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Shanks
& veiligheid

KLANT

Meer
samenwerken
•	Score	klanttevredenheid	8,1

•	Nieuwe	samenwerking	met	o.a.	Dura	Vermeer	 
en	Unilever

•	Trouwe	klantenkring;	58%	van	de	bedrijven	 
is	langer	dan	vijf	jaar	klant

Shanks  
& klanten Shanks  

& recycling

MENS

Meer
ontwikkeling
•	Project	‘Versterken	Arbeidsveiligheidscultuur’	 
groot	succes

•	Ziekteverzuim	gedaald	met	0,2%

•	Riddor	rate	op	laagste	niveau	sinds	tien	jaar

•	Implementatie	klokkenluiderslijn	Speak-up

Shanks
& maatschappij OMGEVING

Meer
communiceren
•	Identiteit	van	alle	Shanks-bedrijven	geharmoniseerd

•	Aantal	klachten	met	3%	gedaald

•	Project	Social	return	biedt	mensen	met	achterstand	 
tot	de	arbeidsmarkt	een	kans

•	Nieuwsbrief	over	CO2-prestaties	gepubliceerd

Shanks
& toekomst

FINANCIEEL

Meer
stabiliteit
•	4%	omzetstijging	in	krimpende	markt

•	Kostenreductie	levert	5%	toename	 
bedrijfsresultaat	op	

•	Overname	van	Van	Tuijl	Glasrecycling

•	Investeringen	zijn	op	peil	gebleven

MILIEU

Meer
vooruitdenken
•	Hoogste	recyclingpercentage	in	vijf	jaar:	88,2%

•	Percentage	recycling	en	recovery	verder	gestegen	
naar	97,2%

•	Productie	hernieuwbare	energie	met	170%	 
toegenomen	

•	Certificering	op	niveau	3	van	de	CO2-Prestatieladder	
behaald
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van afgelopen jaar  
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Organics	
De divisie Organics heeft vooralsnog het minst te lijden 
 gehad onder de economische recessie. De organische 
 afvalstromen blijven redelijk constant, waardoor nagenoeg 
alle verwerkingscapaciteit bezet is. Ook de afzet van compost 
en energie verloopt voorspoedig. De gerealiseerde omzetgroei 
komt vooral door de productieverhoging van de vergistings- 
en waterzuiveringsinstallaties in Amsterdam. Het complex, 
onderdeel van Greenmills, draait dermate goed dat nu al 
voorbereidingen worden getroffen voor uitbreiding met een 
derde WKK-installatie. De activiteiten in Amsterdam zorgden 
voor een grote toename van de duurzame elektriciteits-
productie. De ontwikkelingen in Canada stemmen tot 
 tevredenheid. Het is een groeimarkt waar de aanbestedingen 
nu definitief op gang lijken te komen.

Klanten
Lokaal ondernemerschap is het kloppend hart van ons 
 organisatiemodel. De betrokkenheid van de bedrijven in 
hun regio is groot, wat onze commerciële slagkracht ten 
goede komt. Achter de schermen maken we gebruik van 
elkaars sterke punten. We haken in op activiteiten van  
een ander en voegen deze waar mogelijk samen.  
De Total Care-benadering is de meest krachtige vorm  
van de meerwaarde die Shanks haar klanten kan leveren.
Ons brede pallet van activiteiten zorgt ervoor dat Shanks 
Nederland, ook in deze tijd, een veerkrachtige en solide 
onderneming is. We zijn creatief in het bedenken van slimme 
oplossingen voor andermans afval. Klanten herkennen en 
waarderen onze meerwaarde. Dat blijkt onder meer uit het 
resultaat – een 8,1 – van het klanttevredenheidsonderzoek 
dat afgelopen jaar is uitgevoerd. Ook heeft Unilever ervoor 
gekozen om al het bedrijfs- en productieafval in België en 
Nederland duurzaam te laten verwerken door Shanks.  
Een contract waar we met recht trots op kunnen zijn. 

Doorslaggevend voor Unilever was het totaalpakket dat we 
tegen een goede prijs-kwaliteitsverhouding konden aanbieden. 
Verder heeft de NVMP haar contract met de Van Vliet Groep 
voor de verwerking van elektronisch afval voor de duur van 
minimaal drie jaar verlengd. Ook daaraan lag de ervaring 
met de goede dienstverlening ten grondslag.

Milieu
Zorg om het milieu is prioriteit binnen Shanks. De vigerende 
wetgeving wordt strikt nageleefd. We stellen ambitieuze 
milieudoelstellingen en houden de voortgang nauwkeurig 
bij. Afspraak is afspraak bij Shanks. Om te laten zien dat 
we doen wat we zeggen, laten we onze processen extern 
certificeren en beoordelen volgens internationaal erkende 
normen. In het afgelopen jaar hebben we bovendien onze 
CO2-voetafdruk laten certificeren op basis van de  
CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen. Ook hebben we de ambitie 
uitgesproken om zowel onze eigen CO2-voetafdruk, als die 
van onze klanten en partners in de keten te verlagen.
 
 
 “Wij zijn erg tevreden  
met een score van 8,1 
voor klanttevredenheid.”

Waardevolle	materialen	opnieuw	een	plek	geven	in	de	
productieketen.	Dat	is	waar	het	bij	Shanks	Nederland	
allemaal	om	draait.	Onze	belofte	om	in	te	zetten	op	een 
zo	hoog	mogelijk	recyclingpercentage	maken	we	waar.	
Ieder	jaar	weer,	ongeacht	de	politieke	wind	of	het	
economisch	getij.	Recycling	helpt	immers	het	milieu	
te	verbeteren	en	de	afhankelijkheid	van	fossiele	
brandstoffen	en	grondstoffen	te	verminderen.	Zo	draagt 
Shanks	Nederland	bij	aan	de	totstandkoming	van	een	
duurzamere	toekomst.

Marktpositie
De laatste jaren vraagt het opschroeven van de duurzaam-
heidsdoelstelling wel extra veel inspanning. Overcapaciteit 
aan verbrandingsovens, dalende prijzen en afnemende 
 volumes zetten de recycling steeds verder onder druk.  
Als een donkere wolk hingen deze moeilijke omstandigheden 
afgelopen jaar boven de afvalbranche. Ook bij Shanks 
 Nederland zijn we niet buiten schot gebleven. Met name 
de Solid Waste-divisie heeft hard moeten werken om haar 
marktpositie te behouden. Met gepaste trots kunnen we 
echter melden dat onze inspanningen niet zonder resultaat 
zijn gebleven. Zo wist Shanks Nederland in deze krimpende 
markt een omzetstijging van 4% te realiseren en konden we de 
positieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat voortzetten. 

