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De inzameling van bedrijfsafval is, in tegenstelling tot inzameling van 
huishoudelijk afval, een activiteit die door meerdere afvalbedrijven 
wordt uitgevoerd. Het traditionele businessmodel gaat uit van 
grootschalig en laagfrequent inzamelen van gemengde stromen, wat de 
transitie naar de circulaire economie in de weg staat. 

Om nieuwe alternatieve inzamelingsinitiatieven te onderzoeken 
realiseerde een consortium, bestaande uit een aantal ketenpartijen in 
bedrijfsafval een pilot in het centrum van Amsterdam: bedrijfsafval dat in 
zakken wordt aangeboden, wordt met kleine elektrische voertuigen 
lokaal ingezameld en met een stuwboot naar de verwerker gebracht in 
plaats van met de gebruikelijke dieselvuilniswagen. De Hogeschool van 
Amsterdam deed onderzoek naar de maatschappelijke impact en de 
gedeelde businesscase voor iedere consortiumpartner. 

De maatschappelijke impact betrof een analyse van de nieuwe 
inzamelwijze vergeleken met de impact van de huidige wijze van 
inzamelen op externe effecten. Er bleek dat de nieuwe wijze van 
inzamelen een positief maatschappelijk effect had: er worden 
substantieel minder emissies uitgestoten, het aantal opstoppingen 
neemt af en het leidt tot meer sociale werkgelegenheid. Het aantal 
voertuigbewegingen neemt wel toe, waarmee ook het ook een licht 
negatief effect op verkeersveiligheid heeft.

Er is in dit onderzoek een aantal knelpunten geïdentificeerd die verdere 
ontwikkeling in de weg staan: zo is onder andere de wijze van inzameling 

een stuk duurder, terwijl de directe meerwaarde voor de klant (in deze 
pilot) niet groter is vergeleken met reguliere inzameling. Deelname voor 
traditionele inzamelaars, die uiteindelijk de klanten aandragen, is 
daarmee niet rendabel. Daarnaast is de organisatiestructuur en 
governance nog niet uitontwikkeld en belemmeren de huidige 
marktwerkingsregels vaak samenwerking tussen private en/of publieke 
partijen.

Bij de mogelijke oplossingen voor deze knelpunten staat het anders 
evalueren van toegevoegde waarde centraal. Naast de financiële waarde 
kunnen bijvoorbeeld de toegevoegde (maatschappelijke) waarden, de 
potentiële bijdrage aan circulaire economie en mogelijke inkomsten voor 
de verscheidenheid aan stakeholders worden geëvalueerd. De 
stakeholders wordt aanbevolen manieren te vinden om tegenstrijdige 
belangen te overbruggen en de lusten en lasten onderling te verdelen.  
Het betrekken van de klant, buurt en wetgevende partijen wordt hierbij 
aanbevolen.
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INLEIDING

Bedrijfsafvalinzameling – inefficiënt en vervuilend
Bedrijven en organisaties uit de KWD-sector (Kantoren, Winkels en 
Dienstverlening) vertegenwoordigen maar liefst 5,3 miljoen ton bedrijfsafval per 
jaar, waarvan slechts de helft wordt gerecycled en een fractie daarvan wordt 
geupcycled. De inzameling van bedrijfsafval is, in tegenstelling tot inzameling 
van huishoudelijk afval, een activiteit die door meerdere afvalbedrijven wordt 
uitgevoerd. Het traditionele businessmodel gaat uit van grootschalig en 
laagfrequent inzamelen van gemengde stromen, wat de transitie naar de 
circulaire economie in de weg staat. Dit model leidt tot een veelheid aan 
vervoersstromen met zware diesel-aangedreven voertuigen. Dit legt veel druk 
op milieu, openbare ruimte en de infrastructuur. Bewoners en ondernemers 
klagen steen en been over afval op straat. 

Pilot – afvalinzameling over water
In de binnenstad van Amsterdam wordt door infrastructuurproblematiek en het 
drukke verkeer de problematiek van bedrijfsafvalinzameling nog meer 
uitvergroot, naast dat de gemeente uitgesproken ambities heeft voor 
emissievrije stadslogistiek en de ontwikkeling van de circulaire economie. 
Daarom onderzoekt de gemeente met partners die actief zijn in afvalinzameling 
hoe gescheiden afvalstromen collectiever, kleinschaliger en frequenter 
ingezameld kunnen worden en met behulp van emissievrije, elektrisch 
aangedreven en lichtgewicht logistieke oplossingen wordt onderzocht. Één van 
de pilots betreft bedrijfsafvalinzameling over water in het wallengebied en is 
gerealiseerd door gemeente Amsterdam afdeling bedrijfsafval, afvalverwerker 
Renewi, logistiek bedrijf ZOEV City en sociaal leer- en werkbedrijf Pantar. Het 
restafval van een aantal bedrijven wordt door kleine elektrische voertuigen 
lokaal ingezameld en met een stuwboot naar de verwerker gebracht in plaats 
van inzameling door de gebruikelijke dieselvuilniswagen.

