcadis-account is momenteel decentraal geregeld: de
verschillende Arcadisvestigingen regelen het allemaal zelf (diverse leveranciers).
De manier van beleidsvoering op het gebied van milieu- en afvalverwerking is niet
eenduidig ontwikkeld. De Veiligheid, Gezondheid, Milieu (VGM) & Kwaliteit
beleidsverklaring werkt in de praktijk niet goed en is daarom vanuit kostenoogpunt niet erg
efficiënt. Verder heeft de sterk decentrale aanpak nadelen uit een oogpunt van
kwaliteitscontrole en bevordert het ook niet het “corporatief imago” van Arcadis-Aqumen.
Het project afvalverwerking heeft een aantal voorstellen voor kwaliteitsverbetering
opgeleverd en mogelijkheden voor een aanmerkelijke financiële besparing. De
implementatie van deze veranderingen zou tussen mei 2005 en januari 2006 kunnen
plaatsvinden. Het optimaliseren van het afvalverwerkingsbeleid zou kunnen geschieden
door invoering van Service Level Agreements (SLA’s), een kwaliteitsmeetsysteem, het
opstellen van protocollen en het centraliseren van de huidige afvalverwerkingdiensten (één
leverancier voor restafval en één leverancier voor papier- en kartonafval). De project- en
implementatiekosten van deze adviezen liggen rond de 48.220. Door middel van een
totale bezuiniging van jaarlijks 30.244 en een jaarlijkse cashflow van 18.134,50 is de
terugverdientijd van die investering 3 jaar.
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7. Financiële consequenties
In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties van het centraliseren van de afvalverwerkingdiensten beschreven. Twee
besparingsplannen komen aan orde. Allereerst wordt de mogelijke besparing voor het restafval weergegeven en toegelicht (par.
7.1 en 7.2). Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke besparing voor het papier- en kartonafval (par. 7.3 en 7.4). Deze
gegevens worden vervolgens samen met de overige kosten (projectkosten en implementatiekosten) berekend, waarna een
cashflow-berekening volgt. Dit hoofdstuk beantwoordt deelvraag 6: Wat zijn de financiële consequenties voor Arcadis-Aqumen?
7.1 Besparingsplan restafval

Afbeelding 2:
besparingsvoorstel
restafval
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Afbeelding 2 laat de besparing zien die te behalen valt wanneer Arcadis-Aqumen (AAFM) al haar restafval voor de vijf
vestigingen onderbreng bij leverancier Van Gansewinkel. Tevens fungeert afbeelding 4 als een template voor de toekomstige
besparingen. Onder het besparingsregime vallen de afspraken die Arcadis-Aqumen met Arcadis (ANL) heeft gemaakt omtrent de
opbrengsten van besparingen. Er wordt een onderscheid gemaakt in beheersbare en niet beheersbare kosten en besparingen op
het gebied van Total Facility Management. Met beheersbare kosten worden kosten bedoeld die direct door Arcadis-Aqumen
beheerst kunnen worden, zoals de prijzen van de diensten die zij biedt. Onbeheersbare kosten zijn kosten die Arcadis-Aqumen
niet zelf kan beheersen, zoals de hoeveelheid afval. De huidige besparingen hebben betrekking op beheersbare kosten.
Contractueeel mag Arcadis-Aqumen 50% van de besparingen zelf houden en zal de resterende 50% moeten worden
doorberekend in de prijs die zij Arcadis laat betalen voor het verwerken van het restafval. De overige kosten, zoals arbeids-,
materiaal- en werkplekkosten (par.7.5) worden in het besparingsplan restafval aangeduid als investeringskosten. Deze kosten
zullen niet terugkomen in het besparingsplan voor papier- en kartonafval aangezien de twee besparingsplannen onder hetzelfde
projectnummer worden geboekt.
7.2 Besparingsplan papier en karton

Afbeelding 3:
besparingsvoorstel
papier en karton.
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Afbeelding 3 laat de besparingsmogelijkheid zien voor de afvalservice papier en karton.
Tijdens het inkoopproces werd al duidelijk dat er één leverancier zou zijn die in staat was
om een landelijk contract af te sluiten met de mogelijkheid tot uitbreiding. Stam papier
recycling biedt geld in ruil voor papier. Aangezien Stam papier recycling deze dienst al
biedt aan de hoofdvestigingen in Hoofddorp en Amersfoort, is deze besparing voor de helft
al doorgevoerd. Het totale besparingspercentage zou hiermee rond de 36% komen te liggen.
Karton wordt vaak bij restafval gegooid. Stam papier recycling verwerkt voor deze tarieven
ook het karton en biedt daar tevens de containers voor aan. Dit heeft tot gevolg dat de
hoeveelheid restafval zal verminderen, aangezien het kartonafval daar niet meer in
meegenomen zal worden. De vermindering van restafval kan in de toekomst ook leiden tot
een bezuiniging van het aantal restafvalcontainers.
7.3 Overige kosten project afvalverwerking
De kosten van het project afvalverwerking en de kosten die nog gemaakt moeten gaan
worden gedurende de implementatiefasen vallen onder overige kosten. Alle overige kosten
worden in het besparingsplan restafval geboekt onder investeringskosten en worden
doorbelast aan de administratie van Arcadis-Aqumen, aangezien het hier een interne
aangelegenheid betreft.

- Personeel
- Materiaal (rapporten)
- Werkplek

Aantal
medewerkers
Uren
Implementatie kosten:
720
1

- Personeel ArcadisAqumen:
1. Inkoop
2. Philips
3. Administratie
4. Vestigingsmanagers
5. Begeleiding opdracht
- Kosten stagiaire
- Materiaal (rapporten)
- Werkplek
Totale kosten

Uurtarief
50,00

36.000,00
150,00
2.935,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

500,00
1.500,00
500,00
500,00
2.000,00
1.050,00
150,00
2.935,00
48.220,00

1
Projectkosten:
10
30
10
10
40

1
1
2
3
1
1
1

Kosten

Tabel 8: overige kosten afvalverwerking
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Wanneer men door middel van bovenstaande berekening de cashflow berekent van het eerste jaar,
is eenvoudig te zien dat de investering van 8.800 binnen het eerste jaar al is terugverdiend:
2005
48.220,00

Investering
Opbrengst
kosten
Winst voor belasting
Belasting 40%
Cash flow
Tabel 9: cashflowberekening besparingen

Terugverdientijd = 48.220/
De investering van

2006

2007

2008

2009

2010

50.460,14
20.235,83
30.224,31
12089,724
18.134,59

50.460,14
20.235,83
30.224,31
12089,724
18.134,59

50.460,14
20.235,83
30.224,31
12089,724
18.134,59

50.460,14
20.235,83
30.224,31
12089,724
18.134,59

50.460,14
20.235,83
30.224,31
12089,724
18.134,59

18134,59 = 2,66 jaar

48.220 is 3 jaar na aanbesteding terugverdiend.