Solid	Waste
Ondanks de dalende tendens in bedrijfsafval en bouw- en 
sloopafval, zijn onze volumes niet teruggelopen. De strate-
gische keuze om ons toe te leggen op monostromen als 
papier, plastic, hout en groenstromen is hierbij een troef 
gebleken. Dankzij de overname van Van Tuijl Glasrecycling 
kunnen we ook glas aan dit rijtje toevoegen. Het is de groei in 
deze nichestromen waarmee we de overige resultaten binnen 
de Solid Waste-divisie grotendeels kunnen compenseren. 
Immers, door het dalende aanbod van afval blijven de prijzen 

van afval uit de industrie en de bouw- en sloopsector dalen. 
Shanks handhaaft zich goed in deze zeer competitieve markt 
door de diepe worteling van de bedrijven in de regio en de 
intensieve samenwerking tussen de bedrijven onderling. 
 
 “Het Shanks recycling-
percentage is met  
88% erg hoog.”

Hazardous	Waste
De Hazardous Waste-divisie heeft opnieuw een sterk jaar 
achter de rug. ATM heeft uit Italië een omvangrijke opdracht 
voor reiniging van zuiveringsslib naar zich toe weten te trekken, 
wat de resultaten stevig heeft versterkt. De verwerking van 
vervuilde grond blijft een belangrijke internationale activiteit. 
Ook de calamiteit bij het buurbedrijf Chemie-Pack heeft veel 
extra werk opgeleverd. Bij Reym staan contracten door 
kostenbesparingen bij grote klanten onder druk. Maar Reym 
blijft innoveren en goede oplossingen vinden voor bestaande 
en nieuwe klanten. Dankzij haar sterke naam, flexibele en 
klantgerichte aanpak, weet Reym haar positie als marktleider 
in industriële reiniging vast te houden. Ook het komend jaar zal 
verder gegaan worden op het pad van efficiëntieverbetering. 
In de loop van 2012 wordt een nieuwe strategie doorgevoerd 
waarin verschillende duurzaamheidsindicatoren worden 
geïntegreerd.

Van onze directie

Meer waarde  
halen uit afval,
meerwaarde bieden 
aan onze klanten
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Overheid
We zijn zeer verheugd dat de regering het afgelopen jaar 
een duidelijke ambitie heeft uitgesproken ten aanzien van 
recycling. We delen deze ambitie die ons eens te meer 
 bevestigt in de visie dat recycling de weg is naar een duur-
zamere maatschappij. Helaas is weinig helderheid gegeven 
over de wijze waarop die nationale doelstelling gerealiseerd 
moet worden. Wat ons betreft is overheidsingrijpen op de 
verbrandingsmarkt onontbeerlijk. Ook moet de afvalhiërarchie 
strikt worden nageleefd bij de verwerking van grof huishoudelijk 
afval. Verder maken we ons er hard voor dat Teerhoudend 
Asfaltgranulaat (TAG) de juiste thermische verwerking in eigen 
land ondergaat. In breder Europees verband juichen we 
het ontwikkelen van einde-afvalcriteria toe, die een goede 
impuls aan recycling kunnen geven.

Veiligheid
Shanks-medewerkers moeten altijd veilig kunnen werken.  
Wij geven hen hiervoor de kennis en de middelen. Tegelijker-
tijd verwachten we dat zij zuinig zijn op zichzelf en elkaar. 
Een grote slag is het afgelopen jaar gemaakt in het veilig-
heidsbewustzijn. Op alle niveaus binnen de organisatie is die 
 bewustwording sterk vergroot. De resultaten zijn onder meer 

terug te zien in de laagste Riddor rate van de afgelopen tien 
jaar. Vier Shanks-bedrijven hebben daarnaast geparticipeerd 
in een veiligheidsproject van de Vereniging Afval bedrijven (VA). 
Veel van de overige dochterondernemingen hebben zich aan-
gemeld voor de tweede tranche van dit succesvolle project. 

Medewerkers
Onze medewerkers leveren de toegevoegde waarde die 
we beloven. Het is daarom essentieel dat de juiste persoon 
op de juiste plek terechtkomt. Eenmaal in dienst is de 
 gezondheid en het welzijn van ons personeel een van de 

prioriteiten binnen de organisatie. Ook willen we Shanks-
medewerkers groeimogelijkheden geven binnen ons bedrijf. 
Om de kwalificaties van de mensen te verbeteren, zetten we 
doeltreffende opleidingen en cursussen in. Alle chauffeurs 
volgen de verplichte nascholing die moet leiden tot een 
verhoging van de verkeersveiligheid en de eigen vak-
bekwaamheid. Bij Icova konden medewerkers dit jaar een 
opleiding volgen die leidt tot een MBO-diploma niveau 2. 
Uit de vele aanmeldingen bleek het enthousiasme voor 
deze scholing.

Identiteit
Om duidelijker uit te dragen dat alle Shanks-bedrijven 
 onder deel zijn van Shanks Groep is de huisstijl geharmoni-
seerd en toegepast bij al onze bedrijven. 
Niet alleen de logo’s hebben nu dezelfde vormgeving,  
ook met het briefpapier en andere documenten laten we 
zien dat de bedrijven onderdeel zijn van Shanks. Voor onze 
klanten is het nu duidelijker dat Shanks als één organisatie 
optreedt. Vanzelfsprekend blijft onze grote kracht – de  
contacten met de bekende regionale bedrijven en de mensen 
die ze gewend zijn – gehandhaafd.

Michaël van Hulst, algemeen directeur  
Shanks Nederland

De vraag  
van vandaag
Het heeft geen zin om te ontkennen dat afval ont-
staat. De bouw, de voedings middelen industrie, de 
tuinbouw of olie raffinaderijen: hoe je het ook wendt of 
keert, de maatschappij produceert afval. In het verle-
den moest afval vooral opgeruimd worden. In de toe-
komst willen we voor komen dat afval  ontstaat. Van-
daag de dag voegen we zo veel mogelijk waarde toe 
aan afval. We recyclen het tot  secundaire grondstof-
fen, we wekken er energie mee op, of we zorgen er-
voor dat het niet meer schadelijk is voor het milieu.

Making more from waste“De laagste Riddor  
rate van de afgelopen  
tien jaar.”

Maatschappij
We voeren een open dialoog met belanghebbenden, zoals 
handhavers en omwonenden. Daarbij hebben we wederzijds 
begrip en balans tussen de behoeften van de betrokken 
partijen voor ogen. Waar mogelijk creëren we kansen voor 
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. We zorgen 
ervoor dat onze activiteiten geen risico vormen voor de 
omgeving door vigerende wet- en regelgeving strikt na te 
leven. Onze voortdurende inspanningen hiervoor hebben 
ertoe geleid dat we het afgelopen jaar slechts één admini-
stratieve boete hebben ontvangen. Nieuw dit jaar is de 
rapportage over ongewone voorvallen. Dit betreft incidenten 
zoals die worden beschreven in de Wet milieubeheer.  
In het kader van transparantie en onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid zijn we van mening dat deze informatie 
niet achterwege mag blijven.