Onderzoek
Dergelijke toepassingen vragen op grote schaal een brede systemische 
verandering op sociaal-technisch vlak. Bij een dergelijke verandering ziet het 
verdienmodel er anders uit (met meerdere betrokkenen) en zal de 
maatschappelijke impact een rol spelen. Hoe deze impact en het verdienmodel 
er echter precies uit zullen zien is voor deze betrokken partijen echter nog 
onduidelijk. De partijen vragen zich af met welk businessmodel een nieuwe 
wijze van inzamelen rendabel kan zijn voor iedereen. Maar ook hoe het bij kan 
dragen aan emissievrije logistiek, minder verkeersdruk, leefbaarheid in de 
omgeving, minder onderhoud aan de kademuren en een verbeterde 
afvalscheiding voor hergebruik in de circulaire economie. 
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HUIDIGE EN BEOOGDE SITUATIE
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Nieuwe situatie: afvalinzameling
over water
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Reguliere inzameling met dieselvuilnisauto
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ONDERZOEKSVRAAG EN DEELVRAGEN
Doel: 
SUCCESVOLLE SAMENWERKING ONTWIKKELEN VOOR 
AFVALINZAMELING OVER WATER

Wat is de potentiële impact van een samenwerkingsmodel waarin afval 
collectief wordt ingezameld en over water wordt vervoerd?

• Deelvraag 1 : Hoe verhouden de stakeholders zich tot  de pilot “Collectieve afvalinzameling over water“? 

• Deelvraag 2 : Wat is de impact van deze nieuwe wijze van inzameling t.o.v. de oude situatie? 

• Deelvraag 3 : Hoe kan de samenwerkingsvorm voor collectieve afvalinzameling over water financieel of 
maatschappelijk geoptimaliseerd worden in een gezamenlijk businessmodel?
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1. STAKEHOLDERS
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AANPAK DEELVRAAG 1
De aanpak van de stakeholderanalyse is gebaseerd op: 
Kraaijenbrink, J., Oskam, I., & van Wegen, B. (2019). Samen waarde creëren: een gids voor 
open collaborative business modelling. Hogeschool van Amsterdam. 

Resultaat: overzicht van stakeholders, hun mate van invloed en de rollen die ze vervullen 
in dit project 

1.1 Identificeren 
van relevante 
stakeholders

1.2 Plotten van 
stakeholders

1.3 Inventariseren 
en toebedelen 

van rollen
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STAKEHOLDER IDENTIFICATIE 
HUIDIGE BUSINESS CASE AFVAL OVER WATER

Overheid (government)
Nr. Stakeholder Cirkel
G1 Gemeente Amsterdam, Afval en Grondstoffen, programma

Circulaire Economie4
1

G2 Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid 5 e
G3 Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte 6 e
G4 Gemeente Amsterdam, CTO7 e
G5 Gemeente Amsterdam, Dienst Bedrijfsafval 1
G6 Gemeente Amsterdam, Gebied (gebiedsmakelaar) 3
G7 Gemeente Amsterdam, Nautisch beheer 3

Bedrijven (business)
Nr. Stakeholder Cirkel
B1 Renewi (waste-to-productbedrijf)1 1
B2 Zoev-city (duurzaam transport van goederen over het water) 2 1
B3 Pantar (sociaal leer- en werkbedrijf) 3 1
B4 Overige inzamelaars 3

Kennisinstellingen (academia)
Nr. Stakeholder Cirkel
A1 HvA, CoE Urban Technology Onderzoekers logistiek8 2
A2 HvA, CoE Urban Technology Onderzoekers circular design and

business8
2

A3 HvA, FT studenten 3

Maatschappij (Society)
Nr. Stakeholder Cirkel
S1 Klanten/afvalontdoeners e -> 3
S2 BIZ Zeedijk en BIZ Burgwallen e -> 2
S3 Werknemers bedrijven e
S4 Eigenaren/verhuurders panden e
S5 Buurtvertegenwoordiging/buurtbewoners e
S6 Engaged customer: UvA/HvA Facility Services 1

Media (Media)
Nr. Stakeholder Cirkel
M1 Lokale/buurt media e
M2 Kranten lokaal e
M3 Kranten landelijk e
M4 TV e
M5 Radio e
M6 Gemeentelijke marketing e
M7 Sociale media e

…

Milieu (Environment)
Nr. Stakeholder Cirkel
E1 Green light district e
E2 De groene stad e
E3 Gemeente A’dam Green office e
E4 Green campus (UvA/HvA) e

1. https://www.renewi.com/nl-nl/over-renewi
2. https://www.zoevcity.nl/zoev-city/
3. https://www.pantar.nl/over-pantar/onze-organisatie/
4. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9465203/1#search=%22uitvoeringsplan%22

5. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/
6. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/verkeer-openbare-ruimte/
7. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/innovatie/circulaire-innovatie/
8. https://www.hva.nl/urban-technology

1. Kraaijenbrink, J., Oskam, I., & van Wegen, B. (2019). Samen waarde creëren: een gids voor open collaborative business modelling. Hogeschool van Amsterdam.
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ROLLEN PILOT (CAIRO-MODEL, RING 1 & 2)
Partner

Rol

B1. Renewi B2. ZOEV City B3. Pantar G1. Gem. 
A’dam, Afval 
en Grondst.

G5. Gem. A’dam, 
Dienst 
bedrijfsafval

S1. Klanten stad A1 HvA 
Logistiek

A2 HvA CD&B S6. UvA/HvA 
FS

Afvalontdoener O O A I I R

Afvalinzamelaar A O I? I I C

Afvaloverslag A O O I I C

Afvaltransporteur A O O I I C

Afvalverwerker A O I O I I C

Beheer inzamelmiddelen A O A O I I I

Beheer vervoermiddelen A A O A O I I

Beheer overslagmiddelen A O O O I I

Beheer 
verwerkingsmiddelen

A O O O I I

Leverancier personele 
inzet

A A A A A O A A C

Financiering C A A I I C

Kennisleverancier R R R R R C R R R

Stakeholdermanagement R R R I I I R

C = Consulted (geraadpleegd) A = Accountable (eindverantwoordelijk) I = Informed (geinformeerd)
R = Responsible (medeverantwoordelijk) O = Out of the loop (niet betrokken)
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DEELCONCLUSIE STAKEHOLDERANALYSE
Antwoord op de deelvraag 1 
Hoe verhouden de stakeholders zich tot de pilot “Collectieve afvalinzameling over water“? 