7.4 Conclusies
Wanneer Arcadis-Aqumen haar afvalbeleid gaat centraliseren, kan men twee
besparingen realiseren. Allereerst de besparing als gevolg van het centraliseren
van het restafval binnen Arcadis. Door te kiezen voor één leverancier (advies:
Van Gansewinkel) kan Arcadis-Aqumen op jaarbasis 19.554 besparen (40%).
Echter, Arcadis-Aqumen kan door een splitsing in het afvalbeleid nog meer
bezuinigen, door het papier en karton bij een afzonderlijke leverancier onder te
brengen. Stam papier recycling verwerkt zowel het papier, vertrouwelijk papier
als karton voor Arcadis-Aqumen. Daarmee is een totale bezuiniging te realiseren
van 36%, ter waarde van 680. De project- en implementatiekosten liggen rond
de 48.220. Deze kosten bestaan uit arbeidskosten, materiaalkosten en kosten
voor werkplekken. Door middel van een totale bezuiniging van jaarlijks 30.244
en een jaarlijkse cashflow van 18.134,50 is de terugverdientijd van die
investering 3 jaar.
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Bijlagen adviesrapportage
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Bijlage 1: Projectplan afvalverwerking
ARCADIS AQUMEN
Piet Mondriaanlaan 26
Postbus 220
3812 GV AMERSFOORT
Tel +33 4771000
Fax + 033 4772000
www.arcadisaqumen.com

MEDEDELING
Onderwerp:
Projectplan besparingsvoorstel 05-002
Arnhem,
8 maart 2005

facility management

Van:
S. N. Bakker

Opgesteld door:
S. N. Bakker

Afdeling:

Ons kenmerk:

Aan:
Monique Jaspers

Kopieën aan:
Rob Groen

Projectplan besparingsvoorstel 05002
Besparingsvoorstel afvalverwerking Arcadis-account.
1. Scope
Onderzoek ten behoeve van het ARCADIS-account op welke wijze besparingen en/of
kwaliteitsverbeteringen kunnen worden doorgevoerd voor wat betreft het servicegebied
afval.
1. Breng per ARCADIS-locatie (Amersfoort, Apeldoorn het rietveld, Arnhem
beaulieustraat, Assen en Hoofddorp) in kaart:
- de verschillende afvalstromen
- de huidige leveranciers
- de service levels
- de looptijd van bestaande contracten
- de huidige kosten.
2. Inventariseer de besparings- c.q. verbetermogelijkheden.
Maak hierbij gebruik van de deskundigheid die is opgebouwd bij het Philips-account.
Toets de bestaande dienstverlening op marktconformiteit.
3. Breng advies uit door middel van een adviesrapport. Uiterlijk 27 mei 2005.
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2. Aanpak
Fase 1. Inventarisatie
a. omschrijving van de dienstverlening
b. costbase / kosten (zowel totale kosten als uitsplitsing naar locatie
c. kengetallen
d. rol van AAfm (MA dan wel TFM)
e. conclusie
Fase 2. Alternatieve besparingsmogelijkheden
a. doelstellingen en uitgangspunten
b. alternatieven
c. ingeschatte besparingen per alternatief
Fase 3. Aanbeveling en besluitvorming
a. alternatieven en aanbevelingen voorleggen aan klant (demand manager)
b. formeel besluit
Fase 4. Implementatie
a. nadere uitwerking en planning
b. kwantificeren besparingen
c. indienen besparingsvoorstel (conform template)
d. goedkeuring voor implementatie
e. implementatie
Fase 5. Evaluatie en verrekening
a. daadwerkelijk gerealiseerde verbeteringen versus voorgestelde verbeteringen
b. daadwerkelijk gerealiseerde besparingen versus voorgestelde besparingen
c. verrekening
3. Globale planning
Uitkomst onderzoek
Analyse huidige situatie (Excel
bestand)

Betrokkenen
Inkoop, financiële administratie,
vestigingsmanagers

Uitvoerder Einddatum

Arcadis-account, Monique Jaspers
Inkoop, Monique Vossen (afval servicemanager
Leveranciers onderzoek
Philips)
Monique Jaspers, Rob Groen & hogeschool
Adviesrapport
docenten
Vestigingsmanagers, inkoop en financiële
Begin implementatie gewenst advies administratie

S. Bakker

15-mrt-05

S. Bakker

15-apr-05

S. Bakker

27-mei-05

R. Groen

Evaluatie rapport

R. Groen

27-jun-05
Eind sept.
2005

Vestigingsmanagers, financiële afdeling
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4. Projectteam
Het project wordt opgestart door stagiaire Seline Bakker. De eerste drie fasen zullen
begeleid worden door S. bakker en de uiteindelijke keuze omtrent de gewenste situatie zal
gemaakt, geïmplementeerd en geëvalueerd worden door een aangewezen
implementatieleider onder toezicht van dhr. R. Groen.
Projectleider: Seline Bakker (Stagiaire)
Teamleden: Marije Arnolds (inkoop)
Monique Vossen (afval service manager, Philips)
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Bijlage 2: Analyse huidige situatie afvalverwerking Arcadis-account
VESTIGING
Amersfoort/GGZ

Hoofddorp

Arnhem (Beaulieustraat)

Assen

Apeldoorn (Het Rietveld)

LEVERANCIER
Stam
NV. Rova Bedrijven
NV. Rova Bedrijven
Stam
in vestigingskosten
in vestigingskosten
Riggeling papier Bv. Grondstoff / ARA
Sita
Sita
Visser BV
Gemeente Assen
Gemeente Assen
Van Gansewinkel
Van Gansewinkel
Van Gansewinkel

AFVALSTROOM
Papier (vertrouwelijk)
Rest afval
Chemisch afval
Papier (vertrouwelijk)
Restafval
Chemisch afval
Papier (vertrouwelijk)
Restafval
Chemisch afval
Papier (vertrouwelijk)
Restafval
Chemisch afval
Papier (vertrouwelijk)
Restafval
Chemisch afval

Arcadis account Papier (vertrouwelijk en non-vertrouwelijk) en Karton
Locatie
Personeel
Papier (kg) maand
Amersfoort / GGZ
690
Arnhem
244
Assen
144
Apeldoorn
301
TOTAAL
1379

Locatie
Amersfoort / GGZ
Arnhem
Assen
Apeldoorn
TOTAAL

CONTRACT
Nee
Ja
Ja
Nee

EINDE CONTRACT

Mondeling afspraak
Ja
Ja
nee
Nee
Nee
Nee (overeenkomst)
Nee (overeenkomst)
Nee (overeenkomst)

6 maanden opzegtijd
sep-07
sep-07
Op afroep
6 maanden opzegtijd
6 maanden opzegtijd
6 maanden opzegtijd
6 maanden opzegtijd
6 maanden opzegtijd

okt-06
okt-06

3393
950
500
1000
4843

Arcadis account restafval (incl. glas, swill en kantoorafval)
Personeel Aantal containers Container (Liter) Lediging per week Kilogram afval
690
6
1100
3
77
244
1
2500
3
175
144
3
1600
1
112
301
2
1300
2
91
1379
12
6500
9
455

Totaal ltr. per week
19800
7500
4800
5200
37300
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Bijlage 3: Service Level Agreement 0
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Bijlage 4: Service Level Agreement 4

SLA 4:

Onderwerp

SLA 04
W1
W2
W3
W4
W5

Algemeen
Afvalbeheer - Handelingen en procedures
Afvalbeheer – Afvoer van de locatie
Personeel
Apparatuur en materialen

Totaal

SLA weging [%]

Uitzonderin
gscore

Opmerkingen

Conform checklist SLA 4
Conform checklist SLA 4
Conform checklist SLA 4
Conform checklist SLA 4
Conform checklist SLA 4
100
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Ref:

PRESTATIE-EISEN

W1

Algemeen

W1.1

Bij aanvang van een nieuw contract of
werk dient de afvalaannemer een
method statement en risico-inschatting
tbv afval op te stellen en overeen te
komen met de vertegenwoordiger van
de opdrachtgever.
De method statements tbv afval dienen
een strategie te bevatten met het streven
de hoeveelheid afvalmateriaal die
beheerd moet worden zo klein mogelijk
te maken. Iedere afvalstroom zal
onderworpen zijn aan een voortdurende
reductie-analyse.
Een wijziging in de maandelijkse
afvalvolumes (gewicht) zal tot uiting
komen in de kosten van de
dienstverlening.
De afvalaannemer zal de frequentie
waarmee het afval wordt verzameld
vaststellen op basis van het verwijderen
van de containers die 80% vol zijn.
Alle afvaltoezicht dient te worden
uitgevoerd volgens de bepalingen in de
regels en procedures voor Veiligheid,
Gezondheid en Milieu van de
opdrachtgever.

