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PEOPLE DUURZAME BUSINESSMODELLEN 
+ Tekst Jan Bom + Fotografie P+ People Planet Profit

Inkopers en innovatoren, om duurzaam succes te boeken moeten ze elkaar wel opzoeken. 
Eerst kennis uitwisselen en dan pas zakendoen. Wetenschappers bestuderen deze praktijk in 
het nationale onderzoek naar duurzame businessmodellen van NWO en Het Groene Brein. 
Hier alvast een verkenning bij de inkoper van Cradle to Cradle-stad Venlo en bij Modulo, 
innovatief aanbieder van milieustraten.

>

Science Senior inkoper Chris Janssen voor de groene gevel 
van het nieuwe Stadskantoor Venlo: “We voegen 
zelfs zuurstof aan de lucht in de stad toe.”

Je kunt het soms treffen dat de juiste man op 
de juiste plek op het juiste moment op-

duikt. Hij zal zelf de laatste zijn om zoiets te 
durven beweren, want een grote bescheiden-
heid siert Chris Janssen (1954). Toch speelt 
toeval in dit geval bewijsbaar een rol. Toen  
hij begon als inkoper bij de stad Venlo had hij 
al een carrière achter zich als muziekdocent 
gitaar aan de gemeentelijke muziekschool. 
Bezuinigingen maakten dat de klassieke  
musicus zich liet omscholen tot inkoper.  
Voor iemand op zijn leeftijd zat Janssen dus 
niet vastgeroest in de tredmolen van de be-
kende inkooppraktijk. Nieuwe bekers nodig 
voor de koffieautomaten? Niet over nadenken. 
Gewoon bestellen. Maar juist in die jaren dat 
Janssen van stoel verruilde, in 2007-2008,  wer-

den de ‘Venlo Principles’ opgesteld, waarbij de 
stad zich uitsprak voor een nieuw principe van 
groen produceren en hergebruik, geïnspireerd 
op het Cradle to Cradle-gedachtegoed (C2C). 
Een VVD-wethouder van Economische Zaken 
zag de kansen om de stad te herprofileren, met 
de Floriade in 2012 als vliegwiel. “En daarna 
kwam het nieuw te bouwen Stadskantoor, een 
basisschool en sportcomplexen”, somt Janssen 
op. Hij mocht de nieuwe C2C-koffiebekertjes 
gaan bestellen die toen nog nergens te koop 
waren.

“Daar is het ook echt mee begonnen”, herin-
nert hij zich. “We gebruiken er hier 600 dui-
zend per jaar.” Anders dan gebruikelijk greep 
Janssen een bedrijfsbezoek bij de producent 

van hygiënepapier Van Houtum aan om zijn 
bijzondere probleempje op te lossen. Hoe kon 
hij een kringloop tot stand brengen? “Ik heb 
gezegd: Goh, zijn jullie in staat om papieren 
koffiebekers tot toiletpapier te verwerken?” 

Het lijkt nu misschien logisch, maar voor een 
inkopende overheid was het niet gebruikelijk 
om de markt in beweging te brengen. Een 
inkoper stelt een pakket van eisen op, biedt dit 
aan op TenderNed en wacht af wat er komen 
gaat. “Van Houtum vond het idee wel grappig. 
Een proef werd gestart.” 
Uiteindelijk werden de koffiebekers van Venlo 
van een biologisch afbreekbaar maiszetmeel 

gemaakt, dat nu verwerkt wordt door Essent 
Milieu Compostfabriek in Venlo. Janssen, weer 
in grote bescheidenheid: “De mindset bij inkoop 
werd: we zijn voortdurend op ontdekkings-
tocht. En we worden hier elke dag een beetje 
dommer, want hoe meer je weet, hoe beter je 
weet wat je niet weet.”

Janssen heeft gelijk dat hij alle eer met ande-
ren deelt. Vanuit de gemeente was er de jeug-
dige daadkracht van Bas van de Westerlo (1984), 
die inmiddels voor de adviespraktijk C2C 
ExpoLAB werkt. En de projectleiding door 
Michel Weijers niet te vergeten, die aan de 
bouw van het nieuwe Stadskantoor begon,  
een pand van 13.500 vierkante meter. “Met een 
100 procent Cradle to Cradle-ambitie en niet 