• Het kernconsortium bevat 4 partijen, maar Renewi doet nog niet mee met de 
inzamelpilot

• Contacten met de klant en de buurt zijn er, maar ze zijn op afstand betrokken in het 
project en hebben nog geen invloed op de besluitvorming. Er is wel sterke interesse 
om ze meer te betrekken voor samenwerking, het wordt door een aantal deelnemers 
gezien als cruciaal.

• Media, en omgeving (maatschappij en milieu) zijn externe beïnvloeders. Door deze 
partijen te betrekken kunnen er kansen voor het creëren van bekendheid en draagvlak 
ontstaan.

• Er vindt een verschuiving van rollen plaats t.o.v. het oude inzamelingsmodel. 
• Zoev city en Pantar krijgen verantwoordelijkheden die voorheen bij de gemeente 

lagen. 
• Gemeente behoudt wel de klantenbestanden

12



2. IMPACT
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AANPAK DEELVRAAG 2
In deze deelvraag worden externe (maatschappelijke) effecten van beide inzamelmethodes 
uitgedrukt, waar mogelijk in kosten. De scope van deze maatschappelijke impact is 
vastgelegd op basis van de wens vanuit het consortium en de beschikbaarheid van 
gegevens uit de pilot.

Resultaat: gekwantificeerde maatschappelijke impacts per ton ingezameld restafval voor 
de pilot en de baseline

2.1 Nulmeting
2.2 

Datacollectie 
pilot

2.3 Berekening 
MKBA

Impactcategorieën

• CO2-uitstoot
• Luchtemissies
• Afgelegde afstand
• (sociale) werkgelegenheid
• Verkeersveiligheid
• Opstoppingen

14



NULMETING – OP BASIS VAN BUSINESS CASE

Inschatting jaarlijkse impact 
bedrijfs-afvalinzameling 
Renewi en Gemeente A’dam in 
gebieden 1011 en 1012

3.700 voertuigbewegingen
26.500 km afgelegd in de stad

59,6 ton CO2-uitstoot
128 kg NOx-uitstoot
1.800 g fijnstofuitstoot

15



Toelichting op impact van inzameling logistieke
component

Fase Afvalinzameling over 
water (Zoever)

Reguliere afvalinzameling Toelichting

Inzamelroute 10,5 10,5 Aantal km per 1000 kg restafval, 
uitsluitend afstand voor
inzameling

Niet-inzamelroute 11,9

5 (km)
x

2,48 (aantal keer heen en weer per ton 
restafval)

2,8

24 (km)
x

0,13 (aantal keer heen en weer per ton 
restafval) 

Aantal km per 1000 kg restafval, 
afstand van rijden van en naar
inzamelroute, exclusief
inzamelen zelf

Totaal 22,4 km / ton restafval 13,3 km / ton restafval
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METINGEN EN IMPACTBEREKENING – CO2   PER TON 
RESTAFVAL INGEZAMELD

VERWERKER

Op- en
aanrijdroute

Inzamelings-
route

OVERSLAG EN 
PERSING IJ

Vervoer over water 
naar city dock

Overslag naar wal Vervoer met 
kraanarmwagen naar AEB

Inzameling over water

5,3 kg CO2
2,8 km per ton afval

1,75 kg CO2
11,9 km per ton afval 0,01 kg CO2

1,55 kg CO2
10,5 km per ton afval

0,11 kg CO2 3,7 kg CO2 1,10 kg CO2

Op- en aanrijdroute Inzamelingsroute

19,6 kg CO2
10,5 km per ton afval

Ca. 8 kg CO2
/ ton 
ingezameld
restafval

Ca. 25 kg 
CO2 / ton 
ingezameld
restafval

• Inzameling over water i.p.v. dieselvuilnisauto bespaart circa 17 kg ton CO2 per ton restafval
• Bij volledig groene stroom kan dit verschil groeien tot 24 kg CO2 per ton restafval
• Bij vergelijking met inzamelen met elektrische vuilnisauto’s slinkt de besparing naar 1,5 kg CO2 per ton restafval

Reguliere inzameling en vervoer met vuilnisauto
ONTDOENER
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Totaalbeeld maatschappelijke kosten en baten per ton afval

18

Afgelegde
afstand

Milieu (sociale) Werkgelegenheid Veiligheid Omgeving

Afgelegde
kilometers

CO2
(kg / ton restafval
ingezameld)

NOx 
(kg / ton restafval
ingezameld)

PM10 
(g / ton restafval
ingezameld)

Bepaarde
uitkeringskosten

Werkuren regulier Ongevallenindex Opstoppingenindex*

Casus afvalinzameling
over water

22,4 km 8,25 kg 0,01 kg 0,20 g €31,61 €190,77 88,7 
(x 10-7)

ongevallen

21,7 m2 x uren

Reguliere
afvalinzameling

11,0 km 24,8 kg 0,05 kg 0,74 g €4,44 €190,74 53,19
(x 10-7)

Ongevallen

44,6 m2 x uren

Netto impact 
afvalinzameling over 
water

+11,4 km -16,6 kg -0,04 kg -0,5 g 0,00 0,00 +35,51
(x 10-7)

ongevallen

-23,0 m2 x uren

Delta 
maatschappelijke
kosten en baten

- +€2,04 +€1,52 +€0,03 +€27,17 waarschijnlijk geen 
substitutie-effect

-€0,18 Circa 50% minder 
binnenstedelijk 
ruimtegebruik

* inschatting
ingenomen
hoeveelheid publieke
ruimte door voertuig
(oppervlakte het 
voertuig en tijdsduur
inzameling)

Quick scan op basis van 1000 kg restafvalinzameling in het Wallengebied: 

Bespaarde milieu-
impact door minder 

dieselverbruik en
elektrisch vervoer is 

relatief lag.

