Werk maken van de circulaire
economie
Derkjan Hooijer van Hooijer Renkum over de nieuwe vestiging GroeneWaarden
Derkjan Hooijer vindt het belangrijk tijd vrij te maken om ontwikkelingen te overzien om zo het bedrijf voor de toekomst
sterker te maken. Hooijer Renkum kocht voor zijn biomassatak al de voormalige steenfabriek in Doorwerth. Het bedrijf
trekt nu extra tijd uit om er de circulaire economie op te starten. De vestiging kreeg de passende naam GroeneWaarden.

Hooijer Renkum
Hooijer Renkum is in 1979 opgericht door Karel Hooijer,
die toen startte met werkzaamheden voor Parenco in
Renkum. Het bedrijf groeide, vond andere opdracht
gevers en verbreedde zich. Afgelopen najaar nam
Derkjan het stokje officieel van zijn vader over. Het
bedrijf heeft de takken Hooijer Groen & Verhuur (kap
en aanleg van groen, biomassaproductie en verhuur),
Hooijer Wegenbouw (infrastructurele werken) en Hooijer
Milieu- en Slooptechniek (circulaire sloop, demontage
en asbest- en bodemsanering). Hooijer neemt complete
projecten aan in groen, grond en infra en werkt veel
samen met partners. Het bedrijf heeft de certificaten ISO
9001, VCA**, CO2-Prestatieladder trede 3, BRL SVMS-007,
procescertificaat asbestverwijdering, BRL 7000, ERBO

en BRL K19020. Er zijn circa zeventig vaste medewerkers
in dienst en Hooijer huurt daarnaast ook krachten in.
Meer informatie: www.hooijer.nl.
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Een prijsvraag onder de medewerkers leverde voor de nieuwe
vestiging in de voormalige steenfabriek in Doorwerth de
passende naam GroeneWaarden op. Toen we vorig voorjaar
contact hadden over het opstarten van het werkpunt GroeneWaarden aldaar trapte Karel Hooijer nog op de rem. “Nog
even geduld, het is nog niet klaar”, klonk het. D
 ezelfde reactie kregen we onlangs van Derkjan Hooijer. Een logische
reactie, want doseren bij de bedrijfsontwikkeling past in de
aanpak van de Hooijers. Hooijer kocht in 2017 deze locatie
om er de biomassa-activiteiten onder te brengen. Die tak is al
volledig operationeel, het pand is grotendeels opgeknapt en
binnen wordt er gewerkt aan het afbouwen van het nieuwe
circulaire kantoor. Er ligt al het nodige sloopmaterieel keurig
gesorteerd voor een tweede leven. Een groep medewerkers
van werkpunt GroeneWaarden is druk bezig met het bewerken van sloopmaterialen die hun weg terug zullen vinden als
circulair bouwmateriaal. Derkjan Hooijer is vrij helder over de
stand van zaken. “Het is een continu proces, waarin we elke
keer voor ons bedrijf gedoseerd stappen zetten. Nu ligt de
nadruk hier op het afronden van het kantoor en het verder
opstarten van onze tak voor hergebruik van sloopmateriaal.”

