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Wat is De Kleine Consultant?

Wat is De Kleine Consultant?

• Studenten strategieconsultancy
• Maatschappelijk MKB en start-up
• Non-profit
• Studenten van verschillende 

studierichtingen

Studenten Klanten

Partners

6



Dia 5

6 twee keer non profit
Jori Kuijpers; 16-5-2022
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Studenten Klanten

Partners

Bij De Kleine Consultant helpen wij studenten én klanten om te groeien

de klant

Een platform voor 
ambitieuze en 

talentvolle studenten

Betaalbaar en 
waardevol strategisch 
advies, daar waar het 
anders niet mogelijk 

zou zijn

Trainingen en
coaching tijdens 

projecten door 
consultants van 

bekende consultancy 
kantoren
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Disclaimer tussenpresentatie
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Het team van De Kleine Consultant Nijmegen heeft onderzoek verricht aan de hand van desk research en 
brainstorm sessies

Interviews

• 7 interviews afgenomen

Desk research

• Stakeholder mapping
• VANG doelstellingen
• Green deal

7 brainstorm sessies

• Agile werken (divergeren en convergeren 
van verzamelde informatie)
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Situatieschets ARN

Hoe kan ARN bijdragen aan de het circulair verwerken van luiers binnen de MARN regio?

> 96% afbraak van 
medicijnen en afdoding 
ziekteverwekkers door de 
thermische drukhydrolyse

Afbraak medicijnen 
Afdoding ziekteverwekkers

In een stap splitsen luiers in 
herbruikbare plastics, 
vergistbare slurry en evt 
vezels 

Robuuste technologie 

Groot milieuvoordeel en 
flexibele aansluiting op 
verandering in samenstelling 
gebruikte luiers. 70% CO2-
reductie t.o.v. traditionele 
afvalwerking

Duurzaamheid

10
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10 Slide uitlijnen
D N; 17-5-2022
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Projectproces

ProducentenStakeholdersARN

Week 0 t/m 3Week 3 t/m 5

Hoofdvraag eindpresentatie
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ARN dient haar capaciteit te verhogen om het aanbod binnen de MARN regio te kunnen verwerken

• Schone deelstromen
• Groei luiercontainers
• Voldoende

groeimogelijkheden

Voldoende aanbod

• Mogelijke uitbreiding in 
ruimte nodig (extra loods)

• Meer zorginstellingen die 
luierafval apart zullen
inzamelen en
samenwerking zullen
aangaan met ARN

Capaciteit verhogen

GemeentelijkCommercieel
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De twee luierroutes van producent naar ARN in Nijmegen

Zorginstellingen

Commerciële 
ophaaldienst

Producent/retailer

Kinderopvang

ARN

Dar

11



Dia 15

11 Anders vormgeven dus echt twee routes waar toevallig die consumenten binnen vallen
D N; 13-5-2022
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De commerciële luierroute van producent naar ARN in Nijmegen

Zorginstellingen

Commerciële
ophaaldienst

Producent/retailer

Kinderopvang

ARN

Dar

12



Dia 17

12 Anders vormgeven dus echt twee routes waar toevallig die consumenten binnen vallen
D N; 13-5-2022
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Deskresearch & interviews

Er is voldoende aanbod van INCO/ luier –afval van zorginstellingen, maar te weinig capaciteit bij
ARN

Capaciteit van ARN

Jaarlijks 15.000 ton 
aan luierafval

Er is te weinig capaciteit bij de ARN

Aanbod bij Zorginstellingen

Capaciteit van REMONDIS

Daadwerkelijk gebruik door 
REMONDIS

Onbruikbaar INCO afval 

Huidig aanbod van 
zorginstellingen

Potentie in de markt

• Cytostatica & Radioactief

Totale INCO/ luier-
afval

Er is genoeg aanbod van INCO/ luier-afval bij zorginstellingen

7

8



Dia 18

7 de rechterkant is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Daadwerkelijk gebruik van RE staat op hetzelfde als capaciteit van Remondis?
Jori Kuijpers; 13-5-2022

8 eventueel wanneer je dit totaal 15000 ton totale inco afval noiemt dat de rechterkant duidelijker wordt
Jori Kuijpers; 16-5-2022
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Deskresearch & interviews

Situatieschets voor de drie luierroutes van REMONDIS voor de luierrecyclings installatie van ARN

INCO/ luier -afval van 2 
gemeenten buiten de MARN 

regio

INCO/ luier -afval van de  
zorginstellingen

Mogelijk INCO/luier -afval in 
opdracht van de Dar

ARN

Verwerkingstarief 

Transportkosten

Tarief

9



Dia 19

9 deze is erg intuïtief!
Jori Kuijpers; 10-5-2022
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~prijs per ton

+150%

Rest 
afval

INCO 
afval

€ 100

€250

Deskresearch & interviews

Bij het ophalen van INCO- afval dient rekening te worden gehouden met de volgende drie kosten

ARN heeft de mogelijkheid om aan het INCO-afval tarief te veranderen bij een tekort aan aanbod