Inzet van personeel met afstand tot de 
arbeidsmarkt levert momenteel een besparing
van uitkeringskosten op. Aanname: personeel
reguliere afvalinzameling kan elders worden
ingezet (tekort aan chauffeurs), dit i.v.m. het 
economisch tij en de krappe arbeidsmarkt.

Hoewel grotere voertuigen meer kans
hebben op een ongeluk in de binnenstad

is de impact negatief omdat de Zoever
veel meer kilometers moet rijden voor

dezelfe hoeveelheid afval.

Benadering. Hoewel een Zoever meer
ingezet wordt neemt deze substantieel

minder publieke ruimte in de 
binnenstad bij het uitvoeren van 

inzamelactiviteiten (voertuigen zijn veel
Kleiner)

Hoewel de Zoever een veel
kleinere capaciteit heeft is 

de afstand naar de 
stortplek en parkeerplaats

veel Kleiner. Belangrijk
voordeel.

• Er is maatschappelijke meerwaarde t.o.v. regulier inzamelen
• Financiële meerkosten van de pilot €55 per ton restafval

18



Impact per jaar bij opschaling alle klanten
Gemeente Amsterdam en Renewi

19

Afgelegde
afstand

Milieu (sociale) Werkgelegenheid Veiligheid Omgeving

Afgelegde
kilometers

CO2
(ton)

NOx 
(ton)

PM10 
(kg)

Bepaarde
uitkeringskosten

Werkuren
regulier

Ongevallenindex Opstoppingenind
ex* (ha x uren)

Impact per jaar +27.000 km

-40 -0,10 -1,3

+€65,000

waarschijnlijk 
geen 

substitutie-
effect -€440

-5,6
Verschil
maatschappelijke
kosten en baten

+€5.900 +€3.600 +€70

Circa 50% 
minder 

binnenstedelijk 
ruimtegebruik

Resultaten op basis van circa 2.400 ton afval per jaar vanuit
bedrijfsafvalklanten Renewi en Gemeente Amsterdam in Wallengebied



Overzicht maatschappelijke impact: kwalitatief
Dimensie Indicator Impact huidige

casus
Wat kan deze impact nog beïnvloeden in 
de toekomst?

Economisch Financieel (BuCa) - (+) opschaling (en zie ook andere invalshoeken)

Kosten kademuuronderhoud +

Ecologisch Broeikasgassen + (+) door toepassing groene stroom
(-) door normalisering elektrische vuilnisauto’s op 
(groene) stroomLuchtemissies +

Bijdrage circulaire economie n.v.t. (+) ontdoeners meer in staat stellen stromen
gescheiden aan te bieden en kwaliteit van 
gescheiden stromen te verbeteren

Sociaal Verkeersoverlast +

Veiligheid - (+) mogelijk zelf-rijdende zoevers

Sociale impact + (+) Mogelijk uitbreiding takenpakket van Zoever-
bestuurders?
(-) als bemanning geautomatiseerd / gerobotiseerd
wordt

20



DEELCONCLUSIE IMPACTMETINGEN
Antwoord op de deelvraag 2 

Wat is de impact van deze nieuwe wijze van inzameling t.o.v. de oude situatie?

• Totale maatschappelijke impact van afvalinzameling over water is positief ten opzichte van reguliere afvalinzameling. Dat betekent dat de netto balans van maatschappelijke 
kosten en baten hoger is voor afvalinzameling over water dan reguliere afvalinzameling.

• Financieel gezien is de sociale werkgelegenheid door slimmer inzetten van mensen in de inzamelketen die deze pilot biedt is de grootste maatschappelijke baten. Door de 
inzet van klein materieel worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat gesteld afvalinzameling uit te voeren

• De uitstoot van broeikasemissies en luchtemissies is aanzienlijk lager in de pilot dan met reguliere inzameling. Op jaarbasis zou inzameling over water de uitstoot van 44 ton 
CO2 kunnen besparen vanuit de logistieke middelen die ingezet worden. Met de gehanteerde externe prijzen is de impact van deze emissies op de totale maatschappelijke 
kosten-bateninschatting beperkt. Inzameling met grote elektrische vuilnisauto’s levert een vergelijkbare emissiebesparing op.

• De zoever dient ongeveer 2x zoveel kilometers te maken in deze pilot voor het inzamelen van dezelfde hoeveelheid afval. Dit leidt tot twee negatieve effecten in de 
maatschappelijke kosten-baten inschatting: meer verkeersbewegingen en grotere veiligheidsimpact (meer risico op ongevallen). 

• Het milieu-voordeel en omgevingsvoordeel wordt in grote mate bepaald door de korte afstand die elektrische wagens hoeven af te leggen voor het legen van de inhoud. 
Daardoor is de extra afstand die ze moeten afleggen door hun veel kleinere capaciteit t.o.v. de reguliere vuilnisauto beperkt. Door de kleinere afmetingen van de elektrische 
wagen is de verwachting dat de impact op de verkeersdruk ongeveer 30% lager is ondanks het hoger aantal kilometers dat moet worden afgelegd.