veel meer dan zes Cradle to Cradle-producten 
op de markt. Daar bouw je geen gebouw van”, 
weet Janssen nog. 
Zo’n kostbaar project moest bovendien ver-
plicht Europees worden aanbesteed. Toch wist 
hij ook hier inventief mee om te gaan. “We 
hebben om te beginnen het aantal partijen 
voor de gunning teruggebracht tot vijf om 
nodeloze kosten en moeite van architecten te 
voorkomen. Die partijen hebben wij niet om 
het ontwerp van een gebouw gevraagd, maar 
om een visie. Ook dat is niet standaard. Maar 
we wisten: tussen dit moment en het moment 
van oplevering zou nog vijf jaar zitten. Dat is 
vijf jaar innovatietijd, vijf jaar kans op nieuw 
C2C-aanbod.” Van de Westerlo voegt daaraan 
toe: “Zo geef je jezelf de ruimte om de markt te 

betrekken om de eisen op te schalen naar veel 
meer.” De vijf geselecteerde partijen werden  
in Venlo uitgenodigd voor een inspiratiesessie 
met Cradle to Cradle-voorman Michael 
Braungart. “Ook dat is niet gebruikelijk in  
een gunningsfase, een dag om de mindset 
scherp te krijgen.”

Onder de gegadigden bleek het Rotterdamse 
bureau Kraaijvanger uiteindelijk het meest 
genegen om zo lang mogelijk flexibel te  
blijven. Janssen: “We hebben toen de visie 
uitgewerkt en de thema’s bepaald, waaraan 
het gebouw zou moeten voldoen. We wilden 
een gezond binnenklimaat en een installatie 
waardoor het gebouw zelfs de buitenlucht 
beter kon maken. Het stadhuis moest gezien 
worden als tijdelijke opslag van grondstoffen. 
Het gebouw moest de eigen energie opwek-
ken. En wat betreft watergebruik wilden we  
de kringloop sluiten.” 

Het beschikbare budget van 46 miljoen euro 
zou tekortschieten bij een traditionele bere-
keningswijze, realiseerde Janssen zich. “Drie-
dubbel glas, al die innovaties…” De project-
groep koos voor een financiële constructie die 
niet gebaseerd was op de aanschafwaarde, 
maar op een exploitatiebegroting van veertig 
jaar, de Total Cost of Ownership (TCO). “En 
toen hadden we na een jaar al een positief 
saldo.”
Zelfs een latere bezuinigingsronde wist het 
inkoopteam in eigen voordeel om te buigen. 
De oorspronkelijke wethouder had een opvol-
ger die heel wat minder bevlogen was over het 
Cradle to Cradle-concept. Hij sprak niet over 

“De mindset bij inkoop werd:  

we zijn voortdurend op ontdekkingstocht”

“Groen wereldwonder”
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> verticale tuinen maar over ‘al dat zeewier aan 
de muur’. Om aan geld te komen haalde hij 
twee verdiepingen van het gebouw af. De 
ambtenaren konden alvast naar een aanpalend 
industrieel Rijksmonument, het Nedinsco-
gebouw, dat net was gerenoveerd. Voor Janssen 
was het een uitgelezen kans om te gaan oefe-
nen met het aankopen van interieur, stoelen, 
banken, vloerbedekking, kasten en bureaus. 
“We hadden ineens tijd genoeg om daarover  
na te denken. Om erachter te komen dat  
rubberwood in Indonesië een afvalproduct is 
waar je prachtige tafels van kunt maken.” 

Ook deze aanbesteding werd op een onge-
bruikelijke wijze aangepakt. “We hebben ons 
beschikbare budget bekendgemaakt: twee 
miljoen euro. Plus de uitnodiging aan partijen 
om met ons mee te denken over een construc-
tie waarbinnen we toch aan onze aankleding 
kwamen. De aanbesteding werd een verras-
sing: iedereen zat er een half miljoen euro 
onder! Royaal! Met een hogere kwaliteit.  
We hebben toen voor een aanbieder gekozen 
die na een periode van tien jaar gebruik bereid 
was alles terug te nemen voor 18 procent van  
de restwaarde. Dat was niet eens het hoogste 
bod: een ander bood 25 procent.” 

De inrichting van het Nedinsco-gebouw bleek 
een uitstekende vingeroefening voor het echte 
Stadskantoor, waar al stevig aan werd ge-
bouwd. Janssen was alweer wat wijzer gewor-
den en stelde niet gewoon een prijs vast, maar 
criteria waar de inrichting aan moest voldoen. 

“Om de echte prijsvechters buiten de deur te 
houden”, gniffelt hij. “Daarom was de prijs 
maar voor 30 procent bepalend voor wie zou 
mogen leveren. De andere ondergrens was  
dat het interieur moest voldoen aan de C2C-
principes, een criterium dat voor 30 procent 
meetelde in de beoordeling. Een goed plan  
van aanpak telde voor 10 procent mee en de 
esthetische kwaliteiten ook nog eens voor  
30 procent.” Uiteindelijk gunde Venlo de 
opdracht voor de vaste inrichting aan Coors 
Interieurbouw uit Ridderkerk en voor de losse 
inrichting aan FacilityLiving.”