Tarief  
INCO-afval

Soortelijk gewicht van INCO- afval Transportkosten

Verbrandings toeslag

• Bestaat uit een uniek bedrag per organisatie
• Hoeveelheid stops op een route maakt geen 

significant verschil

• De belasting op verbranding is niet van 
toepassing

• In de toekomst wordt hier een verhoging van 
verwacht

14

10



Dia 20

13 AT en conclusie anders. Mogelijk hier dus beredeneren dat ARN aan deze kop kan draaien om een vergoor aanbod te krijgen
D N; 13-5-2022

14 erbij zetten dat in de toekomst deze toeslag omhoog gaat en dat wordt het scheiden dus nog interressanter
D N; 13-5-2022

10 lettertype 14?
Jori Kuijpers; 16-5-2022
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• Steun gemeente
• Subsidie
• Verzamelplek voor

containers 

Green Deal
• Circulair en maatschappelijk

verantwoord inkopen
• Minder medicijnresten in 

grondwater, sloten en rivieren

Deskresearch & interviews

Zorginstellingen willen voldoen aan klimaatdoelstellingen maar stuiten op knelpunten

• Te hoge tariefstelling
• Beleid mist

• Gebrek aan ruimte op terrein
verzorgingstehuizen

Klimaatdoelstelling Knelpunten

Advies
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De gemeentelijke luierroute van producent naar ARN in Nijmegen

Zorginstellingen

Commerciële
ophaaldienst

Producent/retailer

Kinderopvang

ARN

Dar

15



Dia 23

15 Anders vormgeven dus echt twee routes waar toevallig die consumenten binnen vallen
D N; 13-5-2022
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Deskresearch & interviews

De ARN heeft baat bij een schone afvalstroom, die kan worden bereikt met verschillende 
instrumenten

• Afvalpas systeem
creëert bewustwording bij inleveren
• Sorteeranalyses
gedragsonderzoek, meten is kennis
• Communicatie campagnes
Kennisoverdracht & bewustwording
• Brief sturen woonwijk
gerichte waarschuwing maar past binnen 
privacywet

Door middel van 
inzamelingscontainers bij 

kinderdagverblijven

Meer en vooral schonere 
deelstromen voor recyclen

Hoge kwaliteit van de afval 
deelstroom
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Advies instrumenten
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Deskresearch & interviews

De MARN is aandeelhouder van de ARN, maar deelnemende gemeenten bepalen autonoom hun 
beleidsvoering m.b.t. het ophalen van afval

• Aandeelhouder ARN (51%)

• Vuilverwerkingsovereenkomst ARN
-Ingezamelde afvalstoffen
aanbieden aan ARN

-Wijze van inzamelen afstemmen op 
wijze van verwerken

Autonomie

• Eigen beleid

• Individuele contracten met de Dar

• Reinigingsrecht
-Afvalcontainers kinderdagopvang

MARN
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Deskresearch & interviews

Stakeholders dienen zich bewust te zijn van de invulling van de gemeentelijke route

Dar

Kinderopvang ARN

100%

51% 49%

16



Dia 26

16 deze slide en de vorige toch proberen samen te voegen. Echter niet te veel tijd aan kwijt zijn
D N; 13-5-2022

17 volgens mij kunnen we remondis eruit laten
D N; 13-5-2022
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Deskresearch & interviews

De gemeente dient haar afvalstroom zo schoon mogelijk te houden om de vernietiging van 
grondstoffen te voorkomen

Storten

Verbranden

Energie uit verbranding

Recycling

Hergebruik

Preventie

Circulair

Lineair

Advies

• Zet één stap per keer

• Focus eerst op kwaliteit afval

• Monitor wanneer de markt klaar is 
voor de volgende stap

• Producentenverantwoordelijkheid 
via landelijke regelgeving 
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Deskresearch & interviews

De Dar heft verschillende overeenkomsten met stakeholders

Afspraken met MARN

• Kwaliteit deelstromen
verhogen

• Diftar beleid van restafval
naar grondstoffen

Individuele gemeentelijke 
contracten

• Gemeenten hebben eigen 
ophaalregeling met de Dar

• Meer inzamel punten creëren op 
openbaren plekken en
kinderopvang

• Kinderopvang heeft een speciale
wet, kostprijsdekken tarief

Afspraken met ARN

• 1500 ton luiers per jaar
maximaal

• Eerste optie bij de ARN om op 
te schalen

Afspraak met commerciële 
dienst

• De Dar moet een percentage 
van haar werk uitbesteden, op 
dit moment levert Remondis
een dienst
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Tijd om te discussiëren

Discussie-
punten

Wat is jullie eerste reactie?

Wat vinden jullie van het advies?

Welke onderdelen zouden jullie graag uitgewerkt zien voor de eindpresentatie?

Wat willen jullie ons verder graag meegeven voor de eindpresentatie?

18



Dia 30

18 Welke discussie punten lijken jullie goed?
D N; 12-5-2022