Toekomst
Onze zorg om de tendensen in de afvalmarkt blijft, maar 
we gaan de uitdagingen die voor ons liggen graag aan.  
Het verder doorvoeren van kostenbesparingen zal ook 
 komend jaar helpen de daling van beschikbare volumes  
en prijzen op te vangen. Maar we doen meer. Via een 
 herstructurering zal Shanks Nederland zich in de toekomst 
van andere afvalbedrijven blijven onderscheiden. In de loop 
van 2012 zal een nieuwe structuur worden uitgerold, waarmee 
de Organics en Hazardous Waste divisies meer zelfstandigheid 
krijgen en de Solid Waste-divisie van Nederland wordt 
 geïntegreerd met Shanks België. Hierdoor zal onze slag-
vaardigheid op de markt toenemen en flexibiliteit van de 
dienstverlening worden vergroot. Ook de komende jaren  
zal Shanks haar sterke positie op de afval- en recyclingmarkt 
verder weten te verbeteren, met behoud van de in vergelijking 
ongeëvenaarde milieuprestaties, intense klantrelaties,  
sterk veiligheids bewustzijn en robuuste resultaten.
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Business case - Heineken

Shanks-bedrijf Vliko is partner  
van Heineken Nederland
Al	vele	jaren	zamelt	Vliko	de	reststromen	van	Heineken	Nederland	in.	Sinds	vijf	
jaar	en	voor	het	eerst,	heeft	Nederlands	grootste	bierbrouwer	met	Vliko	één	
partner	voor	de	inzameling	en	verwerking	van	alle	reststromen.	“In	die	tijd	
heeft	Vliko	zich	ontwikkeld	van	een	bedrijf	dat	vooral	het	transport	naar	 
verwerkers	regelde,	tot	een	partner	die	lastige	keuzes	uit	handen	neemt	en	
met	voorstellen	komt	voor	slimme	oplossingen”,	zegt	Manager	SHE	Ingrid	
Sentse	van	Heineken	Zoeterwoude.	“Vliko	denkt	mee	en	anticipeert	vanuit	
een	instelling	dat	het		efficiënt	en	duurzaam	moet.”

De belangrijkste reststromen bij de Heinekenbrouwerijen 
zijn papier, plastic en glas. De bierflesjes worden door de 
glasfabrikant aangeleverd in grote bulkhoeveelheden, met 
karton erbovenop en ingepakt in plastic folie. “De inzameling 
van die verpakkingsmaterialen wilden wij meer automatiseren”, 
vertelt Sentse.  

“Een van de eerste dingen die we samen met Vliko in de 
logistiek hebben veranderd, is dat het plastic en karton via 
transportbanden naar verschillende perscontainers worden 
gebracht. Als die pers voor 80% vol is, komt er automatisch 
een melding bij Vliko binnen. Dit naar voorbeeld van Den 
Bosch, waar al  enkele jaren ervaring was met automatisch 
doormelden van  niveaumeting van persen. Wij hoeven dat 
niet meer bij te houden.”

In het algemeen is door Vliko meegekeken hoe het beste 
met de hoeveelheden reststromen in relatie tot verzamelen 
en afvoeren omgegaan kon worden. Dit heeft geresulteerd 
in aanpassingen van routes, containergrootte en frequenties. 
De effecten zijn minder handelingen, ritten, kilometers en 
ook minder kosten. 
 
Essentieel is het volgens Sentse dat een afvalontzorger 
juist bij een groot bedrijf als Heineken komt met klant-
gerichte oplossingen. “Balenpersen voor papier en karton 
geven veel troep. Wij zijn een levensmiddelenbedrijf en 
 willen geen zwerfvuil op onze  locaties. Vliko kwam daarom 
met het voorstel voor een gesloten pers met een ‘hull’ die 
afgekoppeld kan worden. De mensen van Vliko zorgen 

Samen werken aan 
ketensluiting voor glas

“Glas is erg geschikt voor recycling omdat het een inert  
materiaal is. De kwaliteit blijft gelijk, ook na  gebruik.  
Heineken was al langer in overleg met Vliko over de  
verwerking en recycling van deze hoogwaardige mono-
stroom. Maar sinds Vliko Van Tuijl Glasrecycling heeft  
overgenomen, zien wij heel  nadrukkelijk dat er meer  
geïnvesteerd wordt in het leveren van glas van een  
betere kwaliteit. Ketensluiting voor ons glas-afval is  
daardoor nu mogelijk.

Het glas-afval komt op verschillende momenten  tijdens 
het productieproces vrij. De flesjes komen binnen van de 
fabrikant en worden dan gespoeld, gevuld en afgesloten 
met een kroonkurk. Als er tijdens dat proces iets misgaat, 
wordt het flesje er automatisch uitgeschoten. Diezelfde 
controle vindt ook plaats nadat de etiketten er op zijn 
geplakt. De flesjes die niet voldoen, worden gecrusht tot 
scherven. Op die manier zijn we er zeker van dat er geen 
bierflesjes zonder kroonkurk of met een scheef etiket op 
de markt terechtkomen. Dat glasmateriaal wordt vervol-
gens door Vliko opgehaald.

Toch is dat glas niet meteen geschikt om nieuwe flessen 
van te maken. De scherven die bij ons vrij komen,  
zijn voor de glasindustrie nog veel te groot. Er kunnen  
bovendien etiketten, kroonkurken of vocht in zitten.  
De vervolgstappen die nodig zijn voordat het glas weer 
naar de flesjesfabriek kan worden getransporteerd,  
doen Vliko en Van Tuijl. Zij maken er kleinere scherven 
van en zorgen dat er geen verontreiniging meer in zit.

Nu de recycleketen voor glas gesloten is, moeten wij ook 
zelf meer gaan letten op wat er allemaal in het glas zit 
dat wij weggooien. Vliko geeft feedback over wat er  
allemaal in het glas zit dat wij weggooien. Op die manier 
krijg je inzicht in de keten en kun je er ook echt wat aan 
doen. Dat is kennis die we nu aan het opbouwen zijn.”

 ervoor dat het vuil dat er bij de leging vanaf valt,  
ook op geveegd wordt.”
 
Maar Vliko is een partner die niet alleen meedenkt over 
 inzameling en afvalverwerking. Sentse: “Belangrijk is ook 
dat Vliko nieuwe verwerkers nauw controleert en kijkt of de 
bedrijven in het bezit zijn van alle benodigde vergunningen. 
Daar blijven wij als producent immers verantwoordelijk 
voor. De mensen van Vliko gaan, als het nodig is, zelf kijken 
hoe het er bij die verwerker uitziet. Ook met vragen over 
regelgeving kan ik bij Vliko altijd terecht. Ze nemen ons op 
die manier veel werk uit handen.”

“Vliko neemt lastige 
keuzes uit handen  
en komt met slimme  
oplossingen.”

