Naam project: S.E.C. –afvalstromen, compostering.
Projectbezetting:
Opdrachtgever:
Hoverniersbedrijf P. Wisse
tel: 0622925184 of 0118-586050
mail: pjwisse@zeelandnet.nl
Projectleider:
Rico Wisse
Tel: 0613691356
Mail: 11ul03113@student.edudelta.nl
Eindgebruikers:
Hoverniersbedrijf P. Wisse
tel: 0622925184 of 0118-586050
mail: pjwisse@zeelandnet.nl
Opdrachtnemer: Projectgroep S.E.C.
Aanleiding project:
Hovenierbedrijf P. Wisse wil duurzamer gaan ondernemen. Via het model People, Planet,
Profit willen zij daar vorm aan gaan geven. Daarmee wil dit bedrijf zich onderscheiden van
andere bedrijven in de hovenierssector. Het belangrijkste onderzoekpunt voor deze opdracht
is de financiële kant (profit) van deze zaak.

Projectdoelen:
1.
De huidige situatie in de groene afvalstromen verbeteren.
2.

Een 2e onderneming oprichten naast het huidige bedrijf, gericht op het verwerken die
afvalstromen.

3.

Een win win situatie creëren voor dit bedrijf en voor mogelijk voor andere bedrijven.

Resultaten van de projectdoelen:
Bij doel 1:
1.
Een compleet plan aanleveren hoe we de huidige situatie willen verbeteren. Inclusief
een ontwerp voor de composteringsbak. Met het ontwerpen van het dak proberen we
een verbinding te leggen met de uitkomsten van het deelproject ‘Groene daken’
2.
Een plan met mogelijkheden hoe we de compost gaan afzetten.
Bij doel 2:
1.
Een rapport aanleveren met daarin beschreven of het rendabel is om een onderneming
te starten die zich richt op verwerven, composteren en afzetten van groene
afvalstromen.
2.
Als uit punt 1 blijkt dat het rendabel is, leveren wij een ondernemersplan aan.
Bij doel 3:

1.

Een plan met daarin omschreven hoe er een win winst situatie gecreëerd kan worden
voor dit bedrijf en mogelijk voor andere bedrijven.

Randvoorwaarden:
Dit project moet eind februari begin maart 2010 af zijn. Er moet gekeken worden welke
onderdelen wij zelf gaan uitvoeren en welke onderdelen externe studenten gaan uitvoeren.
Business Case:
Dit is hetzelfde als de aanleiding van het project.
Kwaliteitsverwachting:
De klant verwacht dat wij producten aanleveren waar direct mee aan de slag kan worden
gegaan zonder dat ze nog helemaal herzien hoeven te worden.
Projectaanpak:
1. Het volgen van een cursus duurzaam ondernemen in Vlaanderen en Zeeland.
2. Onderzoek naar huidige situatie bij hoveniersbedrijf P. Wisse. Hier zal blijken welke
onderdelen door ‘externen’ worden verzorgd.
3. Markonderzoek naar compost. Ook hier zal blijken welke onderdelen door ‘externen’
worden verzorgd.
4. Ontwerp compostbak.
5. Verbinding deelproject ‘Groene daken’ maken.
6. Tussenresultaten rapporteren.
7. Als punt 6 positief, het schrijven van een ondernemersplan.
Deelprojecten:
1. Tussenrapportage.
2. Ontwerp compostbak.
3. Mogelijk ondernemersplan.

Projectplanning:
Het is de bedoeling dat wij de producten uiterlijk begin maart 2010 aanleveren aan de klant.
Kwaliteitsbeheersing:
Hiervoor is de projectleider verantwoordelijk voor. Hij zal dit bespreken met zijn projectgroep
en de coaches van dit project.
Informatie en communicatie:
Hiervoor zijn coaches beschikbaar binnen de projectgroep S.e.C.:
Hans Overvliet: inspiratie en algemene ondersteuning.
Josje de Koning: ondersteuning in rapportage.
Marcel Hassink: vak- en procesondersteuning.
Jurjen van Opstal: ondersteuning op het financiële gedeelte.
Extra Voorzieningen:
Wij moeten er goed rekening mee houden dat de klant hoge prioriteiten heeft bij dit
onderwerp. Dus dat wij ook daadwerkelijk de producten op tijd aanleveren.
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