• Het potentiële maatschappelijke voordeel kan groter worden als blijkt dat dergelijke fijnmazige inzameling leidt tot meer en beter gescheiden stromen
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3. OPLOSSINGSRICHTINGEN VOOR SAMENWERKING
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AANPAK DEELVRAAG 3
De eerste drie stappen zijn gebaseerd op: 
Kraaijenbrink, J., Oskam, I., & van Wegen, B. (2019). Samen waarde creëren: een gids voor 
open collaborative business modelling. Hogeschool van Amsterdam. 

Resultaat: oplossingsrichtingen voor samenwerking creëren en valideren met 
consortiumpartners

3.1 
Waardepropositie 

ontwikkelen

3.2 Bijdragen en 
behoeften partners 

in kaart brengen

3.3 Businessmodel 
canvas opstellen 

(overzicht)

3.4 Knelpunten en 
kansen identificeren

3.5  
Oplossingsrichtingen 

ontwikkelen en 
evalueren
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WAARDEPROPOSITIE
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WAARDEBALANS PANTAR

Kernbelangen, randvoorwaarden,
Overige opmerkingen:

- Het kerndoel van Pantar is 
structureel werk creëren voor 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Andere 
partijen moeten ook willen 
meedoen;

- Kostendekkende projecten;
- Het juiste dna van 

deelnemende partijen;

- Handjes voor fijnmazige binnenstadlogistiek, be- en verwerking 
van grondstoffen en logistiek naar afnemers;

- Leerlijnen MBO met ROC oa logistiek en circulair medewerker;
- In dit initiatief: personeel voor inzameling en vervoer per 

elektrische auto
- In andere initiatieven: vervoermiddelen (auto’s, elektrische 

karren, bakfietsen) en benodigde apparatuur en werkkleding 
voor het werk;

- Netwerk met gemeente en bedrijven in A’dam;
- MKBA via Start Foundation;
- Juridische (on)mogelijkheden structureren van de samenwerking;
- Leerlijnen/onderwijs voor arbeidsmarktfuncties MBO in 

samenwerking met ROC;
- Kennis en netwerk financiële sector;

- Betrouwbare partners;
- Complementaire diensten;
- Slim Co2 neutraal stadslogistiek concept;
- Partijen die willen investeren in 

apparaten/vervoersmiddelen/locatie/Circulaire Hub;
- Kennis/inzichten in behoeften en belangen andere partijen;
- Kennis in innovaties rondom hoogwaardig hergebruik 

grondstofstromen;
- Verbinding van MBO leerlijn naar HBO leerlijn;
- Pilots
- Doorstroom mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt naar de reguliere arbeidsmarkt;
- Nieuwe verdienmodellen met beprijzing externaliteiten en 

andere waarderingen (brede welvaart/donut ecoonomy/SDG’s);
- Van businesscase naar valuecase;  
- Cooperatief samenwerkingsmodel met faire deal en faire 

verdeling kosten/baten en risico/rendement;
- Alternatief voor en/of oprekking 

mededinging/aanbestedingsbegrenzing;
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WAARDEBALANS ZOEV-CITY

Kernbelangen, 
randvoorwaarden,
Overige opmerkingen:

Spil in schone en gescheiden 
afvalinzameling worden

Bijdragen aan duurzame, 
sociale en leefbare stad

Continuïteit van het bedrijf 
(minimaal kostendekkend)

- Schoon vervoer voor afvalstromen
- Kennis van schoon vervoer over weg en water
- Bijdragen aan betere afvalscheiding in Amsterdam
- Bescherming van de kademuren van Amsterdam
- Vermindering verkeersdruk op de weg
- Projectleider 
- Netwerk met gemeente en bedrijven en BIZ’en in A’dam;
- Materieel inzameling en logistiek: 

- inzamelauto’s 
- boten, 
- overslagmiddelen City Dock en Circular Hub

- Buiten scope project: 
- Materiaal, uren en kennis t.a.v. biovergisting Circular

Hub
- Personeel en werkuren (overslag en vervoer per boot)

- Marktaandeel afvalinzameling en –logistiek
- Op termijn: continuïteit d.mv. omzet (of winst?) uit 

- inkomsten uit afzet van grondstoffen uit afval
- andere inkomsten?

- Kennis van de afvalstromen en de keten (toekomst: 
ketenregisseur?)

- Kennis van schoon vervoer
- Klanten 
- Netwerkvergroting met o.a. publiek organisaties
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WAARDEBALANS GEMEENTE AMSTERDAM AFVAL EN GRONDSTOFFEN

Kernbelangen, 
randvoorwaarden,
Overige opmerkingen:

Bijdragen aan duurzame, 
sociale en leefbare stad

Randvoorwaarden: 
- Beleidsdoelstellingen CE, 
afval en schone mobiliteit.
- Wet- en regelgeving

- Klanten (afvalontdoeners)
- Netwerk met overige overheidsinstanties
- Beleidsuitvoering (ondersteuning bij het wegnemen van barrières 

bij uitvoering van het initiatief, bijv. d.m.v. vergunningverlening 
of instellen / verruimen venstertijden)

- Kennisinbreng
- Faciliteren met vergunningen

- Kennis over bedrijfsafvalinzameling tbv beleidsdoelstellingen 
Circulaire Economie en Schoon vervoer

- Kennis over vermindering verkeersdruk en behoud infrastructuur 
(kademuren).

- Kennis over aanbesteding van afvalinzameling met behulp van 
sociale werkvoorziening.