Ingrid	Sentse	is	Manager	Safety,	Health	&	Environment	
bij	Heineken	Nederland.
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Making more from waste

Wij maken PAPIER

Inzameling van 
papier en karton

Papier en karton 
worden gesorteerd 
en geperst tot  
grote balen Oud papier wordt 

pulp en hiervan 
wordt weer nieuw 
papier gemaakt Resultaat  

in 2011-2012:

 92.115
ton papier voor 
boeken en  
hygiënepapier
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Shanks Nederland

Onze structuur:  
zo dicht mogelijk 
bij de klant

Bedrijven 
Icova
Tot de Icova Groep behoren naast Icova ook Van Loenen Milieu, 
Van der Heiden Milieu, Stoel Milieu en Tol Milieu. De activiteiten  
variëren van het inzamelen en recyclen van afvalstoffen en het 
produceren van brandstoffen uit afval tot het construeren,  
plaatsen en legen van (pers)containers. De Icova Groep richt zich 
met name op de regio Groot-Amsterdam en Noord-Holland.

Van	Vliet	Groep
Van Vliet Groep heeft vestigingen in Nieuwegein, Mijdrecht en Den 
Dolder. Het bedrijf verzorgt de inzameling, bewerking en verwerking 
van bedrijfsafvalstoffen, bouw- en sloopafval en gevaarlijk afval. 
Van Vliet Groep heeft met de houtfabriek en de landelijke gevaarlijk 
afvalactiviteiten twee specialisaties in huis.

Van	Vliet	Contrans
Van Vliet Contrans is een begrip in afvalverwerking voor het werk-
gebied Zuid-Holland. Tot deze groep behoren naast Van Vliet  
Contrans ook Milieu Express, De Zwart Containers en Van Vliet  
Recycling. Van Vliet Contrans richt zich op de verwerking van afval 
tot halffabricaat en verwerkt groenafval tot compost en biomassa.

Klok	Containers
Klok Containers is met Afval Service Zeeland en Cees van den 
Enden een toonaangevende dienstverlener op het gebied van  
afvalinzameling en recycling in het gebied van Rotterdam, Zeeland 
en West-Brabant. De bedrijven recyclen het afval en maken het 
geschikt voor hergebruik of als grondstof of brandstof voor groene 
energie.

Vliko
Vliko richt zich vanuit de hoofdvestiging in Leiderdorp op de  
inzameling en recycling van bedrijfsafval en bouw- en sloopafval 
in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast heeft Vliko met  Kluivers 

Recycling activiteiten in de papierrecycling en met Van Tuijl uit  
Gameren in de glasrecycling van. Vliko opereert vanuit een van  
de modernste sorteerinstallaties van Nederland.

Smink	Groep
Smink Groep heeft vestigingen in Hoogland en Soesterberg.  
Het bedrijf houdt zich bezig met de inzameling, verwerking en  
recycling van afvalstoffen in Amersfoort en omgeving. Ook wordt 
groenafval verwerkt tot compost. De vestiging in Hoogland is  
de enige locatie binnen Shanks Nederland met een stortplaats.  
Verder wordt op deze locatie betonelementen geproduceerd.

Reym
De Reym Groep is een innovatieve dienstverlener op het gebied 
van industriële reiniging, transport en afvalstoffenmanagement. 
Meer dan 500 enthousiaste en betrokken medewerkers verzorgen 
vanuit diverse locaties in Nederland landelijke en totale milieu-
dienstverlening

ATM
De hoofdactiviteiten van ATM bestaan uit grondreiniging, pyrolyse, 
scheepsreiniging en waterzuivering. De locatie van ATM in Moerdijk 
is een van de grootste voor de verwerking van (gevaarlijk) afval in 
de wereld. Samen met Reym vormt ATM de Hazardous Waste  
divisie.

Orgaworld
Orgaworld ontwikkelt en exploiteert be- en verwerkingswijzen 
voor organische reststromen. Hierbij worden reststromen  
opgewaardeerd tot hoogwaardige eind-producten zoals compost 
en groene energie. Orgaworld heeft in Nederland vijf installaties 
waaronder de unieke Greenmills locatie in Amsterdam.  
Daarnaast heeft Orgaworld enkele locaties in Canada.

Shanks	onderscheidt	zich	door	de	focus	op	 
de		productie	van	grondstoffen	en	halffabricaten.	 
Als	grootste	onderdeel	van	moederbedrijf	Shanks	
Group	plc,	draagt	Shanks	Nederland	voor	een	
	belangrijk	deel	bij	aan	de	overkoepelende	doel-
stelling	om	leidend	te	zijn	in	duurzaam	afvalbeheer.

Structuur
De bedrijven van Shanks Nederland zijn ondergebracht  
in drie divisies. Solid Waste recyclet bouw- en sloopafval, 
 afval uit de agrarische sector en dat van bedrijven en de 
 industrie, en werkt het op tot grondstoffen en halffabricaten. 
Organics verwerkt gft en organische afvalstromen van 
 bijvoorbeeld supermarkten tot hoogwaardige compost  
en andere producten. Vergisting van deze stromen is een 
sterk toenemende activiteit. De primaire functie van de 
 Hazardous Waste-divisie is enerzijds het veilig neutraliseren 
van stoffen die een gevaar kunnen opleveren voor mens en 
milieu en daar energie uit te onttrekken of grondstoffen van 

te maken waar mogelijk. Het gaat om gevaarlijk afval als 
chemicaliën, slib, grond en verfafval. Anderzijds is industriële 
reiniging een belangrijke activiteit van deze divisie.

Plaats	binnen	Shanks	Group	plc
Shanks Nederland draagt voor de helft bij aan de totale  
omzet van het moederbedrijf, het aan de Engelse beurs  
genoteerde Shanks Group plc. Doordat de Nederlandse 
markt sterk gericht is op hergebruik en recycling, is Shanks 
Nederland een belangrijke pijler onder de duurzame doel-
stellingen van het moederbedrijf. Naast Nederland heeft 
Shanks ook activiteiten in België, Engeland en Canada.  
De Canadese activiteiten bestaan uit verwerkingsinstallaties 
voor organisch afval en vallen onder de divisie Organics van 
Shanks Nederland. In dit verslag zijn de resultaten van die 
activiteiten daarom geïntegreerd. 
Shanks is ook actief in België, waar zij een prominente rol 
speelt in de afvalmarkt. De activiteiten van Shanks België zijn 
vergelijkbaar met die in Nederland, met zowel Solid waste, 

Organics en Hazardous Waste-activiteiten. In Wallonië 
 beheert Shanks een van de grootste stortplaatsen waaruit 
stortgassen worden onttrokken voor opwekking van duur-
zame elektriciteit. In het thuisland van Shanks Group plc  
ligt de focus voornamelijk op de inzameling, recycling en  
verwerking van vast afval van bedrijven en huishoudens. 
Daarnaast exploiteert Shanks in Glasgow een vergistings-
installatie. Zowel Groot-Brittannië als Canada worden  gezien 
als groeimarkten, omdat de overheden daar in toenemende 
mate sturen op meer recycling en minder storten van afval.