Op tijd ontwikkelen
Hij heeft de bedrijfsvoering zodanig ingericht dat hij met
regelmaat afstand kan nemen van de dagelijkse operationele
zaken. Daardoor is er tijd om over de bedrijfsvoering heen te
kijken om het bedrijf door te ontwikkelen. Derkjan vindt dit
erg belangrijk voor het bedrijf. “Dat betekent dus ook tijd uittrekken voor verdieping en gesprekken zonder dat dit direct
werk oplevert”, vertelt hij. Zo bespeurde de familie Hooijer
enkele jaren geleden al dat er een toenemende markt zou
ontstaan voor een circulaire economie. “Dat past ons voor
onze slooptak en de duurzame manier waar we met onze
mensen en ons materieel willen omgaan”, aldus Derkjan. Hij
constateert dat het door de huidige efficiënte productiemethoden in de bouw in combinatie met hoge uurlonen voor
ondernemers nog steeds lonender is om nieuw te gebruiken.
“Een circulair verdienmodel is op korte termijn niet eenvoudig, maar de overheid heeft wel duidelijke doelstellingen
geformuleerd: in 2030 al vijftig procent minder verbruik van
grondstoffen en in 2050 een volledig circulaire economie.”
De familie Hooijer zag daarvoor goede kansen op de nieuwe
vestiging GroeneWaarden. “We hebben 10.000 vierkante
meter oppervlak onder dak de ruimte voor opslag, verwerking en verkoop van sloopmaterieel. Een prima basis om
gesprekken aan te gaan om te kijken hoe we de circulaire
economie in ons bedrijf kunnen inpassen”, zegt Derkjan.
Hij vertelt dat Hooijer dan graag ketengericht denkt en met
partners samenwerkt. “Je kunt het niet alleen. Werken in
ketens, samenwerken met partners, versterkt de bedrijfsvoering”. Hooijer Renkum heeft aansluiting gezocht bij een
collectief van sloopaannemers die het hergebruik van sloopmaterialen willen bevorderen. Ook is er een samenwerking
met een bedrijf om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven en wordt met de opdrachtgevers de
dialoog over circulariteit gevoerd.

Vestiging GroeneWaarden
Hooijer leverde voor onder andere de biomassacentrale van Parenco al jaren bio
massa uit afvalhout. Voor de opslag en verwerking kon het bedrijf gebruik maken
van een deel van het Parenco-terrein. Vanwege uitbreidingen van Smurfit Kappa
Parenco BV moest Hooijer in 2015 op zoek naar een nieuwe locatie. Hooijer vond
die aan de Fonteinallee te Doorwerth, de voormalige steenfabriek van Wienerber
ger uit 1927. Na een huurperiode van twee jaar is Hooijer sinds mei 2017 eigenaar
van deze circa. 9,5 hectare grote locatie. Eerst is het buitenterrein geschikt gemaakt
voor de biomassa-activiteiten. Daarna is het gebouw aangepakt, zoals verharding
en asbestsanering van het dak. Hooijer verhuurt nu voor de exploitatie grote delen
van het pand. Het bedrijf wil op termijn het buitenterrein verder aanpakken en de
binnenactiviteiten mede voor de circulaire economie uitbreiden. Er wordt nu een
circulaire kantoorruimte gebouwd en er is al een deel ingericht voor mensen met
een arbeidsbeperking.

Al opgestart
Dat heeft afgelopen voorjaar geleid tot het officieel opstarten van werkpunt GroeneWaarden voor mensen met een
arbeidsbeperking. Dit is een samenwerking met onder andere de gemeente Renkum en De Voorwerkers. “Werkpunt
GroeneWaarden werkt zelfstandig met eigen coördinatoren
en begeleiders”, vertelt Derkjan. “Wij zorgen voor onderdak
en voldoende werk. We laten de expertise van het coachen
van de mensen met een arbeidsbeperking graag bij De Voorwerkers, omdat dit niet onze expertise is. Op die manier is
het goed in te passen in de bedrijfsvoering.”

“De circulaire economie komt op ons
allemaal af. Nu tijd investeren om in
te kunnen stappen, maakt je bedrijf
toekomstbestendiger”
Dit voorjaar is ook de website Insert.nl gelanceerd. Insert.nl is
een initiatief van sloopaannemers om circulariteit te bevorderen. “Door te bundelen, kun je grotere partijen materiaal
creëren, op verschillende locaties aanbieden en heb je meerdere afzetkanalen”, vertelt Derkjan. Binnen zien we een flink
aantal partijen hout, isolatiematerieel en andere zaken die
de tak inmiddels verwerkt. “Ik trek nu extra tijd uit om dit aan
de gang te krijgen. Op termijn zal ik daar iemand op zetten
om de handen weer meer vrij te hebben voor het leiden en
doorontwikkelen van het bedrijf.”

