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Het Rotterdamse Polyplastic wil groeien. 
Het opschalen van de productie betekent 
ook: de interne organisatie verder stroom-
lijnen. Simone van Beest is bij Polyplastic 
sinds kort verantwoordelijk voor het facilitair 
management en daarmee ook voor de 
afvalstromen. “Een bedrijf van onze omvang
produceert dagelijks een grote stroom 
afval - en met onze groeiplannen wordt dat 
alleen maar meer. Bij productie is tijd nou 
eenmaal geld, dus hoe sneller de afvoer van 
afval kan, hoe beter het is. Een andere 
belangrijke kostencomponent bij afval is 
transport. Hoe vaker containers geleegd 
moeten worden, hoe meer transport-
bewegingen we hebben op het terrein. 
Dat is onhandig en vooral ook duur. 

Kortom, er was aanleiding genoeg om te 
onderzoeken of onze afvalstromen 
efficiënter konden.”

Waar kan het beter?
“We hebben twee mensen in dienst die het 
afval opruimen en zij deden dat al jaren op 
dezelfde manier. Toen ik in dienst kwam bij 
Polyplastic ben ik eerst eens rondes mee 
gaan lopen om te zien hoe de afvoer van 
afval hier in zijn werk ging. 

Omdat ik als nieuwkomer met een frisse blik 
keek, kon ik al vrij snel wat knelpunten 
signaleren. Zo stonden er bijvoorbeeld 
zeecontainers van 40 kub waar alleen van 
boven af met een vorkheftruck afval in 
gestort kon worden. Dat is onnodig arbeids-
intensief. Ik had het vermoeden dat er op nog 
meer punten winst te behalen was. Om dat 
goed in beeld te krijgen wilde ik een expert 
inschakelen. We werkten al met Irado voor 
het ophalen van afval. Ik wilde hen dan ook 
de kans geven om zich te bewijzen met een 
kostenbesparend afvalplan.”

Polyplastic produceert ramen van acrylaatglas voor caravans en campers en koeldeuren 
voor supermarkten. Bij het verminderen van afval lag de focus tot voor kort vooral op het  
verminderen van afgevoerd acrylaat. ‘Gewoon’ afval was lange tijd bijzaak. 

“Tot we onze afvalstromen eens kritisch tegen het licht 
gingen houden en zagen hoe inefficiënt onze processen 
eigenlijk waren. De nieuwe aanpak levert ons verrassend 
grote besparingen op.”

Ontwerp: Moen & van Oosten architekten



“Die kans greep Irado met twee handen aan – en met succes. Zij maakten inzichtelijk 
hoe we de hoeveelheid handwerk drastisch konden verminderen, de handelingstijden 
konden verkorten, de fabriek beter konden ordenen met de juiste inzamelbakken en 
hoe we ons milieuterrein logischer konden indelen. En er kwam een plan voor het 
vervangen van zeecontainers en oude perscontainers door nieuwe, efficiënte 
perscontainers en voor de inzet van rolcontainers. Dat leverde verassend veel 
besparingen op. Hiermee kon ik de directie gemakkelijk overtuigen om de aanpak van 
afval anders te gaan doen. Niet alleen de afvoer van acrylaat, maar van ál het afval. 
Daarnaast konden we onze afvalstromen digitaal gaan monitoren en daardoor beter 
sturen op onze doelstellingen.”

‘‘Verrassend veel besparingen’’

Gedeelde kennis dichtbij
“Uit ervaring weet ik dat de verschillen 
tussen afvalverwerkingsbedrijven groot 
kunnen zijn als het gaat om de geleverde 
service en de bereidheid tot meedenken. 
Bij Irado hebben ze dat echter allemaal goed 
voor elkaar. Dankzij de kennis die ze met ons 
deelden, werken we nu aanzienlijk 
praktischer en zijn we veel voordeliger uit. 
Ze hebben maatwerk geleverd en ons 
geholpen bij een stapsgewijze 
implementatie. Wat ik ook prettig vind, 
is dat ik een eigen contactpersoon heb en 
dat Irado hier vlakbij gevestigd is. 
Een defecte perscontainer bijvoorbeeld is 
dan toch gemakkelijker omgeruild.”

Dure onhandigheden
“Door dit hele traject viel ons pas op hoeveel 
dure onhandigheden er in de loop der jaren 
geslopen waren in onze manier van afval-
verwerking. En ik weet zeker dat Polyplastic 
daar niet uniek in is. Ik kan dan ook elk 
bedrijf aanraden om eens goed naar de 
afvalstromen te kijken en in kaart te brengen
hoeveel er bespaard kan worden met een 
andere aanpak van afval. Dat is goed voor 
je bedrijf en ook nog eens beter voor het 
milieu.”
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