IN HET KORT
Organisatie: Verstegen Spices & Sauces B.V., www.verstegen.nl
Contactpersoon: Marianne van Keep, directeur Duurzaamheid
Product & sector: bureaustoelen (Kantoorinrichting), exportbakken, warmtekoelkasten, attributen voor intern transport

green deal
circulair
inkopen

Land: Nederland, België, Frankrijk, Ierland, Engeland, Duitsland, Spanje

Circulaire projecten
Verstegen
Afgekeurde exportbakken
worden verwerkt tot
grondstoffen.

Verstegen wil het duurzaamste
kruiden- en specerijenbedrijf ter
wereld zijn. Om dit te bereiken,
neemt het familiebedrijf
bestaande contracten voor onder
andere warmtekoelkasten en
intern transport onder de loep.

Omschrijving project
Verstegen is al lang bezig met
duurzaamheid onder leiding van een
directeur duurzaamheid. De focus ligt
daarbij op non-product related artikelen.
Het bedrijf is gecertificeerd voor
niveau 4 van de MVO-prestatieladder
(maatschappelijk verantwoord
ondernemen). Dit is één van de hoogste
niveaus in de voedselbranche. Het
bedrijf werkt met groene elektriciteit,
groen gas en Euro 6 vrachtwagens. Het
onderwerp circulair staat hoog op de
agenda. Verstegen kijkt momenteel naar
de bestaande contracten voor onder
andere warmtekoelkasten en attributen
voor intern transport. Ook wordt aan
leveranciers gevraagd naar hun visie
op de circulaire economie en
mogelijkheden voor terugname en

hoogwaardig hergebruik. Daarnaast
heeft Verstegen twee projecten
met circulaire bureaustoelen en
exportbakken succesvol afgerond.

Aanpak
De voormalige stoelenleverancier heeft
de kans gekregen om een circulair
aanbod te doen, maar ging hier niet op
in. Verstegen heeft toen een circulaire
partner gevonden in BMA.
Verstegen heeft 300 exportbakken in
bezit. Samen met leverancier Schoellert
is berekend wanneer repareren nog zin
heeft. Dit kantelpunt blijkt op € 120,- te
liggen (een nieuwe bak kost € 240,-). Een
businesscase die het financiële voordeel
van de toepassing van dit kantelpunt
aantoonde, zorgde voor een snel
akkoord van de directeur.

FEITEN & CIJFERS
>> Aantal fte’s: 375
>> Kantelpunt exportbak wanneer repareren nog zin heeft, is € 120,(een nieuwe bak kost € 240,-).
>> Afgesproken restwaarde voor bureaustoel is € 50,-.

Resultaten
De bureaustoelen van BMA zijn net iets
duurder dan de huidige stoelen, maar de
kwaliteit is vijf sprongen omhooggegaan.
Een onderhoudscontract is niet
afgesloten, dit doet Verstegen zelf. Een
terugnamegarantie en een restwaarde
van € 50,- per stoel zijn wel afgesproken.

“De basis van circulariteit
is samenwerking.”
Marianne van Keep, directeur Duurzaamheid
bij Verstegen

Reparatie en hergebruik van de
exportbakken zijn verbeterd. Smart
Carriers verzamelt de kapotte bakken
en repareert deze met onderdelen
van andere bakken. De bakken
bestaan uit een hoogwaardige soort
polypropeen (PP), die goed gerecycled
kan worden. Als de bakken volledig
afgekeurd zijn, worden deze vernietigd

bij Schoeller zelf. De stroom die dit
oplevert, wordt opnieuw ingezet.
Ook heeft Verstegen samen met de
transporteurs naar het logistieke proces
gekeken. Een slimme planning voorkomt
onnodige kilometers. Hiervoor zijn geen
contracten afgesloten, maar afspraken
gemaakt op basis van vertrouwen. Veel
transporteurs doen al 30 tot 40 jaar
zaken met Verstegen.

Geleerde lessen
• Vier je successen en communiceer
deze in de organisatie.
• Blijf altijd doorvragen.
• Werk op basis van vertrouwen.
• Duurzaamheid is een proces en
geen eindbestemming. De doelen
veranderen in de tijd en met elke
bedrijfsbeslissing.
• Als je tijd en geld investeert om diep
een keten in te duiken, richt je dan
op producten en/of ketens die veel
impact hebben.
• Ga het veld in om inspiratie op te doen.
• Aan circulariteit mag een prijskaartje
hangen. Maar als het té duur wordt,
dan doet de leverancier iets niet goed.

Over REBus en de Green
Deal Circulair Inkopen
De Green Deal Circulair Inkopen
(GDCI) is een initiatief van MVO
Nederland, NEVI, de Rijksoverheid,
Duurzame Leverancier, PIANOo,
Kirkman Company en Circle
Economy. Verschillende pilots
die uit de GDCI ontstaan worden
mede gefinancierd door het
Europese project REBus wat in
Nederland wordt uitgevoerd door
Rijkswaterstaat. Gezamenlijk
zetten zij zich in om ondernemers
en overheden te ondersteunen bij
hun ambities op circulair inkopen.
Contactinformatie
> E-mail: Circulair@rws.nl
> Website: GDCI

Partners (geselecteerde partners): BMA | Jungheinrich | Schoellert | Its’me
Relevante links & documenten: Filmpje Duurzaam Ondernemen | Artikel NEVI, met quotes Arjan Feenstra van Verstegen |
www.verstegen.eu/nl/nl/bedrijf/duurzaamheid.html
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