Deze zomer trekken de ambtenaren van Venlo 
in hun nieuwe kantoor. De blikvanger is een 
groene gevel van 2000 vierkante meter aan 
goed gevulde plantenbakken. Een ingenieus 
luchtsysteem zuigt buitenlucht aan via een 
enorme kas op de bovenste twee etages, laat 
deze door het gebouw circuleren en blaast die 
uiteindelijk verrijkt met zuurstof dwars door 
de verticale tuin weer op straat, in de richting 
van een drukke verkeersader en de brug over  
de Maas. Een helofytenfilter op de binnen-
plaats zuivert het water zodat het aan de  
plantjes kan worden gegeven. Een groen dak 
complementeert dit gebouw, dat in technisch 
opzicht een wereldprimeur is.

En hoe Cradle to Cradle is het kantoor uitein-
delijk geworden? Janssen en Van de Westerlo 
houden een slag om de arm: “Er zijn dertig tot 
veertig materialen verwerkt met een Cradle to 
Cradle-certificaat.”

Waarom is het NWO 
op zoek naar 
ondernemende 
inkopers?
De ondernemende inkoper heeft de sleutel in 
handen om de circulaire economie te ontsluiten. 
Dat stelt Bart Vos van de Tilburg University die  
een onderzoek is gestart naar duurzame 
poortwachters zoals Chris Janssen. Prof. dr. ir. Bart 
Vos is NEVO Hoogleraar inkoopmanagement en 
een van de vijf projectleiders van het landelijke 
onderzoeksprogramma van NWO en Het Groene 
Brein naar de praktijk van duurzame 
businessmodellen. Vos wil antwoord op de vraag 
welke rol inkoopafdelingen spelen in de transitie 
naar circulaire ketens. Collega-wetenschappers 
onderzoeken duurzame businessmodellen 
waarbij leiderschap centraal staat, impact, 
innovatie en opschaling van de deeleconomie, 
met name op mobiliteitsgebied.

P+ maakt op verzoek van NWO en Het Groene 
Brein een speciaal Online Magazine met daarin 
een presentatie van dit landelijke 
wetenschappelijke onderzoek. Het digitale 
magazine is deze zomer te lezen op de website 
van P+ People Planet Profit

www.p-plus.nl
www.nwo.nl
www.hetgroenebrein.nl

Ondernemende inkopers zijn op zoek naar innovatie. HVC gunde de aanbieder van een flexibele 
milieustraat een kans. Directeur Ron van Ommeren had meteen een showcase voor zijn innovatie.

Modulo Milieustraten bouwt met losse betonnen 
modules een verhoogd wegdek, met daaronder 
een ruimte voor opslag of voor kringloopwinkels 
en reparatie.

Venlo koos voor de bureaustoelen van Herman 
Miller, de eerste beschikbare Cradle to Cradle-
gecertificeerde bureaustoelen. 

Inkopers en 
innovatoren
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Waarom koos HVC 
voor Modulo?
Energie- en afvalbedrijf HVC bezit al zes 
milieustraten (van de in totaal 17) van Modulo. 
Volgens het bedrijf was de vroege adoptie van  
het concept door HVC doorslaggevend voor het 
succes van de onderneming van u. Directeur  
Wim van Lieshout van HVC vindt ‘dit te veel eer’. 
Van Lieshout: “Toen Van Ommeren het concept  
bij ons presenteerde, herkenden wij het circulaire 
denken. Je maakt iets wat waarde houdt en heel 
zichtbaar voor de gebruiker is. Ook belangrijk  
was voor ons de flexibiliteit van het systeem.  
Het aantal afvalbakken neemt nog steeds toe.  
Net als met Lego kun je Modulo uitbreiden.  
We proberen daarom op terreinen extra ruimte 
vrij te houden, voor het geval dat.”

