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VERDIENENDUURZAAM

Opschalen
Is er afzet voor de gerefurbishte plafondplaat? “Ja, die is er”, vertelt Derkjan. “Nu nog 
vooral bij organisaties die zelf duurzaamheid nastreven. Zo hebben we een mooie 
opdracht voor de gemeente Amsterdam, die het voormalig ING-hoofdkantoor ‘Het 
Zandkasteel’ laat renoveren. De 1800m2 aan plafondplaten (zo’n 5000 stuks) zijn hier, 
wij zorgen ervoor dat ze in onberispelijke staat teruggaan. Gemeente Amsterdam 
vindt circulariteit belangrijk en wil daarom onze meerprijs betalen. Dit is een mooi 
begin. Maar om een serieuze marktpartij te zijn, moeten we opschalen, zodat we met 
dezelfde snelheid grote volumes kunnen leveren als de producent van nieuwe pla-
fondplaten dat kan doen.”

Samenwerkend naar toekomstbestendigheid
“Om die schaalgrootte te kunnen bereiken, werken we samen met drie andere sloop-
bedrijven en met Insert, een coöperatief circulair platform. Het gezamenlijk optrekken 
is essentieel, zo is onze ervaring. Wat ons daarnaast ook zou helpen, is verandering 
in de wet- en regelgeving. Als producenten verantwoordelijk worden voor wat er met 
het product gebeurt aan het einde van de levensduur, zal dit de prijs beïnvloeden. 
Hetzelfde geldt voor een belasting op het gebruik van virgin materialen. Ja, het is nog 
pionieren met onze plafondplaten – en met onze andere circulaire producten - maar 
we doen het met overtuiging. Én voor een betere wereld én omdat dit volgens ons de 
toekomst is van ondernemen.”

Het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie 
helpt organisaties in de regio bij hun omslag naar 

toekomstbestendigheid
www.han.nl/cmw

Dit is het tweede in een reeks van zes artikelen waarin we 
aandacht besteden aan nieuwe businessmodellen in relatie 
tot het meervoudig waardedenken. We onderscheiden zes 
waardesoorten. In dit artikel komt ‘materiele waarde’ aan 
bod: ‘manufactured capital’. Afgedankte plafondplaten een 
tweede leven te geven, is hier een sprekend voorbeeld van. 

Derkjan Hooijer is directeur van het familiebedrijf Hooijer, een bedrijf dat rondom 
bouwen alles doet behalve het bouwen zelf. Het sloopt, saneert, brengt infrastruc-
tuur opnieuw aan en daarbij ook het groen. Het bedrijf heeft twee locaties: één in 
Renkum en één in Doorwerth. In de Doorwerthse uiterwaarden wordt de voormalige 
steenfabriek inclusief de bijbehorende 9 hectare door Hooijer ontwikkeld tot circu-
lair bedrijventerrein GroeneWaarden. Eén van de activiteiten is het refurbishen van 
plafondplaten. 

De factor arbeid
Derkjan: “Jaarlijks komen in Nederland bij renovaties of sloop grote hoeveelheden 
plafondplaten vrij. Die worden tot nu toe vernietigd. Volgens ons kan dat anders. Kijk 
maar eens, deze gerefurbishte plaat: stralend wit en gaaf tot in de hoekpunten. Wel 
vraagt het hernieuwen van plafondplaten zoals wij dat doen, redelijk wat arbeid. Af-
gedankte platen moeten worden verzamelend, ingepakt, uitgepakt, gesorteerd, beoor-
deeld op kwaliteit, schoongemaakt en daarna de verfspuitcabine in. Werk dat we ge-
deeltelijk laten doen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee 
geven we invulling aan onze maatschappelijke ambities. Feit blijft dat het arbeidsin-
tensieve proces de gerefurbishte plafondplaat relatief duur maakt.”

Vooruitzien is verdienen
“Het verdienmodel? Nou…” Hooijer junior lacht. “Het is nog wel pionieren hoor, met 
onze platen. Maar we hebben een financieel ontzettend gezonde onderneming met 
activiteiten variërend van bodemsanering tot biomassarecycling. We hebben dus de 
ruimte om nieuwe dingen ontwikkelen. Een sterke kant van ons familiebedrijf is bo-
vendien dat wij helemaal zelf ons beleid bepalen – juist ook op de langere termijn. 
Onze missie is om een leefbare aarde achter te laten en behalve ‘groen’ willen we ook 
sociaal ondernemen. Dit is één kant van ons verhaal. De andere kant is dat we voor-
uitzien dat circulair de norm gaat worden. En daar bereiden we ons op voor.”
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