Marktpositie	in	Nederland
Shanks Nederland is een van de grootste afvalbedrijven in 
Nederland. Gemeten naar omzet zijn wij het derde bedrijf 
in de afvalmarkt. We hebben een unieke marktpositie, 
doordat de grote diversiteit aan activiteiten gericht zijn  
op recycling en grondstoffenbehoud in tegenstelling tot 

 verbranding en storten. Shanks is landelijk marktleider in 
de verwerking van bouw- en sloopafval. In de markt voor 
bedrijfsafval zijn wij de tweede speler. Landelijk gezien zijn 
Van Gansewinkel Groep en Sita de belangrijkste concurren-
ten voor Shanks Solid Waste. Regionaal kan concurrentie 
 optreden van  kleinere, vaak lokale bedrijven. In de specia-
listische markt voor gevaarlijk afval zijn veel minder bedrijven 
actief, vooral door de kennis en investeringen die nodig 
zijn. ATM is marktleider in de verwerking van verontreinigde 
grond.  

Ook Reym heeft als marktleider in industriële reiniging  
een onbetwiste sterke positie. In de markt voor verwerking  
van organisch afval is Shanks de derde grootste partij in  
Nederland. In composteren is Attero de grootste concurrent. 
In vergisting is Orgaworld daarentegen leidend.
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Solid Waste
Profiel	en	strategie
De Solid Waste-divisie richt zich op de winning van grond-
stoffen en het maken van producten en halffabricaten uit 
vast afval. De belangrijkste ingenomen afvalstromen zijn uit 
de bouw- en sloopsector, afval dat vrijkomt bij bedrijven,  
in de industrie en de agrarische sector. De Shanks-bedrijven 
hebben een grote regionale bekendheid die vanuit de historie 
is ontstaan. Daardoor is de marktpositie van de individuele 
bedrijven in de regio zeer sterk. Kennis van de lokale markt 
en klantgerichtheid gecombineerd met de efficiënte samen-
werking tussen de Shanks-bedrijven vormen de grote kracht 
van de Solid Waste-divisie.

Markt
De Solid Waste-divisie is met een omzet van 253 miljoen 
euro het grootste onderdeel van Shanks Nederland.  
De markt voor verwerking van vast afval is sterk cyclisch, 
met veelal kortlopende contracten. De divisie heeft door  
de teruglopende economie een moeilijk jaar achter de rug. 
De concurrentie in de markt voor vast afval is hevig, terwijl 
de hoeveelheid afval die vrijkomt ook dit jaar iets is gedaald. 
In de bouw- en sloopsector kwam 2% minder afval vrij, terwijl 
de industrie 1% minder volume produceerde. Door de kennis 
van de lokale markt in combinatie met de servicegerichtheid 
en hoge kwaliteit van de dienstverlening, wisten de Shanks-
bedrijven desondanks het klantenbestand uit te breiden, 
waarmee de volumes op peil bleven.

Prijzen	en	afzetmarkt
Behalve een markt met afnemende volumes heeft Shanks 
ook te maken met prijserosie van afvalstromen. Een toe-
nemend aantal contracten komt tot stand via een traject van 
aan besteding. Hierdoor neemt niet alleen de administratieve 
druk toe. Meer dan eens blijken concurrerende partijen in  
te schrijven onder kostprijs, waardoor niet-reële prijsniveaus 
ontstaan. Daar komt bij dat de internetmarkt zorgt dat het 
prijzenlandschap doorzichtig is geworden. Ook dat drukt de 
marges. Dit heeft ertoe geleid dat de  prijzen voor afval uit  
de industrie met gemiddeld 7% zijn gedaald en die van de 
bouw- en sloopsector met 5%. Daar staat tegenover dat de 
tarieven van grondstoffen stijgen. Voor ons reden te meer 
om te blijven inzetten op terugwinning van grondstoffen.  
In de afzetmarkt wist Van Vliet Contrans een opdracht  
binnen te halen voor toepassing van puin granulaat bij de 
aanleg van een stuk van de Rijksweg A4. Dit zal komend 
boekjaar van start gaan. Tot voor kort ging de afzet van 
houtsnippers voortvarend. Afnemende bereidheid van 
overheden om groene stroom financieel te ondersteunen, 
zoals in België, kan tot gevolg hebben dat de druk op deze 
markt ook wordt vergroot. Financieel wordt dit een uitdaging.

Samenwerking
In de samenwerking tussen Shanks-bedrijven zijn dit jaar 
wederom stappen gemaakt. Het serviceniveau is bij alle  
bedrijven geoptimaliseerd en de onderlinge contacten zijn  
inzichtelijk gemaakt. Via ICT-oplossingen is de informatie- 
uitwisseling op de operationele gebieden verder verbeterd.

Innoveren
Bij Van Vliet Recycling in Hoek van Holland zal dit jaar de 
bouw van een tunnelcompostering worden voltooid. Deze  
installatie is speciaal ontworpen voor afval uit de tuinbouw  
en kan jaarlijks 214 kton verwerken. Dat is een uitbreiding 
van de bestaande capaciteit van 100 kton. Ook andere 
Shanks-bedrijven blijven innoveren. Bij Vliko en Van Vliet 
Groep is geïnvesteerd in sortering met optische scheiders, 
waardoor meer afval wordt gesorteerd. 

Bij Smink is een nieuwe mobiele breker aangeschaft die  
effectiever is en bovendien verplaatsbaar, zodat deze overal 
kan worden ingezet. Ook is bij Smink de grondreinigings-
installatie, die in samenwerking met Boskalis Dolman wordt 
gerund, volledig gemoderniseerd.

Kansen
De daling van de volumes zal de komende jaren doorzetten. 
Overnames die een uitbreiding zijn van het activiteitenpakket, 
zoals recycling van monostromen, zijn daarom voor Shanks 
erg interessant. In maart 2012 werd glasrecyclebedrijf Van 
Tuijl overgenomen. Daardoor heeft Shanks toegang gekregen 
tot de glasrecyclemarkt. Bovendien biedt het kansen om 
klanten als Heineken te voorzien in een complete kringloop 
voor hun glas-afvalstromen.

Klantgerichte	oplossingen
Shanks-bedrijven blijven manieren vinden om meer te doen 
met afval en het op te waarderen tot grondstoffen. Zo heeft 
Van Vliet Contrans het afgelopen jaar de puinverwerking  
verbeterd. Er wordt nu niet meer alleen een zandvervanger 

van gemaakt. Door het puin te verwerken tot grind van 
 verschillende groottes en vormen, kan het dienen als  
grindvervanger. Ook is er meer mogelijk met klantgerichte 
 oplossingen. Door afval voor onze klanten om te zetten in 
producten die zij zelf opnieuw kunnen gebruiken, voegen  
we niet alleen waarde toe aan het product, het is ook een 
belangrijke meerwaarde voor de klant.

Investeren
Belangrijkste zorgpunt voor de toekomst blijft de economi-
sche terugval. Doordat marktpartijen die hun volumes zien 
verdampen een vlucht zoeken in prijsverlaging, dreigen de 
 tarieven in de markt langdurig onder de kostprijs te komen. 
Efficiënt werken en nog meer sturen op kosten zal ook 
 volgend jaar aan de orde zijn. Toch blijft het belangrijk om te 
innoveren en te investeren in groei. Vervangingsinvesteringen 
moeten extra onder de loep worden genomen. Door goed  
te kijken naar efficiency in bijvoorbeeld transport en het  
afstemmen van bezettingsgraden op onze locaties, proberen 
we marktontwikkelingen op te vangen.