- Kennis mogelijkheden gezamenlijk inzamelen, vervoeren en 
verwerken van bepaalde bedrijfsafvalstromen en huishoudelijk 
afval in de stad
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WAARDEBALANS RENEWI

Kernbelangen, randvoorwaarden,
Overige opmerkingen:

Klanten en afvalstromen 
behouden om het potentieel van 
afval als grondstof te behouden.

Eventueel hogere inzamelkosten 
voor pilot worden niet 100% 
doorberekend aan Renewi of aan 
haar klanten (door hogere 
tarieven)

- Intentie toekomst: klanten/ontdoeners (in de binnenstad)
- Afvalinzamelmaterieel voor ontdoeners (containers)

- Kennis m.b.t. de rol van Renewi in nieuwe ketensamenwerkingen
- Minder (kosten voor) voertuigbewegingen in de binnenstad
- Nieuwe relatie tot bestaande klant onderzoeken: Verschuiving 

van logistiek naar verwerking en advies voor klanten.
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WAARDEPROPOSITIE + WAARDEBALANSEN BUSINESS MODEL CANVAS



Risico’s en kosten
• hogere kosten per volume-eenheid
• investeringen infrastructuur
• toename inzamelmomenten, 
• verschillende belangen inzamelaars, verwerkers, personeel

Alternatieven:
• andere

vervoermiddelen
• andere dagbesteding 
• Ander beleid: 

terugdringen 
afvalaanbod

Toegevoegde waarde
Economisch:  
• kosten kademuur-

onderhoud
• social return
Ecologisch: 
• lucht- en

broeikasgasemissies
• afvalscheiding t.b.v.

kringloopsluiting
Sociaal:
• verkeersveiligheid en      

-overlast, 
• empowerment en

sociaal welzijn 
medewerkers (voor-
komen eenzaamheid, 
armoede, schulden)

• Voor de klant: 
verhoogde service?

Inbreng
• Zoev City: logistieke 

diensten en 
vervoermiddelen.

• Pantar: 
arbeidskrachten, 
toekomst: 
werkwerkingslocatie 
gescheiden stromen

• Renewi: 
klantenbestand

• Gemeente: faciliteren 
wet- en regelgeving, 
klantenbestand

Onduidelijk is de regie 
en verantwoordelijkheid 
t.b.v. gezamenlijk belang 
en ketencontinuïteit

Samenwerking
• Indiv. taken 

consortiumpartners 
zijn duidelijk.

• Hoe ziet de 
samenwerking met 
elkaar en de klant 
eruit? Is een 
ketenregisseur nodig, 
zo ja wie? (PPS?)

Verdienmodel:
• Klant betaalt aan gemeente/renewi -> die betalen Zoev -> 

Zoev betaalt pantar.  
• Gemeente subsidieert Pantar afhankelijk van loonwaarde als 

sociaal vangnet

In vergelijking met oude klanttarieven: verdienmodel niet rond

Waardepropositie: 
• integrale zero-emissie 

afvalinzamelservice,
• lichtgewicht EV's over weg en water, 
• KWD-afvalscheiding 
• inzet en doorstroom van mensen met 

afstand tot arbeidsmarkt naar reguliere 
arbeidsmarkt dmv leren.

• Voor de klant? Hoger servicemodel?

Context en kaders:
• Wet- en regelgeving: knellende bestaande wetgeving tussen marktwerking, staatssteun- en aanbestedingsregels. 
• duurzame en sociale ambities overheid (lokaal & regionaal circulair + monostroom beleid). 
• Binnenstedelijk gebied met logistieke beperkingen. 
• Hogere energiekosten

Waarden en doelen:
• Rendabele en robuuste afvalketen
• Continuïteit voor iedere indiv. partner geborgd 
• Bijdrage duurzame en inclusieve stad.
• Voorsorteren op lokaal & regionaal circulair + monostroom beleid overheid 
• Ontzorgen door afvalmanagement

Organisatie:
Besluitvorming en governance: 
• Onduidelijk hoe huidige rechts- en organisatievormen leiden tot gezamenlijke besluiten en beleid
• Verdeling eigen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is duidelijk, maar op spanning door tegenstrijdige belangen en verschil in 

juridische middelen.

Uit: Kraaijenbrink, J., Oskam, I., & van Wegen, B. (2019). Samen waarde 
creëren: een gids voor open collaborative business modelling. 
Hogeschool van Amsterdam.

Kansen en knelpunten in rood 
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KANSEN EN KNELPUNTEN GRONDSLAG

Financiële dekking van de 
samenwerking 

• Wijze van inzameling is (op dit moment) duurder (hogere OPEX en CAPEX)
• Schaal is klein en behelst slechts een ‘kostenstroom’ (restafval)
• Maatschappelijke opbrengsten zijn niet verdisconteerd in de business case

Voldoende incentive voor
marktpartijen om deel te nemen 
(om initiatief op te schalen)

• Continuïteit
• Minimaal behoud marktaandeel bedrijfsafvalklanten
• Concurrerende trends, bijv. grotere elektrische vrachtwagens en autonoom rijden

Organisatiestructuur nog niet 
voldoende gedefinieerd

• Verschillende partijen met verschillende belangen werken samen
• Nieuwe samenwerkingsvorm

Waarde voor klant • Wat levert deze wijze van afvalinzameling, naast maatschappelijke opbrengsten voor de 
omgeving als geheel, op voor de klant?

Wet- en regelgeving • Marktwerking vs. staatsteun vs. aanbesteding (bestaande structuren remmen innovaties)
• Hygiëne en afvalwet en -regelgeving (afval mag niet zomaar worden verkocht als 

product).