Over het gebruik van de ruimte onder het 
verhoogde rijplatform: “Het is nu nog niet zo, 
maar ik kan me ook wel voorstellen dat de 
milieustraten in de toekomst een ‘haalfunctie’ 
krijgen. Niet zo voor kleding, want dan houden 
mensen van een gezellige winkelstraat. Maar  
met een kopje koffie erbij wel voor hergebruik en 
demontage, voor reparatie, voor kringloopachtige 
bedrijven. Ik kan me voorstellen dat je bij een 
hoger serviceniveau ondernemers aantrekt die 
dat wel zien zitten. Misschien een uitleenstation 
voor zaken die je tijdelijk nodig hebt zoals 
gereedschappen, tenten, zagen, een acculader, 
een fietsendrager, een imperiaal.” 
www.hvcgroep.nl

Z ie het als opengewerkte Legoblokken, maar 
dan van beton en tot 8000 kilo per stuk 

zwaar. Zet ze strak tegen elkaar met zware 
bouten en een verhoogd platform ontstaat, een 
oprit van 11 graden om met de auto naar boven 
te rijden. Makkelijker dan dit heeft nog nooit 
iemand snoeihout, sloophout, ijzerwaren  
of oud papier bij een afvalstraat afgeleverd. 
Vanuit de kofferbak of gehuurde bak gewoon 
naar beneden gooien, waar de containers staan. 
Geen gedoe meer met vrachtauto’s die op 
hetzelfde terrein moeten zijn. 

Maar is dat de duurzaamheidswinst van 
Modulo Milieustraten? Gemak voor de gebrui-
ker? Stel die vraag aan Ron van Ommeren 
(1957) en anderhalf uur later is duidelijk wat de 
milieu- én sociale én financiële voordelen van 

deze innovatie zijn in vergelijking met een 
traditionele afvalstraat. We staan voor de pas 
opgeleverde constructie in Soest, achter het 
hoofdkantoor van Modulo. “In drie dagen 
opgebouwd”, stelt de ondernemer, die acht 
jaar geleden startte met de uitwerking van  
het idee. “Kan ook weer in drie dagen worden 
afgebroken om naar een andere plek over  
te brengen. De opbouw van een oud type  
milieustraat kan zeker drie maanden duren 
met het ingraven van de containers. Dit  
systeem is heel dynamisch en daar is in deze 
tijd behoefte aan.” 

Van Ommeren: “Gemeenten fuseren, ratio-
naliseren, voegen hun afvalverzamelpunten 
samen en moeten steeds hoge kosten maken 
bij verhuizing.  

Dat hoeft dus niet. Ik ben een jaar geleden bij 
40 procent van de gemeenten langs geweest. 
Een op de drie is van plan haar milieustraat  
te verplaatsen.”

Duurzaamheid is hier onzichtbaar. Van Om-
meren tikt een van de betonnen modules aan. 
“Er zit geen nieuw grind of zand in. We hebben 
geen extra grondstoffen aan de aarde onttrok-
ken. In plaats van keitjes hebben we eco-granu-
laat gebruikt, gemaakt van oud asfalt, speciaal 
bewerkt tot secundaire grondstof. Past in onze 
filosofie van circulaire economie, hergebruik 
van materialen. En dat toegepast op een plek 
waar steeds meer mensen zelf hun grove afval 
komen wegbrengen, omdat steeds meer ge-
meenten daar geld voor beginnen te vragen.” 

Directeur Ron van Ommeren van Modulo 
Milieustraten: “Afval is grondstof op de verkeerde 
plek, de titel van een Duits boek uit 1907.”

Van Ommeren opent de deuren van de onder-
verdieping en toont de extra bergruimte die 
hier is ontstaan. Hele gangen liggen vol met 
plastic zakken polystyreen (piepschuim).  
“Vier verschillende gemeenten komen dat  
hier in Soest brengen. Je moet eerst 60 kuub 
verzamelen wil de verwerker het gratis komen 
ophalen. Dat is een behoorlijke berg. Past hier 
allemaal en het kan niet wegwaaien.”

Ramen zitten er nog niet in de constructie, 
maar toch: waarom zouden hier geen winkels 
of reparatieshops in kunnen komen? Van 
Ommeren: “Je zag net de container voor oud 
ijzer. Daar lagen drie fietsen in, waaronder een 
Gazelle. Zonde om stuk te stampen. Deze 

fietsen zijn heel goed op te lappen. Jongeren  
in de stad willen helemaal geen nieuwe fiets 
van 800 euro, maar een vintage model voor  
200 euro. Wat is nu logischer dan dat mensen 
hier spullen kunnen afgeven, zoals dat gebeurt 
voor Kringloopwinkels? Met dit verschil dat 
organisaties als Rataplan, Noppes, Het Goed 
en Opnieuw & Co hier zelf kunnen intrekken. 
En de mensen van het Repair Café, niet te 
vergeten. Voor sociale ondernemingen is het 
ook een plek om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt werk te bieden. Het krijgt  
het karakter van een duurzaamheidscentrum. 
Gemeenten kunnen zo laten zien dat ze het 
thema ‘afval is grondstof’ serieus nemen.”  

www.modulo-beton.nl

“Legoblokken van acht ton”