Kenmerken	Solid	Waste 2012 2011

Omzet (mln. €) 253 251

Bedrijfsresultaat (mln. €) 19,7 25,0

Aantal fte 1286 1247

Ingenomen afval (ton) 2.735.639 2.745.265

Exclusief intercompany transacties, exclusief centrale overhead.

De Shanks-bedrijven nemen het puin van gesloopte 
viaducten in en verwerken dat tot funderingsmateriaal 
voor wegen. Ook wordt er een grindvervanger van 
gemaakt, zodat de grondstof grind niet meer uit de 
Maas hoeft te worden gewonnen. Daarnaast heeft 
Smink Groep, onderdeel van Shanks Nederland,  
een eigen betonfabriek waar nieuw betonwerk  
wordt gemaakt uit het sloopafval.

Making more  
from waste: beton

Recycling van steenwol 
uit de tuinbouw bij  
Van Vliet Contrans
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Organics
Profiel	en	strategie
Orgaworld vertegenwoordigt de divisie Organics van 
Shanks. Het bedrijf richt zich op het produceren van 
grondstoffen en energie uit organische reststromen.  
Deze Shanks-dochter beschikt over unieke technologie  
en een jarenlange ervaring met compostering en vergisting. 
Orgaworld verwerkt gft, groenafval, organisch afval van 
 supermarkten en andere organische stromen. Belangrijk 
product is compost, dat Orgaworld in bulk aan de land-
bouw en de potgrondindustrie levert of als ‘specialty’ op 
de markt brengt. Vooral op dit laatste gebied is het bedrijf 
zeer innovatief. Gewerkt wordt aan nieuwe producten, 
 zoals biostimulatoren en kunstmestvervangers op maat 
voor de land- en tuinbouw. 

Markt
De Organics divisie is met een omzet van 36 miljoen euro  
in Nederland en Canada de kleinste divisie van Shanks  
Nederland. De  afzet van compost gaat uitstekend. Boeren 
waarderen de toegevoegde waarde van compost steeds 
meer. Doordat de aangeboden volumes compost van  
constante hoge kwaliteit zijn, vinden ze gemakkelijk hun 
weg op de markt. De prijs staat onder invloed van de 
kunstmestmarkt en deze kent een grillig verloop. Op de  
lange termijn is de verwachting dat deze zal stijgen. De prijs 

die we ontvangen voor het leveren van elektriciteit aan het 
net wordt aangevuld met subsidie vanuit de overheid. 
Warmte zetten we zoveel mogelijk in onze eigen processen 
in en resterende warmte leveren we in Amsterdam aan het 
warmtenetwerk.  
De waterzuiveringsinstallatie van Orgaworld in Amsterdam 
heeft nog capaciteit die op dit moment nog niet volledig 
wordt benut. Komend jaar zal gericht worden gezocht naar 
aanvullende contracten voor deze installatie.
Als marktleider in verwerking van organische reststromen 
uit de industrie, krijgt Orgaworld meer te maken met kleine 
spelers en boeren die zich proberen in te vechten in de 
 co-vergistingsmarkt. Zij kunnen echter niet de kwaliteit,  
snelle afzet en innovativiteit zoals een track & tracesysteem 
leveren, die Orgaworld wel biedt.

Professionalisering
Het afgelopen jaar zijn er stappen gemaakt met de verdere 
professionalisering van de interne processen. Er is nieuw 
technisch personeel geworven om de projectafdeling te 
versterken. Daarnaast zijn de procesvoeringen verder 
 gestandaardiseerd. Dat samen betekent dat vooral de 
 ontwerpprocedures voor de bouw van installaties korter 
worden. Een belangrijke inhaalslag. In het najaar van 2012 
zal Orgaworld geaudit worden voor ISO 9001.

Innovatie
Het afgelopen jaar is ook de koppeling met het warmtenet 
van Amsterdam gerealiseerd. Niet eerder is laagwaardige 
warmte die vrijkomt bij het vergistingsproces op deze grote 
schaal toegepast. Door de komst van een tweede rook-
gaskoeler zal de temperatuur die we kunnen leveren,  
verhoogd worden. Bovendien wordt het dan mogelijk om 
het gehele jaar door warmte aan het net te blijven leveren, 
ook in de winter.

Waterzuivering
De waterzuiveringsinstallatie heeft een capaciteit van 350 kton. 
De interne stromen onder andere uit onze vergistingsinstallatie 
omvatten 200 kton per jaar. Bedrijven uit de omgeving weten 
Orgaworld te vinden voor benutting van de restcapaciteit. 
Op dit moment wordt een pijpleiding aangelegd tussen 
tankwagenreinigingsbedrijf CSA en onze locatie in Amsterdam. 
Vanaf volgend jaar moet daar 30.000 m3 te reinigen water 
doorheen gaan stromen. Eerder is al een vergelijkbare leiding 
aangelegd vanaf Cargill, voor 80.000 m3 water.

Uitbreiding
Op dit moment is Orgaworld in Amsterdam bezig met de 
voorbereidingen voor een derde WKK-installatie, om de 
gegarandeerde aanvoer van organische reststromen meer te 
gaan benutten. De capaciteit voor het opwekken van warmte 
en elektriciteit zal daarmee flink toenemen. De capaciteit van 
de locatie in Lelystad is het afgelopen jaar al uitgebreid van 
75 kton naar 100 kton. Dat is niet zozeer een technische 
uitbreiding, als wel een vergunningskwestie. Ook voor de 
locatie in Drachten zijn er plannen voor uitbreiding. 

Buitenland
De Organics divisie is ook actief in Canada, de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië en België. Orgaworld is marktleider 
in Canada met composteerinstallaties in London (Ontario, 
150 kton) en Ottawa (100 kton). Die vestigingen functioneren 
al enige jaren uitstekend, maar zijn door strenge geurwetten 
en een afwachtende houding bij veel klanten nog niet  
uitgebreid. Canada is een groeimarkt waarin het aantal 
aanbestedingen zal toenemen. Inmiddels is Orgaworld  
geprekwalificeerd voor de verwerking van organisch afval  
uit Toronto.

Doordat we de rechten hebben verworven voor  
SBI-tech nologie van Omrin, zijn we ook geprekwalificeerd 
voor rest afvalinstallaties in diezelfde stad en in Los Angeles.  
SBI sluit goed aan bij de duurzame Orgaworld-activiteiten. 
Na sortering wordt de hoogcalorische fractie omgezet in 
groene stroom, terwijl de laagcalorische fracties in Canada 
en de Verenigde Staten kunnen worden afgezet als compost.