OUTPUT

HOE TE METEN:

Vastleggen van maandelijks
toezicht door de opzichter
e method statement tbv afval dient te
en
maandelijks overleggen.
worden ondertekend door de opzichter
De method statement dient
van de afvalaannemer en door de
op locatie en via de
vertegenwoordiger van de
afvalaannemer
beschikbaar
opdrachtgever en dient op locatie te
te zijn voor audits.
worden bewaard tbv maandelijks
Er dient een register te
toezicht.
worden bijgehouden van
•
alle bewijs en certificering
e method statement tbv afval dient het
van afvalbeheerhandelingen
aantal personeelsleden van de
voor onbepaalde tijd.
afvalaannemer in de afgesproken
Het afvalbeheer dient te
werkperiode te vermelden.
voldoen aan ISO 14001
waar
deze norm op de
•
locatie van de
e method statement tbv afval dient
opdrachtgever wordt
jaarlijks of na iedere wijziging in de
gehanteerd.
locatie-eisen te worden herzien.
Bewijs van voorstellen tot
•
nformatie verschaffen over herbruikbare kostenverlaging in kwartaal
rapportage.
en milieuvriendelijke methodes van
afvalbeheer.
•

•

OPMERKINGEN:
De afvalaannemer zal zelf
toezicht houden en zelf
audits uitvoeren.
Gezamenlijke inspecties en
audits zullen plaatsvinden
met een frequentie die wordt
bepaald door de kwaliteit
van de geleverde dienst.
Er mag alleen gebruik
worden gemaakt van
geregistreerde
afvalvervoerders.

aast het feit dat de kosten een
afspiegeling zijn van het afvalvolume
en een cultuur die ernaar streeft de
volumes bovenin te verminderen, dient
de afvalaannemer een proactieve rol te
vervullen bij het voortdurend verbeteren
van de efficiëntie.
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W1.2

Verwijzing naar SLA 0 – Algemene
Voorwaarden

W2

Afvalbeheer - Handelingen en
procedures

W2.1

Ervoor zorgen dat alle afvalmaterialen
worden verzameld vanaf de
werkruimten op een aangewezen
centraal punt (verwijzing naar SLA 1 –
Schoonmaakonderhoud).

Verwijzing naar SLA 0 – Algemene
Voorwaarden

Verwijzing naar SLA 0 –
Algemene Voorwaarden

•

Alle afvaltoezicht dient te
worden uitgevoerd volgens
de bepalingen in de regels
en procedures voor
Veiligheid, Gezondheid en
Milieu van de
opdrachtgever.

•

•

W2.2

De afvalinzamelmiddelen dienen
duidelijk te worden gemarkeerd en op
aangewezen plekken te worden
opgesteld. De inzamelmiddelen en de
omliggende ruimte moeten vrij worden
gehouden van gemorst afval, vuil,
zwerfafval, ongedierte e.d..

•

et verzamelen van afval moet
plaatsvinden in goed gemarkeerde
containers waarop het juiste gebruik
duidelijk staat aangegeven .
l het personeel dat betrokken is bij de
verzameling en verwerking van
afvalmaterialen dient hiervoor goed
opgeleid te zijn.
e verzameling van afval dient te
geschieden in speciale inzamelmiddelen
die geschikt zijn voor het soort afval en
voor de ophaaldiensten.

Aannemers van
bouwprojecten en
onderhoud zullen verplicht
zijn hun eigen
afvalmateriaal van de
locatie te verwijderen
tijdens en bij oplevering van
hun werkzaamheden en op
hun eigen kosten. Dit wordt
voorafgaand aan het project
afgestemd tussen de
projectleider van AAFM en
de betreffende aannemers.

Visuele inspecties.
lle afvalopslagruimten en de
omringende ruimte moet vrij worden
gehouden van gemorst afval, vuil,
zwerfafval, ongedierte ed.
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Ref:
W3
W3.1

PRESTATIE-EISEN
Afvalbeheer – Afvoer van de
locatie
Er dient een volledig auditspoor te
worden onderhouden dat de
verwijdering van het afval
vastlegt. Wegbrengen en
verwijderen van het afval dient op
een milieuvriendelijke wijze te
geschieden.

OUTPUT
•

•

•

•

•

HOE TE METEN:
De administratie van de
Het verwijderen van het verzamelde afval
afvalverwijdering dient te worden
dient te geschieden met tussenpozen die
bijgehouden door het vastleggen
geschikt zijn voor het soort materiaal, de
van
verzamel- en
verzamelde volumes en de staat van het
vervoerdersgegevens, en door de
afval.
gegevens van de certificering en
Bij de opslag en verwijdering van afval dient vergunning van de vervoerder.
men ervoor te zorgen dat er op de locatie of
De hoeveelheden afval die van de
op naastgelegen locaties geen gevaren voor
locatie worden afgevoerd dienen
de gezondheid ontstaan.
maandelijks te worden
Het gebruik van open (afzet)containers voor gerapporteerd.
Visuele inspectie van het
de verzameling en verwijdering van afval
weegproces en documentatie.
dient te worden goedgekeurd door de
Alle afvalverwijdering dient te
opdrachtgever of diens aangewezen
worden uitgevoerd volgens de
vertegenwoordiger.
bepalingen in de regels en
Er mag geen ‘afval’ uit een container
worden verwijderd zonder toestemming van procedures voor Veiligheid,
Gezondheid en Milieu van de
de opdrachtgever of diens aangewezen
opdrachtgever.
vertegenwoordiger.

OPMERKINGEN:
Transport tussen
locaties en gebouwen
dient tot een
minimum te worden
beperkt.
De afvalaannemer zal
de volledige waarde
van al het inkomen
van herbruikbaar
afval crediteren.

Voor de markering van de locatie van een
afzetcontainer dienen alle toepasselijke
waarschuwingssignalen toe worden
toegepast.
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Ref:

PRESTATIE-EISEN

W4

Personeel

W4.1

Verwijzing naar SLA 0 –
Algemene Voorwaarden

W5

Apparatuur en materialen

W5.1

Alle apparatuur nodig voor het
uitvoeren van het afvalbeheer
dient door de afvalaannemer of de
opdrachtgever te worden geleverd
en onderhouden.
Er worden afspraken gemaakt
over het aantal en het type
inzamelmiddelen. Dit aantal dient
in verhouding te staan tot het
afvalvolume, de logistiek en
arbeidsefficiency.
Of de inzamelmiddelen worden
gehuurd of in eigendom zullen
zijn wordt bepaald door de
business case analyse.

OUTPUT

HOE TE METEN:

OPMERKINGEN:

•

Verwijzing naar SLA 0 –
Algemene Voorwaarden

Besparingsvoorstellen
dienen ideeën te
bevatten over hoe het
werk kan worden
verminderd en/of hoe
de arbeidsefficiëntie
kan worden verbeterd
ter verlaging van de
kosten.

•

Verwijzing naar SLA 0 – Algemene
Voorwaarden

lle materieel en apparatuur moet geschikt zijn
voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Bewijs van regelmatige inspectie
van alle apparatuur (conform weten regelgeving) dient door de
afvalaannemer in een rapportage te
worden opgenomen.
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W5.2

De afvalaannemer dient
persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) te
verschaffen die nodig zijn voor
het uitvoeren van het afvalbeheer.

•

lle PBM dienen te voldoen aan de VGM
risico-inschattingen en de gegevensbladen
van de fabrikant.

Bewijs van regelmatige inspectie
door de aannemer dient in een
rapportage te worden opgenomen.
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Bijlage 5: Werkwijze kwaliteitsmeetsysteem Arcadis-Aqumen

AUDIT SLA-0 (Veiligheid)
Kwaliteit / Veiligheid, Gezondheid & Milieu (gebaseerd op SLA 0)
Nr.
1

Vraag
Is het aantoonbaar dat de werkzaamheden worden
uitgevoerd conform een gecertificeerd
kwaliteitssysteem?

Hoe

Is het aantoonbaar dat de werkzaamheden worden
uitgevoerd conform een gecertificeerd
veiligheidssysteem?

Kopie VCA** certificaat

3

Worden er periodiek VGM inspecties uitgevoerd
namens het midden management?

Kopie VGM inspecties

4

Is voor aanvang van de nieuwe werkzaamheden (start Kopie V&G plan / risico analyse
of uitbreiding van het contract) een risico analyse
(inclusief ondernomen acties)
uitgevoerd én zijn beperkende maatregelen getroffen?