Prijskaartje
De gedreven ondernemer wijst erop dat er nog een slag
moet worden gemaakt om circulaire economie lonend te
krijgen. “De waardetoekenning in verhouding tot lineair
nieuwe bouwmaterialen is nog niet in balans. Dat zal alleen
gaan als er grotere toeslagen op nieuw materiaal komen en
een dito korting op circulair bouwmateriaal. Bovendien is er
nog een weg te gaan naar in de circulaire economie inpasbare bouwmethoden en bouwmaterialen.”
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Het vergt natuurlijk een intensievere manier van slopen.
“Onze mensen beoordelen te slopen objecten anders en
gedetailleerder”, zegt Derkjan. “Wij hebben natuurlijk extra
transport en opslag en de eventuele nabewerking. Het liefst
verkopen we het rechtstreeks vanaf het te slopen object,
maar dat lukt niet altijd”, zegt hij. Hij hoopt dat Insert.nl hier
een boost aan geeft.
Tot dusver is hij tevreden over de opstartfase. “We hebben
een begin en merken dat opdrachtgevers er al naar vragen of
zelfs circulaire activiteiten waarderen”, vertelt Derkjan. Overheidseisen over het aandeel circulair materieel bij nieuwbouw van grote kantoorpanden helpen ook al en het wordt
al meegenomen in EMVI-aanbestedingen. “We hebben er al
mee gescoord in EMVI-aanbestedingen en al grote werken
gegund gekregen vanwege onze circulaire activiteiten”, vertelt Derkjan. Dat is voor hem een teken dat ze de goede weg
zijn ingeslagen. “Geld hebben de circulaire activiteiten nog
niet opgeleverd. We zijn nu blij dat we quitte draaien.”

Verder denken
Derkjan denkt alweer verder. De gedreven ondernemer ziet
nog mogelijkheden de duurzaamheid een boost te geven
met zonnepanelen op het dak. “Een aansluiting op de vaarwegen is één van de volgende stappen. We hopen binnen
drie jaar een eigen haven te hebben om biomassa en circulair bouwmateriaal en grondstoffen over water efficiënter te
kunnen vervoeren.”
Hij eindigt treffend met de opmerking: “Het begint bij dat
soort zaken altijd met tijd vrijmaken om ontwikkelingen te
beoordelen en met andere partijen en partners mogelijkheden te verkennen. Zo is GroeneWaarden ook opgestart en zo
zal er in de toekomst meer volgen om het bedrijf gedoseerd
door te ontwikkelen. Het is nooit af.”
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Vragen thema tijd
Wat kost je de meeste tijd?

Hoe maak je tijd voor dat wat belangrijk is?

“Vragen van mensen tussendoor, telefoon, e-mail. Je moet eigenlijk zo
min mogelijk worden afgeleid tijdens je werk, dat is een uitdaging.”

“Proberen te delegeren binnen de organisatie en nut van noodzaak
scheiden. Bijvoorbeeld alleen projecten uitrekenen waar we een goede
kans van slagen hebben.”

Waar moet je altijd tijd voor maken?
“Voor een opdrachtgever die een mooi project heeft of een medewerker
die met me wil praten.”

Waar zou je meer tijd voor willen hebben?
“Verdieping in de ontwikkelingen op het gebied van c irculaire economie
en de weg naar fossielvrij materieel.”
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Is de tijd werk en privé in balans, wat doe je eraan?
“Ja, ik probeer die balans te bewaken. Ook omdat ik dit jaar een zoontje
heb gekregen. Ik vind het belangrijk om hem te zien opgroeien.”

Wat is jouw tijdstip?
“Vroeg in de ochtend, als er nog weinig mensen op kantoor zijn en er
weinig telefoon is. Dan kun je doorwerken.”