Kansen
Orgaworld blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden om  
producten van organisch afval te maken. Zo zijn wij begonnen 
met levering van box-compost voor veehouders. Via een 
specialistisch proces worden daar alle ziektekiemen uit 
 verwijderd, zodat er geen gevaar is voor de gezondheid 
van de dieren. Voor de toekomst richten wij ons daarnaast 
op hoogwaardige waste-to-feed toepassingen. Verder zijn  
er plannen om op de locatie in Drachten groen gas te pro-
duceren en dat in te brengen in het landelijke aardgasnet.

Bedreigingen
Hoewel de mogelijkheid van verdere verdieping van de 
 recessie niet kan worden uitgesloten, lijkt de bodem voor 
prijzen in de markt te zijn bereikt. Toch is het afwachten 
wat er gaat gebeuren als er langjarige gft-contracten 
 opnieuw worden aanbesteed. Orgaworld kiest voor een 
strategie van langdurige, strategische samenwerkingen 
met andere bedrijven om risico’s te ondervangen.  
Een goed voorbeeld is dat samen met Friesland Campina 
een slibverwerkingsinstallatie is gebouwd bij de fabriek van 
Friesland Campina. Dat slib is voor Orgaworld interessant 
omdat het veel fosfaat bevat. Voor Friesland Campina  
ontstaat meerwaarde vanwege de expertise die Orgaworld 
inbrengt en doordat de kosten, zoals die van het transport, 
gunstiger worden.

Kenmerken	Organics 2012 2011

Omzet (mln. €) 36 27

Bedrijfsresultaat (mln. €) 7,6 3,7

Aantal fte 68 66

Ingenomen afval (ton) 562.449 419.410

Exclusief intercompany transacties, exclusief centrale overhead.

Het was al bekend dat door de aanwezigheid van micro-organismen, compost een 
belangrijke werking heeft in het voorkomen van plantenziektes. Als er veel organismen 
in de bodem zitten, hebben ziekmakers door concurrentie minder kans om tot 
wasdom te komen. Orgaworld maakt daarvan gebruik om zogeheten biostimulatoren 
te maken. Zo produceren we een compost met natuurlijke vijanden van rondwormen, 
een ziekmaker voor de aardappel. Maar Orgaworld maakt ook nog andere producten 
uit afval. Bijvoorbeeld een kunstmestvervanger gemaakt door het drogen van slib 
met behulp van restwarmte. Deze wordt op specificatie geleverd, door in het  
proces fosfaat en stikstof naar behoefte toe te voegen.

Making more from waste:  
biostimulatoren
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Hazardous Waste
Profiel	en	strategie
Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), Reym en Jaartsveld 
Groen en Milieu vormen samen de Hazardous Waste-divisie. 
De hoofdactiviteiten van ATM bestaan uit grondreiniging,  
pyrolyse, scheepsreiniging en waterzuivering. De locatie van 
ATM in Moerdijk is een van de grootste voor de verwerking 
van (gevaarlijk) afval ter wereld. Elk jaar wordt er meer dan 
anderhalf miljoen ton vervuilde grond en water vanuit de  
wereld aangevoerd en verwerkt. Reym richt zich op industriële 
reiniging, transport en afvalmanagement. Reym en ATM vullen 
elkaar aan in de dienstverlening: 80% van het afval dat  
vrijkomt bij de werkzaamheden van Reym, wordt naar ATM  
gebracht voor verwerking. Samen met de Solid Waste-divisie 
biedt Hazardous Waste een  Total Care-oplossing voor onze 
klanten. Grote kracht van onze Hazardous Waste-divisie is de 
kwaliteit en productiviteit van dienstverlening.

Markt
Hazardous Waste is met een omzet van 173 miljoen euro 
de tweede divisie van Shanks Nederland. Reym en ATM 
bewegen zich in een markt die onder druk is komen te 
staan. Voor ATM is op dit moment het aanbod van grond 
een belangrijke factor. Het aantal woningbouwprojecten 

waarbij verontreinigde grond moet worden gereinigd, 
neemt af, waardoor het belangrijker wordt om contracten 
af te sluiten in het buitenland. Door de teruglopende volumes 
komen de prijzen voor grondreiniging onder druk te staan. 
Door enkele unieke eenmalige opdrachten kende ATM 
echter een bijzonder goed jaar. Ook Reym heeft een goed 
jaar gehad. In een markt die sterk gestuurd wordt door 
prijsverlagingen en efficiencyverbetering, heeft het bedrijf 
de omzet op niveau weten te houden. In de toekomst zal 
naar verwachting de hoeveelheid werk op peil blijven, maar 
zal de prijsdruk blijven. Met verregaande kostenreductie 
heeft Reym al een flinke slag gemaakt.  
Zo is de afdeling klantrelaties van Reym gecentraliseerd, 
waardoor klanten vanuit één punt onderhouden worden. 
Ook het komend jaar zullen efficiëntieverbeteringen nodig 
zijn om de kosteneffectiviteit op peil te houden.

Op een afvalverwerkend bedrijf als ATM is veel en complexe 
wet- en regelgeving van toepassing. Hieraan voldoen is een 
taak op zich. ATM heeft zich daarom in haar beleidsverklaring 
ten doel gesteld dat het voldoen aan wet- en regelgeving, 
hoe vergaand en complex ook, prioriteit is. Deze compliance 
doelstelling is niet nieuw, maar kent ATM al sinds jaar en dag.
Het incident bij buurbedrijf Chemie-Pack en bestuurlijk 
overleg met zowel de provincie Noord-Brabant en de 
 gemeente Moerdijk heeft ATM doen inzien dat naast het 
daadwerkelijk in compliance zijn, het bijna even belangrijk 
is dit voldoende actief en transparant uit te dragen. Ook dit 
laatste is een reeds bestaande doelstelling, maar kwam nog 
niet voldoende uit de verf. Een van de oorzaken hiervan was 
de capaciteit van de afdeling kwaliteit, arbeidsomstandig-
heden en milieu (KAM) die geheel werd opgebruikt aan 
rapportageverplichtingen en schriftelijke communicatie met 
diverse overheden. ATM heeft de KAM-afdeling uitgebreid, 
heringericht en vervolgens hernoemd tot de afdeling 

 Compliance. Als nieuw directielid is een directeur Compliance 
aangesteld. Onder de directeur Compliance vallen een 
 manager Milieu en een manager Veiligheid. Beiden hebben 
zitting in het managementteam. De afdeling wordt compleet 
gemaakt door een milieucoördinator, veiligheidscoördinator, 
kwaliteitscoördinator en het laboratorium. Met deze nieuwe 
positionering en samenstelling van de afdeling Compliance 
is de interne onafhankelijkheid nog beter gewaarborgd en 
is er voldoende kwaliteit en capaciteit om onder andere 
meer proactief en transparant naar buiten te treden. Een van 
de eerste voorbeelden daarvan is de actieve participatie in 
het uitbreiden van het (emissie)meetnet op het industrie-
terrein Moerdijk. ATM brengt zowel kennis als tijd in en 
heeft aangegeven financieel bij te dragen aan het uit te 
breiden meetnet. Hiermee zullen emissiebronnen op het 
 industrieterrein beter getraceerd gaan worden om hinder 
voor omwonenden zo spoedig mogelijk weg te nemen.
Een belangrijke prestatie van het afgelopen jaar, is het door 
Reym behaalde certificaat FPAL. Dat certificaat wordt gebruikt 
door de meeste bedrijven in de olie- en gasindustrie als ver-
vanging voor het zelf kwalificeren en auditeren van contractors.