6

7

8

9

Zijn de medewerkers voldoende geïnformeerd omtrent Kopie verslag waaruit dit blijkt
bestaande risico’s (voor start werkzaamheden & een (Bijvoorbeeld via kopie verslagen
periodieke update tijdens uitvoering)? (Medewerkers start-werk besprekingen & kopie
dienen op de hoogte te zijn van geldende
verslagen toolbox meetings)
ontruimingsprocedures, vluchtroutes, wat te doen bij
ongevallen/incidenten, BHV & EHBO).
Zijn de medewerkers voldoende getraind én bevoegd
om de (risicovolle) werkzaamheden uit te voeren?

Worden de medewerkers voldoende uitgerust met
Persoonlijke Beschermingsmiddelen om risicovolle
werkzaamheden te verrichten?
Worden ongevallen, incidenten & onveilige situaties
vastgelegd én doorgekoppeld naar de Facility
Manager van Aafm?

Kopie opleidings- en
trainingsoverzichten (incl. kopie
eventuele verplichte diploma’s en/of
noodzakelijke vergunningen)

Nr.

Opmerkingen

1

0

2

0

2

0

4

0

3

2

0

Wordt het gebruikt materiaal en middelen periodiek
gekeurd?

Kopie keuringsregister materieel
(keuringsstickers op materieel)

13

Vinden de werkzaamheden plaats in identificeerbare
werkkleding (uniform), zonder extra VGM risico, én
wordt gebruik gemaakt van identificatie kaarten
(badges)?

Observatie

Weging

De containers/inzamelmiddelen zijn schoon en
veroorzaken geen stankoverlast.
De containers / inzamelmiddelen zijn gemarkeerd
t.b.v. het juiste gebruik.
Afzetcontainers zijn geplaatst met goedkeuring van
AAFM en voorzien van de noodzakelijke
markeringen/waarschuwingssignalen.

Visuele inspectie (inspectierapport)
Visuele inspectie (inspectierapport)

De verzamelplaats van containers/inzamelmiddelen
dient schoon te zijn, zonder gemorst afval, zwerfvuil
en ongedierte.
De containers/inzamelmiddelen staan netjes naast
elkaar en lege containers staan minimaal op 1 rem.

Visuele inspectie (inspectierapport)

De restmaterialen staan bij elkaar aangeboden en
veroorzaken geen zwerfvuil op het terrein

Visuele inspectie (inspectierapport)

De gebouwen

Er ligt geen los afval/zwerfafval in de gebouwen

Visuele inspectie (inspectierapport)

Er is een volledig auditspoor inzichtelijk dat de
verwijdering van het afval vastlegd

Opmerkingen

0

2

0

4

0

4

0

3

0

3

0

3

0

3

0

4

0

Rapportage & registratie

De maandrapportage bevat alle onderwerpen zoals in Controle maandrapportage met
bijlage 1 genoemd.
bijlage 1

3

0

12

De maandrapportage is uiterlijk op de 15e van de
maand naar AAFM gestuurd.

Ontvangstbevestiging ontvangen van
opdrachtgever

3

0

13

De urenregistratie van de medewerkers is bijgewerkt
tot de voorlaatste werkdag

Visuele controle, urenregistratie

3

0

4

0

0

1

0

1

0

14

De facturen zijn correct (foutloos)

2

0

15

De facturen van de vorige maand zijn uiterlijk op de
15e van de nieuwe maand verstuurd

0

Facturering

16

Visuele controle facturen met
registratie (bonnen)
Ontvangstbevestiging ontvangen van
opdrachtgever

3

0

Alle apparatuur & materieel moet geschikt zijn voor het Bewijs van regelmatige inspectie
doel waarvoor het gebruikt wordt en regelmatig
geïnspecteerd worden conform de wet- en regelgeving
hieromtrent.

2

0

De gewichten zijn correct (er wordt gebruikt gemaakt
van ge-ijkte weeginstallaties)

2

0

3

0

3

0

Materieel

Urenregister, bewijs van
aanwezigheid op het terrein

1

0

17

Heeft u bij onderaanneming schriftelijk toestemming
gevraagd én verkregen van Aafm? Heeft u hierbij
geborgd dat dezelfde kwaliteits- en VGM eisen van
toepassing zijn?

Kopie toestemming én kopie
contracten onderaanneming (waaruit
borging kwaliteit & VGM blijkt)

4

0

18

De milieustraat/opslagruimte dient schoon te zijn,
zonder gemorst afval, zwerfvuil en ongedierte.

Visuele inspectie (inspectierapport)

19

SK-parterre: de inrichting & activiteiten dienen te
voldoen aan bijlage 3 (Refnr.04.04.OV.MV/010)

Visuele inspectie (inspectierapport)

Ijkrapporten van weeginstallaties

Milieustraat/opslagruimte

Schriftelijke correspondentie

1
32

Communicatie

0

20

0

De noodzakelijke overlegvormen hebben
plaatsgevonden en de gespreksverslagen zijn
gemaakt/verzonden

Gespreksverslagen

2
totaal

Gemiddeld eindcijfer

4

11

2

1

Volledige administratie inzichtelijk
met verzamel- en
vervoerdersgegevens (incl.
vrachtbrieven/weegbonnen)

Worden start- en eindtijd van de werkzaamheden
bijgehouden?

totaal

0

Het proces

15

Heeft u belangrijke wijzigingen in Veiligheid,
Gezondheid en Milieu gerelateerde zaken binnen uw
bedrijf en/of binnen uw branche doorgekoppeld aan
AAFM?

Uitkomst

Visuele inspectie (inspectierapport)

14

16

Score

4

Visuele inspectie

8

10

0

12

Hoe

Containers/inzamelmiddelen worden leeg gemaakt als Visuele inspectie (inspectierapport)
ze minimaal 80% gevuld zijn.
Het afval dient juist gescheiden te zijn in de daarvoor Visuele inspectie (inspectierapport)
bestemde inzamelmiddelen.

7

9

0

2

Kopie inspectie register

5

6

Kopie ongevallen & incidenten
register

Vindt verwerking én opslag van gevaarlijke stoffen
plaats volgens de geldende VGM richtlijnen?

3

Vraag / eis
Afvalcontainer

Afvalcontainerverzamelplaats

0

Aanwezigheid product
informatiebladen

2

4

2

Aanwezigheid signalering

11

Uitkomst

2

Kopie PBM verklaringen (én
daadwerkelijk gebruik PBM)

Worden de noodzakelijke veiligheidssignalering en
markering afdoende gebruikt?
Zijn de verplichte product informatiebladen aanwezig
ten behoeve van het behandelen van gevaarlijke
stoffen en/of producten?

10

AFVAL (gebaseerd op SLA 4)

0
Score

Kopie ISO certificaat

2

5

Weging

AUDIT SLA-4 (afval)

0.00

0
0
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0.00

Eindcijfer

Dashboardsysteem:

Data uit GENEVA
SLA

Operat.perf.
(response)

Inkoop meetsysteem kan
hieraan gekoppeld worden
SLA

Purchasing

Verbeterregister 'AFVAL'

Uitkomst: rapportage Demand
manager (klant)

Nr

Lokatie

Soort

Beschrijving aktie

Leverancier: van Gansewinkel

Bron

1

Strijp S &
Vredeoord

Verbetervoorstel

2

Strijp S

Verbetervoorstel

Koffie'
drap'apart inzamelen ivm verontreinigde
containers
audit september
Beleid afval bouwbedrijven kenbaar maken (zelf zorgen
voor afvoer afval en geen gebruik maken van centrale
inzamelmiddelen !)
audit september

5

Strijp S

Verbetervoorstel

Inventarisatie totaalsite, aantal containers per gebouw

6

Vredeoord

Verbetervoorstel

8

Vredeoord

Verbetervoorstel

10

Strijp S

Uitbreiding
dienstverlening

Inzetten heftruck van Strijp S

OPENSTAANDE ACTIES!

