
Wereldwijd bestaat de overtuiging dat onze welvaart en economische modellen alleen dan kans van  over-

leven hebben, als we het in voldoende en gelijkwaardige mate voorhanden hebben van (schone) energie, 

(schoon) water en grondstoffen voor onszelf en ons nageslacht kunnen borgen. Dit houdt een radicale ver-

andering in, van de wijze waarop wij in onze huidige consumptiemaatschappij omgaan met onze afval- en 

reststoffen. 

Een wereld zonder afval.
Een wereld in transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Ondanks dat wij in Nederland hoge hergebruikspercentages 

bereiken vanwege een hoogwaardige infrastructuur van 

be- en verwerkingstechnieken van afval- en reststoffen, in 

combinatie met een goede logistieke infrastructuur, heeft 

het Kabinet ambitieuze doelstellingen geformuleerd die de 

beschikbaarheid van grondstoffen in de toekomst verder 

moeten garanderen. Daarbij zet zij in op het transformeren 

van onze lineaire economie, via een keteneconomie 

met recycling, naar een circulaire economie, waarin 

de herbruikbaarheid van grondstoffen en het behoud 

van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt worden 

gehanteerd. Ook het creëren van natuurlijke kringlopen 

wordt bevorderd. Het programma Van Afval naar Grondstof 

is het beleidsmatige kader waarmee het Kabinet richting 

en inhoud geeft aan haar doelstellingen en haar rol als 

regisseur en facilitator invult.

Het is, in de realisatie van dit programma,  aan alle 

actoren op het speelveld om elkaar op te zoeken, samen 

te werken, kennis te genereren en te delen en aanwezige 

expertise, ervaring en kunde te bundelen. Alleen dan 

kunnen internationale en nationale doelstellingen worden 

gerealiseerd, waarmee tevens een belangrijke impuls aan 

economie en werkgelegenheid wordt gegeven.

Active Professionals heeft als mission statement: 

Duurzaamheid is de toekomst. Het bureau heeft een lang 

en indrukwekkend track-record  en voerde vele opdrachten 

uit voor private, semi-publieke en publieke bedrijven en 

organisatie actief op het gebied van afval en recycling 

alsmede op het gebied van het beheer van de openbare 

ruimte. 

Uit onze visie mag blijken dat wij meer dan gemotiveerd 

zijn ons deel aan het realiseren van de transitie, bij te 

dragen. Daartoe leveren wij binnen de branche de volgende 

diensten en producten:

• Advisering in beleids- en organisatorische vraagstukken 

van strategisch en tactisch niveau

• Onderzoekstrajecten, haalbaarheidsstudies, 

ontwikkelen businessplannen, alsmede het 

implementeren van de resultaten van deze trajecten, 

studies, etc.

• Projecten

• Detacheringen

• Werving en selectie

• Business Intelligence/Performance Management



Vanwege de verandering naar een wereld waarin 

grondstoffen het uitgangspunt zijn en afvalstoffen niet 

geacht worden meer te bestaan, veranderen ook de 

doelgroepen waarvoor Active Professionals actief is. 

Vanzelfsprekend ligt onze primaire markt binnen de 

private en (semi-)publieke wereld van afval en recycling. De 

komende jaren echter boren wij ook nieuwe doelgroepen 

aan zoals de proces- en maakindustrie, de AGRI/Food-

industrie, de logistieke wereld en andere groepen van 

bedrijven en organisaties. Wij gaan dan met hen op zoek 

naar hun bijdrage aan de circulaire economie. 

Tenslotte hebben wij de ambitie de komende jaren onze 

kennis en kunde ook buiten Nederland te gaan vermarkten. 

Hierbij hebben wij een sterke voorkeur ons aan te sluiten 

bij samenwerkingsverbanden die als oogmerk hebben het 

wereldwijd exploiteren van de grote en veelzijdige expertise 

die Nederland in dit vakgebied rijk is.

Contact

Active Professionals is sinds de oprichting in 2005 

uitgegroeid tot een stabiele, succesvolle organisatie met 

langdurige (klant)relaties en ruim 100 professionals die 

worden gedreven door ambitie. Met onze dienstverlening 

dragen wij bij aan het realiseren van uw strategische, 

tactische en operationele doelstellingen. Daarbij ligt onze 

focus op het opbouwen en onderhouden van langdurige 

relaties met klanten en interim-specialisten. 

Active Professionals heeft haar dienstverlening 

ondergebracht in vier business units met allen hun eigen 

specialisme  te weten;  afval- & milieu, ICT dienstverlening, 

performance management en CRM. 

Door middel van intensieve samenwerking  tussen onze 

verschillende business units en onze partnerships kunnen wij 

een uniek totaal pakket bieden waarbij u “de klant” altijd 

centraal staat.

We maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend

oriënterend gesprek.
Postadres

Postbus 54177

3008 JD Rotterdam

Bezoek adres

Westersingel 98

3015 LC Rotterdam

T 088 015 22 00

F 088 015 22 01

info@active-professionals.nl

www.active-professionals.nl

www.active-professionals-am.nl