SAMENVATTING KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN (ROOD IN CANVAS)



OPLOSSINGSRICHTINGEN T.B.V. BUSINESS MODEL

Met de voorgaande knelpunten en kansen zijn oplossingsrichtingen
opgesteld i.s.m. experts. Dit zijn:

1. Ontwikkelen governance vd keten: verantwoordelijkheden 
worden vastgelegd

2. Opschalen inzamelvolumes: meer klanten met dezelfde 
afvalstromen

3. Optimaliseren economische waarde: verwerken met het oog op 
hogere economische waarde

4. Maatschappelijke kosten en baten doorberekenen: koppelen 
sociale en milieukundige impact aan economische opbrengsten

5. Diversificeren producten en diensten: uitbreiden naar andere 
typen (afval)stromen en actoren

Deze oplossingsrichtingen vullen elkaar aan. Ze geven richting aan 
vervolgstappen voor de pilot.  

Leveranciers en afnemers 
andere stromen: multisided

platform

Lokale stakeholders

Grondstoffenverwerkers 
en 

-afnemers 

Afvalleveranciers 
(BIZen, individuele 
afvalaanbieders)

Huidig consortium: 
Zoev City, Pantar, 

Gemeente en 
Renewi
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OPLOSSINGSRICHTING 1: 
GOVERNANCE V/D KETEN ONTWIKKELEN

Optie 4
Regie: gezamenlijk 
(commons)

Afvalontdoener

Afvalinzamelaar

Afvalverwerker

….

OPTIE 2
Regie: afvalinzamelaar

Afvalontdoener

Afvalinzamelaar

Afvalverwerker

OPTIE 3
Regie: afvalverwerker

Afvalontdoener

Afvalinzamelaar

Afvalverwerker

Huidig consortium: Zoev City, 
Pantar, Gemeente en Renewi

OPTIE 1
Regie: afvalontdoeners

Vertegenwoordiger 
afvalontdoeners

Afvalinzamelaar

Afvalverwerker

Optie 5
Regie: kennis- en 
stakeholder-
management*

Afvalontdoener

Afvalinzamelaar

Afvalverwerker

….

Voordelen:
1. Vastgelegde rechts- en organisatievorm
2. Verantwoordelijkheden helder
3. Gestroomlijnde samenwerkingen
4. Eerlijke verdeling kosten en baten

Aandachtspunten:
1. Onafhankelijkheid
2. Vertrouwen
3. Tijdsinvestering
4. Impact is niet direct zichtbaar

* Bijv. gemeente Amsterdam of externe onafhankelijke partij
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Meer klanten met KWD-restafval, bijv. door white-label inzameling :

1. Klanten uit andere wijken
2. Evt. klanten van andere inzamelaars binnen dezelfde wijk

OPLOSSINGSRICHTING 2: 
INZAMELVOLUME OPSCHALEN 

Afvalleveranciers (BIZen, 
individuele afvalaanbieders)

Huidig consortium: Zoev City, 
Pantar, Gemeente en Renewi

Voordelen:
1. Economische schaalvoordelen
2. Uitbreiden milieukundige en sociale impact op stedelijk niveau

Aandachtspunten:
1. Mogelijk hoge initiële investeringen
2. Economische schaalvoordelen zijn in eerste instantie beperkt 34



OPLOSSINGSRICHTING 3: 
OPTIMALISEREN ECONOMISCHE WAARDE

Resultaat: meer inkomsten door hogere economische impact

Grondstoffenverwerk
ers en 

-afnemers 

Afvalleveranciers 
(BIZen, individuele 
afvalaanbieders)

Huidig consortium: 
Zoev City, Pantar, 

Gemeente en Renewi

Voordelen:
1. Meer inkomsten door hogere waarde producten uit afval

Aandachtspunten:
1. Kwaliteit en kwantiteit van afvalaanbod zijn cruciaal
2. Afweging kosten en baten van hoogwaardigere inzameling en –

verwerking
3. Motivatie bij ontdoeners
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OPLOSSINGSRICHTING 4: 
MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATEN 

DOORBEREKENEN

Lokale 
stakeholders

Grondstoffenver
werkers en 
-afnemers 

Afvalleveranciers 
(BIZen, 

individuele 
afvalaanbieders)

Huidig 
consortium: Zoev

City, Pantar, 
Gemeente en 

Renewi

Voordelen:
1. Maatschappelijke voor- en nadelen meewegen
2. Gedeeld draagvlak en verantwoordelijkheid

Aandachtspunten:
1. Organisatorische en juridische haalbaarheid (i.v.m. systeemwijziging)
2. Beperkte opbrengsten
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OPLOSSINGSRICHTING 5: 
DIVERSIFICEREN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Leveranciers en afnemers 
andere stromen: multisided

platform

Lokale stakeholders

Grondstoffenverwerkers 
en 

-afnemers 

Afvalleveranciers 
(BIZen, individuele 
afvalaanbieders)

Huidig consortium: 
Zoev City, Pantar, 

Gemeente en 
Renewi

Voordelen:
1. Optimale inzet vervoermiddelen
2. Meer opbrengsten
3. Groter marktpotentieel