Ingevuld door

M. Vossen
(AAFM)

Te ondernemen aktie

Van Gansewinkel heeft voorstel gemaakt voor GFT- M. Staarink
containers.Afspraak met Douwe Egberts maken
(AAFM)

Communicatie (evt. via Inkoop) naar alle
bouwbedrijven
Inventarisatie is klaar, gegevens nog verwerken in
?
R. Roeters (VG) maandrapportage / factuur
Actie is voorlopig "on hold". De afspraak is gemaakt
dat als van Gansewinkel de heftruck van Strijp S
efficient in kan zetten (rekening houdens met de
klachten ivm rommelig
reistijd, ze de heftruck incidenteel op Vredeoord
terrein
R. Roeters (VG) inzetten (07-10'
04)
de renovatie) opgestart wordt, worden de
R.v.d. Looij
mogelijkheden voor de inzet van de balenpers
uit operationeel overleg (AAFM)
bekeken.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het
inzetten/gebruiken van de balenpers voor karton
Zwerfvuilverwijdering buitenterrein: Het leeg maken van
afvalbakken/paalbakken gebeurt nu door CSU. Mogelijk CSU-overleg (o.l.v.
onderbrengen bij van Gansewinkel
Marjolein Staarink)

M. Vossen
(AAFM)

M. Vossen
(AAFM)

Aktie eigenaar
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Eerst paalbakken in kaart brengen, daarna van
Gansewinkel voorstel uit laten werken

M. Vossen
(AAFM)
R. van Mierlo
(VG)

R. Roeters (VG) /
R. v.d. Looij
(AAFM)
M. Vossen
(AAFM)
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Bijlage 6: Organogram Arcadis Nederland
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Bijlage 7: Organogram Arcadis-Aqumen
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Bijlage 8: Plan van Eisen (PvE) Arcadis-Aqumen
Voorstel
In dit programma van eisen worden de randvoorwaarden van Arcadis-Aqumen betreffende
de gewenste situatie ten aanzien van het afvalmilieubeleid vastgesteld. Als eerste zal de
aanleiding van het project beschreven worden. Vervolgens zullen een aantal
randvoorwaarden omschreven worden waarmee rekening gehouden moet worden tijdens
het opstellen van de offerte. Op grond van dit PvE zullen de offerten beoordeeld worden op
de vooraf opgestelde randvoorwaarden/gunningcriteria.
Aanleiding
Arcadis-Aqumen is sinds 2001 een nieuw facilitaire bedrijf op de Nederlandse markt.
Aangezien Arcadis-Aqumen nog een groeiend bedrijf is zijn sommige service gebieden nog
niet optimaal ontwikkeld. De afvalverwerking binnen Arcadis-Aqumen is daar een van.
Momenteel heeft Arcadis-Aqumen te maken met meerdere onderleveranciers op het gebied
van afvalverwerking. Om een optimale service te bieden aan haar klanten moet deze service
geprofessionaliseerd worden. Rekening houdend met de steeds veranderende milieuwet- en
regelgeving in Nederland. Tevens sluit Arcadis-Aqumen een contract af met haar klanten
waarin een bonusregeling in beschreven wordt. Wanneer Arcadis-Aqumen kosten bezuinigt
voor haar klanten krijgen zij daar een winstpercentage van terug. Op die manier hoopt
Arcadis-Aqumen een vertrouwelijke en open relatie aan te gaan met al haar klanten.
Visie van Arcadis-Aqumen ten aanzien afval-en milieubeheer;
De randvoorwaarden van Arcadis-Aqumen om het afval-en milieubeheer te reorganiseren/
optimaliseren zijn als volgt geformuleerd:
• Uniformiteit op alle locaties;
• Professionalisering;
• Beheersbaarheid;
• Efficiënte werkwijze;
• Flexibiliteit en besparingen;
• Innovatieve en servicegeoriënteerde;
• Uitvoerbaarheid;
• Op maat gemaakte oplossingen;
• Alle diensten zoveel mogelijk onderbrengen bij één aanbieder en een
aanspreekpunt;
• Gecertificeerde aanpak;
• Continue verbeteringen met procedures om optimum in service, kosten en kwaliteit
te bereiken;
• Evaluaties aan de hand van voorop gestelde audits;
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Huidige situatie per locatie
Binnen Arcadis-Aqumen hanteert men momenteel drie afvalstromen; klein chemische
afval, restafval en papier- en kartonafval. Het chemisch afval zal niet betrokken worden in
het landelijke contract. Het chemisch afval zal op afroep verwerkt worden.

Locatie
Amersfoort / GGZ
Arnhem
Assen
Apeldoorn
TOTAAL

Locatie
Amersfoort
Arnhem
Assen
Apeldoorn
Hoofddorp
Totaal

Personeel
790
244
144
301
1479

Arcadis account restafval
Aantal containers
Container (Liter)
6
1100
1
2500
3
1600
2
1300
12
6500

Arcadis account papier- en kartonafval
Personeel
Papier (kg) maand
690
244
144
301
156
1535

Leging per week
3
3
1
2
9

1500
950
500
978
452
4380

Op basis van onderstaande gunningcriteria zullen de offerte beoordeeld worden. Bij het
uitbrengen van de offerte moet rekening gehouden worden met de hierboven beschreven
huidige situatie. Op basis van de huidige situatie wil Arcadis-Aqumen de offerte ontvangen.
In de toekomst zijn daarnaast mogelijkheden tot andere innovatieve oplossingen.
Gunningscriteria
Kosten
Service dienstverlening
Uniformateit op alle locaties
Innovatieve aanpak project
Totaal

Beoordeling Weging
1/2/3
40%
1/2/3
30%
1/2/3
20%
1/2/3
10%
1/2/3
100%

1: Voldoet aan alle criteria
2: Voldoet deels aan criteria
3: Voldoet geheel niet aan criteria
Criteria aanbestedingsprocedure:
Offertes per e-mail versturen voor vrijdag 22 april 2005. Om de offertes optimaal met
elkaar te kunnen vergelijken, wordt u verzocht het format in te vullen. Wanneer het
onmogelijk is om bepaalde randvoorwaarden van de gewenste situatie te leveren, omdat
deze buiten uw dienstenpakket vallen dient u dit apart in de offerte te vermelden
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Leveranciers format Arcadis-Aqumen
Leverancier / contactpersoon:___________________________________Datum:______________________

Locatie
Amersfoort / GGZ
Arnhem
Assen
Apeldoorn
TOTAAL

Container
770 ltr.
1100 ltr.
1300 ltr.
1700 ltr.
2500 ltr.
5000 ltr.
3000 ltr.

Personeel
790
244
144
301
1479

Huur / p/mnd
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Locatie
Totaal ltr. p. week
Amersfoort / GGZ
19800
Arnhem
7500
Assen
4800
Apeldoorn
5200
TOTAAL 36
37300

Arcadis account RESTAFVAL (functionele criteria36)
Aantal containers
Container (Liter)
6
1
3
2
12

Leging per week
1100
2500
1600
1300
6500

3
3
1
2
9

Leverancier:-------------------------------------------Lediging (per eenheid)
Verwerking restafval (per ton)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Standaard prijs (incl. huur, lediging en verwerking)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totaal kosten Arcadis-Aqumen
Kosten container, ledigen en verwerken per jaar
Kilogram afval
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ste

Kosten per jaar
1.386
525
336
364
2.611

Drs. C.J. Gelderman & Drs. B.J. Albronda, Professioneel inkopen, 1 druk, Educatieve Partners Nederland BV 1999, isbn 90 11 0345 1

0,00

64

Adviesrapportage kwaliteitsonderzoek Arcadis-Aqumen 2005

Technische criteria
Soort vrachtwagens
Soort Containers
Bijzondere afvalverwerkingsmethode?
Welke bedrijfskleur en hoever is die
doorgevoerd in kleding, apparatuur, etc.?
Worden de containers voorzien van
stickers? Zo ja, welke?
Logistieke criteria
Eindverantwoordelijkheid bij een
contactpersoon?
Flexibiliteit ophaaltijden
24/7 afroep dienst
Wachttijden

