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Samen alles doen om 
een mooier morgen te 
creëren door 
grondstofverspilling
vandaag tegen te gaan



Nederland Circulair in 2050

 Grondstoffenakkoord: Circulair aanbesteden in 2023
 Cirkelsteden die in 2030 of 2035 al 100% circulair werken



24 miljoen ton 
bouw- en sloopafval95% Gerecycled





Diensten Stichting Insert

Kenniscentrum

Materiaalinventarisatie

Circulair Advies Specifieke zoekopdracht

MateriaalopslagInsert Marktplaats



Insert Marktplaats



Zoekopdrachten
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Advies op maat

• Ondersteuning van het maken van 
circulaire keuzes binnen uw project

• Ondersteunen in het koppelen van 
vraag en aanbod



Ontwikkeltrajecten

• Van markt- en adviesrapporten

• LCA-onderzoek

• Haalbaarheidsstudies

• Etc. 



Ontwikkelen nieuwe materiaalstromen



Laten we samenwerken om 
een mooier 
morgen te creëren



Circulair Werken!
Derkjan Hooijer, bestuurslid Coöperatie Insert

Recyclingsymposium – 17 november 2021



Sloopaannemers
werken samen in een 
coöperatie om materialen en 
producten uit de sloop een 
tweede leven te geven in de 
circulaire economie



Veranderende rol van sloopaannemer in circulaire 
economie

Probleemstelling: 

• Sloopaannemer wordt bij sloop eigenaar van de sloopmaterialen.

• Wegens gebrek aan tijd, innovatiecapaciteit en schaalgrootte is de meest circulaire oplossing vaak niet 
mogelijk.

• Projectoverstijgende oplossingen voor hoogwaardige afzet sloopmaterialen zijn nodig. 

• Sloopaannemers doorlopen parallelle trajecten die stranden door gebrek aan schaalgrootte.



Sloopaannemers werken samen in Coöperatie Insert

Oplossing:

• Samenwerking circulaire slopers met een gelijksoortig DNA in de Coöperatie Insert!

Voordelen voor de leden: 

• delen van onderzoekskosten

• gezamenlijke leercurve

• toename volume & schaalgrootte waardoor impact gemaakt kan worden

• ‘logistieke efficiëntie door landelijke spreiding van sloopaannemers en hubs

• samen ontwikkelen van circulaire materiaalstromen. Innovatie! 



Leden van de Coöperatie Insert



Coöperatie Insert: de organisatie en werkwijze 

• Coöperatie als ondernemersvorm voor sloopaannemers in de nieuwe circulaire economie. 

• Kernleden (9 stuks en groeiend) die ook daadwerkelijk aan de slag zijn met één of meerdere Materiaalstromen.

• Oogstleden die materialen en producten uit sloop kunnen inbrengen. 

• Combinatie van businesscase en ideële motieven. Deel van de winst wordt geïnvesteerd in nieuwe 
materiaalstromen.

• Niet alleen samenwerking tussen sloopaannemers, maar ook ‘horizontaal’ in de productketens met producenten,  
leveranciers en andere marktpartijen. 



Coöperatie Insert: de hobbels en aanloopperikelen

• Lastig om producten en materialen uit de sloop op grote schaal weer af te zetten in de circulaire economie:
• technische knelpunten
• acceptatie-eisen van het product / materiaal
• wet- en regelgeving (van ‘afval’ een product maken)
• businesscase sluitend krijgen
• concurrerend zijn ten opzichte van nieuw

• Samenwerken als sloopaannemers in een coöperatie vereist visie en organiserend vermogen!

• Formaliteiten geregeld, de samenwerking staat. We zijn concreet aan de slag met enkele materiaalstromen!



Coöperatie Insert: Circulaire Plafondplaat



Coöperatie Insert: Circulaire Plafondplaat



• Samenwerking met Obimex 

• Geluidsabsorptiecoefficient van 0,4 – 0,5 (wordt 
verbeterd)

• Marktprijs:  10 á  13 euro / m2. 

Coöperatie Insert: Circulaire Plafondplaat

CO2-besparing: 915 kg C02 / 500 m2
Dit staat gelijk aan: 
• 10.980 minuten douchen
• 3.660 kilometer vliegen
• 4.117 km auto rijden
• 137.250 plastic tassen



Faciliteert Hergebruik 
van grondstoffen, (bouw)materialen, 
bomen en heesters. 



Bedankt voor uw aandacht
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