Aandachtspunten:
1. Complexiteit samenwerkingsverband, meerdere ketens
2. Complexiteit in operatie, bijv. matchen, plannen, evt. hygiëne

ht
tp

s:
//

w
w

w
.s

ol
id

w
ea

lth
st

ra
te

gy
.c

om
/t

he
-c

on
ce

pt
-o

f-d
iv

er
sif

ic
at

io
n/

37



VERWACHTE VERWACHTE 
IMPACT HAALBAARHEID

1. Ontwikkelen governance v/d keten
verantwoordelijkheden worden vastgelegd

2. Opschalen inzamelvolumes 
meer klanten met dezelfde afvalstromen

3. Optimaliseren economische waarde 
verwerken met het oog op hogere economische waarde

4. Maatschappelijke kosten en baten doorberekenen 
koppelen sociale en milieukundige impact aan economische 

opbrengsten

5. Diversificeren producten en diensten
uitbreiden naar andere typen (afval)stromen en actoren

VERWACHTE IMPACT EN HAALBAARHEID
Gem. A’dam A&G 3 2

Pantar 4         2

Renewi 2 4

Gem. A’dam A&G      4 2

Pantar 4 2

Renewi 2 4

Gem. A’dam A&G   3 2

Pantar 4 3

Renewi 3 2

Gem. A’dam A&G    4 2

Pantar 4 1

Renewi 3 1

Gem. A’dam A&G     4 3

Pantar 4 3

Renewi 4 2

PARTIJ
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TOELICHTING SCORES
• Voorkeuren:

• gem. A’dam A&G: 1. combinatie governance ontwikkelen en 4. maatschap. Kosten en baten 
doorberekenen 

• Pantar: 1. combinatie governance ontwikkelen, 4. maatschap. Kosten en baten doorberekenen en 
evt. 3. optimaliseren econ. Waarde.

• Renewi: combinatie 2. volume opschalen en 3. optimaliseren econ. Waarde.
• Opties 1 en 4:

• Samenwerking is cruciaal, van lokaal (klant) tot regionaal (incl. rijkswaterstaat en werkgroepen 
MRA). Let op wet- en regelgeving.

• Gebieds- en impactgericht denken: vergeet de waardepropositie voor de klant en het gebied niet
• Belangenconflicten moeten opgelost worden met een duidelijk bestuurlijk ontwerp
• Er is behoefte aan grip op het transitie proces

• Optie 5 wordt later interessant:
• One-stop-shopping model: 1x inzamelen voor meerdere stromen
• Demand koppelen aan stromen met hoge volumes
• Belangrijkst: droge stromen
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DEELCONCLUSIE OPLOSSINGSRICHTINGEN 
GEZAMENLIJK BUSINESSMODEL
Antwoord op de deelvraag 3 

Hoe kan de samenwerkingsvorm voor collectieve afvalinzameling over water financieel of maatschappelijk geoptimaliseerd worden in een gezamenlijk businessmodel?

• Voorkeuren verschillen 
• Gemeente en Pantar zien veel in governancegerichte oplossingen
• Renewi ziet mogelijkheden in economische verdienmodellen en schaalvoordelen

• Overbruggen belangenconflicten is nodig om de continuïteit van het initiatief te borgen. Wellicht 
zijn er oplossingen te bedenken die combinaties maken, bijv. combinatie van oplossingsrichting 3 
en 4.

• Het is verstandig ook andere partijen buiten het huidige consortium te betrekken: 
• In ieder geval de klant en de buurt i.v.m. versterken draagvlak en waardepropositie; maar ook 
• andere afdelingen binnen de gemeente voor doorberekenen kosten en baten; en
• hogere overheden i.v.m. mogelijk ‘schurende’ wet- en regelgeving.
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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CONCLUSIE
Antwoord op de hoofdvraag 
Wat is de potentiële impact van een samenwerkingsmodel waarin afval collectief wordt ingezameld en over water wordt vervoerd?

• De maatschappelijke impact van de pilot is positief: het levert maatschappelijke baten op, de 
milieu-impact neemt door elektrificatie van het vervoer significant af en potentieel kan het betere 
afvalscheiding faciliteren. 

• Er zijn wel knelpunten voor opschaling:
• wijze van inzameling is duurder: 

• is daarmee niet rendabel voor inzamelaars en
• directe meerwaarde voor de klant is niet groter (in deze pilot) 

• de beleidsstructuur nog niet uitontwikkeld
• huidige wet- en regelgeving is een belemmering, met name rondom marktwerking, mededinging, 

hygiëne en veiligheid.

• Er zijn vijf oplossingsrichtingen in dit project ontwikkeld, die inspelen op de knelpunten. Er is op 
basis van verwachte impact en haalbaarheid nog geen consensus over welke richtingen het 
eerst opgepakt dienen te worden. 
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AANBEVELINGEN
• Betrek de klant en buurt in het kernconsortium om de waardepropositie te verstevigen.

• Zoek naar andere partners die als schakel kunnen dienen om tegenstrijdige belangen 
te voorkomen. Denk aan partners die bijdragen aan verbetering van de klantrelatie, 
duidelijkere verdeling kosten en baten, en verheldering rondom eigenaarschap kennis en 
middelen, en vertegenwoordigers van wetgevende partijen (Rijk, EU).

• Creëer samen combinaties van de voorgestelde oplossingsrichtingen, waarmee de 
tegenstrijdige belangen worden omzeild en de lusten en lasten worden verdeeld, bijv. 
ontwerp een beleid waarmee individuele verantwoordelijkheden beloond worden met 
economische en/of maatschappelijke opbrengsten voor die partij.

• Onderzoek en test de bovenstaande aanbevelingen in deze pilot en in andere initiatieven. 

Deze thema's kunnen nader uitgediept worden als vervolgonderzoek in een volgende fase van deze pilot 
waarbij mogelijk meerdere stromen worden ingezameld, of in andere pilots waarbij meerdere ketenpartners 
samenwerken om de bedrijfsafvalinzameling te verduurzamen.
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