Kwaliteit criteria
ISO 14001
Hoe zijn de eisen van het LAP verwerkt in
de service?
Vernietiging afval
Scheiding afval na ontvangst?
Garantie verwerkingscertificaten?
Bijhouden gewicht afval
Evaluatie door middel van zelfevaluaties
en vooropgestelde audits?
Financiële eisen criteria
Kosten gebaseerd op:
Bijzondere aanbiedingen:

Ja / Nee
Welke:

Ja / nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee

Storting, verbranding, recycling,
hergebruik of preventie.
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Gewicht afval / standaard huur per maand

Overige informatie:
Naast de bovenstaande gegevens zouden we ook graag een referentielijst ontvangen en
eventueel een jaarverslag van 2004.
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Bijlage 9: Onderzoek marktaanbod afvalverwerking
Deze bijlage beschrijft het aanbestedingstraject dat door middel van de huidige situatie en
gewenste situatie tot stand is gekomen (par. 6.1). Par.6.2 geeft de uitkomsten van dat traject
weer (aanbod leveranciers). In par. 6.3 wordt de huidige aanpak van afvalverwerking
binnen het Philips-account beschreven met de daarbij horende vergelijk met de gewenste
situatie binnen het Arcadis-account.
9.1 Aanbestedingstraject
De gewenste situatie binnen Arcadis hangt samen met de probleemstelling en de eisen en
wensen. Naast een geoptimaliseerde afvalverwerking waarbij efficiency en kwaliteit hoog
in het vaandel staan en waarbij een kostenbesparende werkwijze wordt gehanteerd, wil
Arcadis ook dat de toekomstige situatie rekening houdt met de eisen en wensen die in
paragraaf 4.6 omschreven staan. Om deze situatie te kunnen bereiken, is er een begin
gemaakt met het zes stappen inkoopproces37. Als eerste is er een specificatie geschreven
(stap 1) van de huidige situatie en de eisen en wensen van Arcadis-Aqumen (hoofdstuk 4).
Daarna zijn er met behulp van adviesbureau Costfocus huidige leveranciers, het internet en
andere commerciële organisatie, diverse leveranciers geselecteerd (stap 2), waarmee het
proces is ingegaan van contractering (stap 3). Het project afvalverwerking beperkt zich
hiertoe. Met behulp van de adviezen die in deze rapportage worden beschreven, kan de
contracteringsfase worden afgerond. Daarna vallen het bestellen (stap 4), bewaken (stap 5)
en de nazorg (stap 6) van de dienstverlening onder de verantwoording van de
implementatieleider.
Stap 2 in het inkoopproces bestaat uit het selecteren van leveranciers. De volgende
leveranciers zijn aangeschreven: Van Gansewinkel, Stam papier recycling, Sita,
Wastepoint, ECOnedWERK, AVR en ROVA. Na diverse gesprekken met deze leveranciers
zijn er offertes aangevraagd aan de hand van de geformuleerde eisen. Alleen van leverancier
Sita is nooit een offerte ontvangen. Daarnaast bracht leverancier Wastepoint alleen een
offerte uit waarbij de kosten aan de hand van een afvalscan berekend zouden moeten
worden. Beide leveranciers zullen niet geselecteerd worden op basis van de knock-out
criteria (omschreven in adviesrapportage). Tevens heeft leverancier ROVA een te lage score
behaald en zal dus ook op basis van de knock-out criteria niet geselecteerd worden.
Tijdens de analyse van de huidige situatie bleek al snel dat een scheiding van het afval kan
bijdragen aan een besparing van de kosten. Voor het papier en karton bleek in een vroeg
stadium van overleg dat leverancier Stam papier recycling betaalt voor papierafval. In
overleg met de andere leveranciers bleek dat niet het geval te zijn. Vandaar dat er voor
papier en karton een apart besparingsvoorstel is geschreven. De vijf hiervóór genoemde
leveranciers achten hun offerte uit voor alleen het restafval. Door middel van een
scorecard38 met gunningcriteria zijn die offertes met elkaar vergeleken. Onder het
criterium“service dienstverlening” is ook de manier van offerte uitbrenging verwerkt. De
37

Lennartz, R.E., Trompetter, A., Veeke, R.A.F., Inkoopmanagement in facilitaire omgevingen, Alphen aan de Rijn, Facto media, 1ste
druk, 2000, ISBN 9014066066
38
Oord, B, Effectief kostenbesparen voor het facilitair bedrijf, Alphen aan den Rijn, Facto Media, 1ste druk, 2003, ISBN 90 13 00547 0
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professionaliteit waarmee de gesprekken zijn gevoerd en de wijze waarop de offertes tot
stand kwamen, worden namelijk relevant geacht voor een eventueel toekomstige
werkrelatie. Daarnaast zijn de innovatieve mogelijkheden binnen het bedrijf van belang
aangezien Arcadis-Aqumen een groeiende organisatie is en in dat kader de mogelijkheid
open wil laten om organisatiestructuren te veranderen. Arcadis-Aqumen eist daarom
flexibiliteit en innovativiteit van haar leveranciers.
leveranciers
Van Gansewinkel

AVR

ROVA

ECOnedWERK

Wastepoint

Criteria
Kosten

Normering
3

Weging
40%

Score
120

Service dienstverlening

3

30%

90

Uniformiteit op alle locaties

3

20%

60

Innovatieve aanpak projecten

3

10%

30

Kosten
Service dienstverlening

2
3

100%
40%
30%

300
80
90

Uniformiteit op alle locaties

3

20%

60

Innovatieve aanpak projecten

2

10%

20

Kosten
Service dienstverlening

1
2

100%
40%
30%

250
40
60

Uniformiteit op alle locaties

3

20%

60

Innovatieve aanpak projecten

1

10%

10

Kosten
Service dienstverlening

3
3

100%
40%
30%

160
120
90

Uniformiteit op alle locaties

2

20%

40

Innovatieve aanpak projecten

3

10%

30

Kosten
Service dienstverlening

3

100%
40%
30%

290
90

Uniformiteit op alle locaties

3

20%

60

Innovatieve aanpak projecten

2

10%

20

100%

170 (excl. Kosten)

Tabel 11: scorecard met gunningcriteria Arcadis-Aqumen
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9.2 Aanbod leveranciers
In de tabel is te zien dat leverancier Van Gansewinkel het beste bij de gewenste situatie
past. Deze leverancier heeft zijn kosten op twee manieren berekend. In het Plan van Eisen39
is opgenomen dat de leveranciers op basis van de huidige hoeveelheid containers hun
kosten dienden te berekenen. Van Gansewinkel heeft dat ook gedaan en heeft daarnaast een
berekening gemaakt op basis van grotere containers (met minder ledigingen). Nu is dat op
zich een efficiënte manier van werken en tevens een innovatieve oplossing voor de hoge
kosten die er momenteel worden gemaakt. De organisatie kan echter beter eerst een nieuwe
leverancier kiezen en vervolgens kijken naar de mogelijkheid om evt. gebruik te maken van
grotere containers. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om op de vestiging te Arnhem een
5000 liter container te plaatsen. Voor de resterende vestigingen is dat wel mogelijk. Door
middel van een pilot zou er bekeken kunnen worden of de 5000 liter containers gunstig zijn
voor Arcadis. Rekening houdend met de stankoverlast, zwaarte van de containers, grootte
van de containers en de aankomende zomervakantie (minder werknemers aanwezig).
Kosten leveranciers restafval:
Op basis van de offertes zijn de volgende kosten voor het restafval (op jaar basis) berekend:
Rova:
AVR:
Van Gansewinkel:
ECOnedWERK:

42563,16 (gebaseerd op huidige situatie)
31.655 (gebaseerd op huidige situatie)
21.372 (gebaseerd op 5000 ltr. Containers)
18.845,52 (gebaseerd op 5000 ltr. Containers en één 3m3
mini perscontainer voor in Amersfoort)
19553,95 (gebaseerd op huidige situatie)
27.184 (gebaseerd op huidige situatie)
25.335,20 (gebaseerd op 5000 ltr. Molok containers)

