
Recycling tot 
het laatste 
draadje



De 200 medewerkers van Ziut Noord-Oost, met vestigingen in Apeldoorn 
en Assen, zijn onder andere verantwoordelijk voor het beheer van 600.000 
lichtmasten in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en 
Flevoland. Ze installeren, repareren en vernieuwen masten en armaturen. 
Vroeger verdwenen complete armaturen in het restafval. Nu gebeurt precies het 
omgekeerde: maar liefst 98 procent van elk armatuur wordt hergebruikt. Een 
mooi voorbeeld van duurzaam en sociaal ondernemen.

AMBITIE

Ziut organiseert regelmatig strategiesessies met als 

doel: trends en ontwikkelingen vertalen in nieuwe, duur-

zame productideeën. In de zomer van 2012 ontstond het 

idee voor recycling van oude armaturen. Die bevatten 

veel waardevolle materialen: kunststoffen, aluminium, 

 koper. Het voorbeeld was de brandblusser-recycling door 

 Rutgers Milieu in Doetinchem. Dit bedrijf biedt werk aan 

mensen die moeilijk aan de slag komen. In jargon: men-

sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met 

Rutgers Milieu startte Ziut een pilot. "Zonder voorkennis, 

maar mét ambitie", blikt regiomanager Hans ten Broeke 

terug. De doelstelling was kostenneutraal werken en een 

hergebruikscore hoger dan 88 procent. "We wilden het 

beter doen dan andere recyclingbedrijven.” 

PARTICIPATIEWET 
De pilot verliep prima. De goede resultaten waren aan-

leiding recycling op te nemen in de MVO-doelstellingen 

van Ziut. Ook wilde Ziut de samenwerking met Rutgers 

Milieu uitbreiden, maar de komst van de Participatiewet 

en de Quotumwet doorkruiste dit plan. "Wij moeten nu 

als bedrijf zelf mensen in dienst nemen met een arbeids-

beperking." Ziut besloot de recycling te laten uitvoeren 

in het magazijn in Apeldoorn. Eerst op kleine schaal, met 

één medewerker die is gerekruteerd uit de groep mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gaat zo goed, dat 

de capaciteit binnenkort wordt uitgebreid naar drie mede-

werkers. Die zijn afkomstig uit het leerwerkprogramma 

Step2work van energienetwerkbedrijf Liander.

WINST

Intussen is het succes van de recycling goed zichtbaar. Er 

is winst in meerdere opzichten: aantoonbaar duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, zonder extra 

kosten, met zinvol werk voor mensen die elders moeilijk 

aan de slag komen. Omdat gemeentes verantwoordelijk 

zijn voor deze groep, draagt de recycleaanpak van Ziut ook 

bij aan betere dienstverlening aan gemeentes. Dat levert 

tevens meer succes op bij aanbestedingen, waarbij steeds 

vaker niet alleen de prijs, maar ook duurzaam onderne-

men doorslaggevend is. Recycling werkt - voor Ziut, voor 

de klanten, voor het milieu en voor de maatschappij.



jozef talla: 
"Thuis scheid ik ook papier 
en plastic van het afval"

In een hoek van het grote magazijn van Ziut in 

Apeldoorn is plaats gemaakt voor een werkbank, 

stellingkasten en grote en kleine materiaalbakken. 

Het domein van Jozef Talla, de man die de armaturen 

ophaalt, uit elkaar haalt en de gescheiden materialen 

wegbrengt. 

I
n het begin deed ik er twintig op een dag. Nu 

dertig tot veertig! Het was wel even wennen. Ik 

heb zelf uitgevonden hoe je zo'n ding uit elkaar 

moet trekken. Er zijn wel drie verschillende soorten 

kunststof, wist je dat? Eerst deed ik ze allemaal bij elkaar, 

zwart en grijs en kleur. Maar nu doe ik dat niet meer. 

Alles gaat eraf en in verschillende bakken, tot de kleinste 

koperdraadjes en stukjes rubber aan toe. Zie je die kleine 

schakelaartjes? Die gebruiken de jongens nu als er eentje 

kapot is. Hoeven ze geen nieuwe te bestellen. 

Of ik blij ben met deze baan? Ja! Ik zat na 33 jaar werken 

thuis, want ik was ontslagen bij een reorganisatie. 

Nu heb ik weer zekerheid, dat is super. De sfeer is 

hier ook perfect. Ja, ze plagen me wel eens met mijn 

ochtendhumeur. Maar we helpen elkaar ook. Ik ben er 

trots op dat ik dit doe en goed omga met het milieu. 

Thuis scheid ik ook het papier en plastic van het afval. 

Het is natuurlijk een klein stukje, maar alles helpt.



regiomanager hans ten broeke: 
"De toekomst is duidelijk. We blijven 
investeren en de goede dingen doen." 
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WAAROM ZIUT

Ziut is specialist in openbare ruimte. Ons werk is 

overal en heeft invloed op de maatschappij en het 

milieu. De verantwoordelijkheid die dat met zich 

meebrengt, nemen wij serieus. MVO (maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen) en duurzaamheid 

staan voorop. Een goede score op zowel de MVO- 

als de CO2-prestatieladder is ons niet genoeg. Ziut 

blijft vernieuwen – voor onze klanten, voor het 

 milieu en voor de maatschappij.

HOE MEER RECYCLING, HOE BETER

Ziut gaat voor minstens 10% hogere hergebruikopbrengst 

dan andere bedrijven. Wat levert dat op?

• 2014: inkoop ruim 50.000 nieuwe armaturen

• 2015: vervanging 40.000 armaturen 

• 1 armatuur weegt 15 kilo 

• Ziut recyclet dus 600.000 kilo materiaal 

•  bij 10% meeropbrengst is de winst: 60.000 kilo  

meer aan secundaire grondstoffen.