Kosten/opbrengsten leverancier Stam papier recycling:
De opbrengsten voor het papier- en kartonafval zijn afhankelijk van de hoeveelheid papier
die per lediging opgehaald wordt. Wanneer dit boven de 500 kg. is, betaalt deze leverancier
voor het verwerken van het papier- en kartonafval. Wordt deze hoeveelheid niet gehaald,
zal er een kleine vergoeding voor de containers betaald moeten worden. Door middel van
een afvalscan40 is berekend of die grens gehaald kan worden bij de vijf vestigingen.
Hoofddorp en Amersfoort:
Apeldoorn:
Assen:
Arnhem:
De totale kosten per jaar:
39
40

553,78 per jaar (opbrengst)
10,87 per maand (kosten, grens wordt wel behaald maar er
moet kosten gemaakt worden voor het afvoeren van het
karton)
41,48 per maand (kosten, grens wordt niet behaald)
95,12 per maand (kosten, grens wordt niet behaald)
1.215,86

Zie bijlagen voor Plan van Eisen Arcadis-account
Zie bijlagen verslag Stam papier recycling
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Door middel van de scorecard komt Van Gansewinkel als geschikte leverancier naar voren.
Naast het feit dat Van Gansewinkel een goedkope leverancier is, kan zij ook voldoen aan
alle eisen die Arcadis/Aqumen in de toekomst zal gaan stellen ten opzichte van de SLA´s,
het kwaliteitsmeetsysteem en de protocollen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het
Philips account ook gekozen heeft voor deze leverancier. De mogelijkheid tot uitbreiding
naar één afvalverwerkingcontract voor alle klanten van Arcadis-Aqumen maakt Van
Gansewinkel de goedkoopste en meest flexibele leverancier. In hoofdstuk 4 zijn de huidige
kosten omschreven. Op basis van die gegevens en de kosten van leverancier Van
Gansewinkel kan er een kosten- en baten analyse worden gemaakt, waaruit blijkt dat
Arcadis-Aqumen op deze manier jaarlijks 19.553,95 kan bedragen:

Locatie
Amersfoort /
GGZ
Arnhem
Assen
Apeldoorn
TOTAAL

Aantal Liter
1
1
3
2
12

3m3
2500
1600
1300
6500

Lediging
p. week
3
3
1
2
9

Kosten p.
maand

Kosten p.
jaar

Huidige
kosten

Besparing

5.208
410,31
545
240,18
19.553,95

48.562,40

29.008,45

Tabel 12: kosten en baten analyse besparing restafval

Restafvalverwerkingssystemen:
Uit de restafval offertes komen drie soorten afvalverwerkingsprocessen naar voren. Dat zijn
de standaard containers (gebaseerd op de huidige situatie), 5000 liter containers en molok
containers41. De molok containers worden alleen aangeboden door ECOnedWERK en
werken volgens een ondergronds opbergsysteem. In de container zit een zak die ongeveer 3
meter de grond in gaat. In die zak wordt al het GFT, glas, rest, papier en blik gegooid
waarna het automatisch aangedrukt wordt door het nieuwe afval dat daarboven opgegooid
wordt. Zodoende perst het afval zichzelf klein. De containers zijn niet groot; alleen er moet
wel de mogelijkheid zijn om tot 3 meter diepte in de grond te gaan. De containers kunnen
leeggemaakt worden in garages zoals die aanwezig zijn in Amersfoort.

Afbeelding 3: Molok systeem
leverancier ECOnedWERK

41

http://www.molok-benelux.com
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9.3 Aanpak afvalverwerking binnen Philips-account
Binnen het Philips-account is Arcadis-Aqumen al verder met het ontwikkelen van haar
afvalbeleid. Het grootste verschil tussen Philips en Arcadis is echter dat Philips een
geïntegreerd afvalbeleid heeft, waar Arcadis een extern afvalbeleid hanteert. Het
geïntegreerde beleid binnen Philips houdt in dat leverancier Van Gansewinkel op elke
vestiging een medewerker heeft meelopen die 40 uur per week aanwezig is op de vestiging.
Deze medewerker is daar verantwoordelijk voor de containers in en buiten het pand en het
ophalen van het afval. Medewerkers worden via de helpdesk naar hem doorgestuurd
wanneer er klachten/opmerkingen zijn. Arcadis wil echter niet dat er naast de huidige
werknemers nog medewerkers van andere leveranciers op de vestiging rondlopen.
Momenteel haalt de schoonmaak het afval op en zet de Océ (technische dienst) de
containers buiten wanneer deze geleegd worden. Het is niet rendabel voor Arcadis om daar
fulltime een werknemer voor aan te stellen, aangezien de Arcadis-vestigingen lang niet zo
groot zijn als de Philips-sites. Philips heeft echter wel dezelfde standaard SLA 0 als welke
Arcadis zou kunnen gaan gebruiken. Door middel van SLA 0 is SLA 4 opgezet. De SLA 4
die opgezet is voor het Arcadis-account verschilt van de SLA 4 die binnen Philips wordt
gebruikt, aangezien Philips met andere afvalstoffen werkt. Philips heeft in het
aanbestedingstraject twee leveranciers gevraagd om in 6 maanden tijd een afvalscan te
houden op de verschillende sites met de daarbij horende kostenbesparing. Aan de hand van
die uitkomst hebben zij Van Gansewinkel geselecteerd, omdat die de geïntegreerde
organisatiestructuur voor Philips kon verwezenlijken.
9.4 Conclusies
Aangezien tijdens het aanbestedingstraject bleek dat slechts één leverancier namelijk
Stam papier recycling betaalt voor papierafvalverwerking (mits meer dan 500 kg. per
lediging) is hiervoor gekozen. Het aanbestedingstraject voor restafval bestond uit de
volgende stappen: specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en
nazorg. Deze rapportage brengt op basis van de eerste drie stappen een advies uit
betreffende de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.
Gedurende de selectie van leveranciers hebben vier gunningcriteria invloed gehad op
de keuze van leveranciers: kosten, servicedienstverlening, uniformiteit en
innovatieve/flexibele aanpak van projecten. Uit deze selectie kwam leverancier Van
Gansewinkel als sterkste naar boven. Er zijn drie soorten afvalverwerking technieken
waar Arcadis-Aqumen uit kan kiezen om haar dienst te verbeteren: rolcontainers,
5000 liter containers en molok containers. Binnen het Philips-account is men al verder
met het ontwikkelen van een afvalbeleid. Arcadis-Aqumen heeft bij Philips besloten
dat een geïntegreerd afvalbeleid het beste bij de aanpak van Philips past. Bij Arcadis
is dat echter niet rendabel. De Arcadis-vestigingen zijn namelijk veel kleiner dan de
Philips-sites.
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Bijlage 10: Veiligheid, Gezondheid, Milieu (VGM) & Kwaliteit beleidsverklaring
Arcadis-Aqumen
Aafm zet zich in voor het:
• Voorkomen van ongelukken en incidenten en het bevorderen van een veilige en
gezonde werkomgeving als een belangrijke operationele management functie.
• Behoeden en beschermen van het milieu en het bevorderen van duurzame
ontwikkelingen in haar commerciële activiteiten en operationele bedrijfsvoering.
AAFM erkent de essentie van veiligheid, gezondheid en milieu aspecten volledig en heeft
zodoende de volgende regelingen getroffen:
De implementatie van passende organisatorische structuren in het omgaan met veiligheid,
gezondheid en milieu aspecten. Duidelijke VGM taken en verantwoordelijkheden voor alle
medewerkers, waarbij de algemeen directeur de eindverantwoording heeft. Om het VGM
beleid in de organisatie in te voeren, zijn een er site specifieke VGM coördinatoren
aangesteld. Ook hiervoor zullen duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
opgesteld worden. Trainingen en workshops zullen worden georganiseerd om mogelijke
verbeteringen te identificeren én om van elkaar te leren.
Het beleid wordt ingevoerd middels het opzetten van een VGM systeem, dat volledig
geïntegreerd wordt in het contract management plan (CMP).
Dit systeem draagt zorg voor een tijdige identificatie en mogelijke preventie van
ongelukken, gevaarlijke situaties, operationele incidenten en VGM incidenten. Het
uiteindelijke doel is om een werkomgeving te creëren waar risico’s op het gebied van VGM
volledig beheerst worden, gebaseerd op de principes die zijn vastgelegd in de wetgeving
(Arbowet). Het systeem wordt regelmatig getoetst (geauditeerd), waarbij wordt nagegaan of
de overeengekomen en de wettelijke vereisten worden nagekomen en om aspecten te
identificeren voor mogelijke verbeteringen.
De Mowlem Aqumen Safety en Environmental Services Department zal Aafm
ondersteunen op VGM aangelegenheden. Voor specifieke milieu aspecten met betrekking
tot de Philips account, wordt Aafm ondersteund door Philips Environmental Services
(PES). PES zal de site specifieke milieuvergunningen coördineren en verzorgen van
specifiek milieu advies, zoals bijvoorbeeld legionella en asbest.
Ter bevordering van een VGM cultuur zullen de Aafm medewerkers zo veel mogelijk
betrokken worden in de uitwerking van het beleid. Dit zal plaatsvinden door specifieke
trainingen, duidelijke VGM voorlichting en instructies en een praktische toepassing van de
Arbowet in de operationele processen van onze bedrijfsvoering.
Aangezien kwaliteitsmanagement een integraal onderdeel vormt van het management
systeem van AAfm, is er geen afzonderlijke kwaliteitsbeleidsverklaring opgesteld. Aafm is
vanaf juni 2004 in het bezit van het NEN ISO 9001: 2000 certificaat.
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Bijlage 11: Bedrijfsafvalscan papier- en kartonafval
Vestiging Apeldoorn
2 x 1000 liter container welke 2 x per week worden geledigd, in het gebouw werkt men met
10x 140 liter containers welke met de hand in de grote containers geledigd moeten worden.
Daarnaast maakt de schoonmaakdienst de papierbakjes leeg bij de werkplekken. Met de
huidige oplossing wordt het papier bijna zeker als gewoon oud papier afgevoerd en niet als
archiefstukken verwerkt
Mogelijke oplossing:
1 x 1000 liter container voor karton met wekelijkse lediging, daarnaast +/- 22 x 240 liter
container voor papier, deze kunnen dan ook door de schoonmaakdienst gebruikt worden
zodat het gesleep met zakken tot het verleden zal behoren. In het gebouw zijn ongeveer 10
containers nodig, de overige 12 kunnen buiten achter het hek staan, dit hek wordt iedere
avond afgesloten. Binnen is er geen ruimte voor de containers.
Met deze 22 containers is een bezoekfrequentie van 1 x per 2 weken haalbaar, hierdoor
moet het bijna mogelijk zijn de 500 kilogram per keer te halen. Dit blijft echter afwachten.
Vestiging Arnhem
2 x 1200 liter gaascontainer voor afvoer papier en karton, deze worden 1 x per week
geledigd. Schoonmaak brengt papier naar containerruimte buiten. De huidige situatie is een
beetje rommelig, 240 liter containers op de afdelingen zou een verbetering veroorzaken.
Voor de schoonmaak is dit ook makkelijker, alleen het karton moet nog naar de
containerruimte gebracht worden. In de reproruimte staat een grote houten papierbak van
200 cm lang, 70 cm. Hoog en 60 cm breed, hier gaan lange afvalstroken papier in en deze
moet met de hand worden leeggemaakt
Mogelijke oplossing:
1 x 1000 liter container voor karton met wekelijkse lediging, daarnaast +/- 10 x 240 liter
container voor papier, deze zullen dan 1 x per 2 weken geleegd moeten worden. Daar de
auto’s niet of nauwelijks door de slagboom kunnen moeten de kartoncontainer bij de
slagboom klaargezet worden op de ophaaldag. Bij deze vestiging is het door ruimtegebrek
niet mogelijk meer containers te plaatsen. Er zal dan ook rekening moeten worden
gehouden met afleveringen minder dan 500 kilogram per lediging.
Vestiging Assen
2 x 770 liter container in aparte containerruimte voor papier, het weinige karton dat men
heeft gaat bij het restafval. Binnen in de repro staan 4 x 240 liter container voorzien van
slot en brievenbus voor vertrouwelijk papier. Het geheel wordt als vertrouwelijk papier
afgevoerd. De grens van 500 kg. Zal niet behaald worden bij deze vestiging. Aangezien de
vestiging te ver weg is, kan Stam papier recycling niet direct reageren op noodoproepen.
Dit kan worden gecompenseerd door een extra container van 770 liter te plaatsen. Deze dan
voorzien van een kantelslot zodat deze extra container zowel voor gewoon papier als ook
voor archiefstukken gebruikt kan worden.
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Bijlage 12: Financieel overzicht restafval per vestiging
Amersfoort:
Leveranciers Containers Aantal
Rova

1100

6

Afhaal freq.
(wekelijks)
3

Weekkosten

Maandkosten

AVR

1100

6

3

288

14.976

5000

1

3

205,50

10.686

Van
Gansewinkel

3 m3

1

Op afroep
(ongeveer
1x per
week)

ECOnedWE
RK/ Tammer
BV.

1100

6

3

1784,64

210 + ( 26
x aantal
ledigingen) +
107 = gem.
434

Jaarkosten

Offerte geldig tot

Bijzonderheden contract

21.415,68

4 juli 2005

12 mei 2005
(uitloop 1 maand
geen probleem)

15% korting op tarieven
wanneer contract geheel
bij Rova ondergebracht
wordt.

5.208

5 juli 2005

5000 liter container zal
door leverancier zelf naar
buiten geplaatst worden.

13.831,20
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Assen:
Leveranciers
Rova
AVR
Van
Gansewinkel
ECOnedWE
RK/ Tammer
BV.
Arnhem:
Leveranciers
Rova
AVR
Van
Gansewinkel
ECOnedWE
RK/ Tammer
BV.

Containers Aantal
1600
1600
5000
5000

3
3
1
1

Afhaal freq.
(wekelijks)
1
1
1
1

1600
1700

3
3

1
1

Containers Aantal
2500
2500
5000
5000

1
1
1
1

Afhaal freq.
(wekelijks)
3
3
1
1

2500
2500

1
1

3
3

Weekkosten

Maandkosten
452,27
378,82
410,31

Weekkosten

Maandkosten
707,83
378,82
545

Jaarkosten
5427,24
4664,40
3562
4545,84
4923,79
3.486,00

Jaarkosten
8493,96
6731,40
3562
4545,84
6540
4.800,00
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Apeldoorn:
Leveranciers
Rova
AVR
Van
Gansewinkel
ECOnedWE
RK/ Tammer
BV.

Containers Aantal
1300
1300
5000
5000

2
2
1
1

Afhaal freq.
(wekelijks)
2
2
1
1

1300
1300

2
2

2
2

Weekkosten

Maandkosten
489,64
378,82
240,18

Jaarkosten
5875,68
5283,20
3562
4545,84
2882,16
3.716,00

Totaal kosten per jaar:
Rova:
42563,16 (gebaseerd op huidige situatie)
AVR:
31.655 (gebaseerd op huidige situatie)
21372 (gebaseerd op 5000 ltr.)
18.845,52 (gebaseerd op 5000 ltr. Containers en 1 3m3 miniperscontainer in amersfoort)
Van Gansewinkel:
19.553,95 (gebaseerd op huidige situatie en 1 3m3 miniperscontainer in amersfoort)
ECOnedWERK:
25.833,20 (gebaseerd op huidige situatie)
32.499,92 (gebaseerd op 5000 ltr. Molok containers)
MOLOK methode: kosten ECOnedWERK per jaar
Locatie

Totaal ltr. p. week

Transportkosten per jaar

Verwerking p/jaar

Huur p/jaar

Amersfoort / GGZ

4 x 5000 ltr.

7.800,00

7.927,92

1.176

Arnhem

1,5 x 5000 ltr

2.925,00

3.003,00

588

Assen

1 x 5000 ltr

1.950,00

1.921,92

588

Apeldoorn

1 x 5000 ltr

1.950,00

2.082,08

588

14.625,00

14.934,92

2.940

TOTAAL

37500

Kosten verwerking

32.499,92
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