Innovatie
Reym blijft innovatieve oplossingen bedenken voor bestaande 
en nieuwe problemen. Een mobiele opslag container met 
groot volume werd bijvoorbeeld ontwikkeld om tijdelijke 
opslagvoorzieningen te kunnen bieden op klantlocaties.  
Vanuit de voortdurende aandacht die Reym besteed aan 
de verhoging van de veiligheid, vormt uitbreiding van het 
automatisch reinigen een belangrijk aspect. Daarnaast 
wordt gewerkt aan het  beperken van emissies van schade-
lijke stoffen. Door brand stof besparende maatregelen door te 
voeren, vermindert de uitstoot van CO2 per productief uur. 
Verder is Reym in 2011 een programma gestart om de wer-
king van gaswassers verder te optimaliseren om hiermee de 
uitstoot van schade lijke stoffen tijdens vacuümwerkzaam-
heden tot een minimum te beperken. ATM heeft veel tijd 
besteed aan de optimalisatie van de kwikverwijdering in de 
rookgassen. Daarvoor is in eigen beheer een uniek proces 
ontwikkeld. Dat project zal in 2012 worden afgerond.

Ontwikkelingen
ATM heeft een geslaagde proef gedaan met de reiniging van 
zuiveringsslib uit Italië. Dat heeft geleid tot een grote opdracht 
voor de verwerking van een partij van 200 kton. Het slib, dat 
organisch verontreinigd is, is vermengd met kalk. Dat weten 
we zodanig te reinigen dat het kalk weer bruikbaar is in de 
rookgasreiniging. Daarnaast heeft ATM 38 kton bluswater dat 
afkomstig is van Chemie-Pack als proef verwerkt. Het grote 
aantal bestrijdingsmiddelen dat daarin aanwezig was, konden 
wij terugbrengen van ongeveer achthonderdvijftig naar vijf. 
Omdat er nog vijf bestrijdingsmiddelen “aantoonbaar” waren, 
is de proef door de overheid als niet geheel geslaagd 
 beschouwd. Het tijdens de proef geproduceerde effluent 
voldeed echter aan beschikbare (nationale en  Europese) 
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater.
Verder zijn er het afgelopen jaar voorbereidingen getroffen 
voor het vergroten van de lozingsvergunning naar 875 kton 
per jaar. Bij ATM is ten slotte geïnvesteerd in uitbreiding van 
het aantal losplaatsen naar achttien en zijn tien nieuwe 
 acceptatietanks geplaatst. Die maken het mogelijk om 
 binnenkomende partijen te kunnen bekijken voordat deze 
definitief geaccepteerd worden.

Toekomst
Ook de komende jaren zal de markt voor gevaarlijk afval 
efficiencyverbeteringen noodzakelijk maken. Onze kwalitatief 
hoogstaande installaties zorgen ervoor dat we kansen kunnen 
blijven pakken om problemen met chemisch afval in de 
maatschappij op te lossen. Een verdere efficiënte aanpak 
daarvan is en blijft de kracht van ATM en Reym. Zo lukt het 
ons nog steeds om de aanvoer van de hoeveelheid grond 
constant te houden. ATM blijft zijn positie verstevigen met 
contracten zoals die voor de reiniging van slib uit Italië.
Om het bedieningsgebied van Hazardous Waste verder uit 
te bouwen, zijn we bezig met de voorbereidingen voor een 
nieuwe locatie aan de Theemsweg in Rotterdam Botlek. 
Dat betekent een grote stap voorwaarts voor het Total 
Care-concept in het havengebied.

Kenmerken	Hazardous	Waste 2012 2011

Omzet (mln. €) 173 165

Bedrijfsresultaat (mln. €) 26,4 20,9

Aantal fte 727 727

Ingenomen afval (ton) 1.752.504 1.920.008

Exclusief intercompany transacties, exclusief centrale overhead.

De ongeveer 1 miljoen ton vervuilde grond die jaarlijks bij ATM binnenkomt, 
wordt gereinigd tot nuttig toe te passen grondstoffen. Bijvoorbeeld in  
geluidswallen en bij de aanleg van woonwijken. Daarmee wordt 93%  
hergebruik en nuttige toepassing gerealiseerd. Olie die in de SOVI  
(Slib Ontvangst- en Verwerkings installatie) wordt gescheiden van water en 
slib wordt in de Thermische Reinigingsinstallatie (TRI) ingezet als brandstof. 
Verfafval wordt vergast, waarna dat calorierijke gas ook als brandstof in  
de TRI wordt gebruikt. Daarmee wordt de locatie voorzien van energie,  
inclusief het verwarmen van water voor de scheepsreiniging.

Making more from waste:  
schone grond
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Making more from waste

Wij maken OSB-PLAAT

Inzamelen  
van hout op  
bouwprojecten

Verwerken tot 
houtsnippers in  
de houtfabriek

Houtsnippers  
worden geleverd 
aan de spaan-
plaatindustrie

Resultaat  
in 2011-2012:

 219.175
ton houtspaanders
voor constructie 
en plaatmateriaal 
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Klant

Shanks	Nederland	onderscheidt	zich	door	hechte	
	relaties	met	klanten.	De	individuele	wensen	en	be-
hoeften	van	klanten	staan	voorop.	Onze	decentrale	
organisatie	zorgt	ervoor	dat	regionale	klanten	kunnen	
rekenen	op	een	aanpak	op	maat,	maar	altijd	met	de	
expertise	en	schaalvoordelen	van	de	Shanks-organisatie 
op	de	achtergrond.	Erg	trots	zijn	we	op	de	uitkomsten 
van	het	klanttevredenheidsonderzoek,	een	mooi	
compliment	van	onze	klanten.

Innovatief de klant 
 ontzorgen
Langdurige	partnerschappen
De dienstverlening van Shanks Nederland kenmerkt zich 
door langdurige en persoonlijke relaties met klanten. Een 
belangrijke nieuwe klant is Unilever. Shanks is in april 2011 
een contract voor drie jaar aangegaan voor de inzameling 
en verwerking van al het bedrijfsafval en de stromen die 
vrijkomen bij de productie. In de toekomst zullen dit soort 
contracten steeds meer de vorm krijgen van een samen-
werkingsverband. Dat betekent bijvoorbeeld dat Shanks 
op locaties van klanten installaties bouwt. Zo is Orgaworld 
bezig met de aanleg van een pijpleiding van CSA naar 
Greenmills in Amsterdam. Daar moet vanaf 2013 jaarlijks 
30.000 m3 te reinigen water doorheen gaan stromen. 
 Eerder al legde Orgaworld een pijpleiding aan vanaf Cargill 
voor 80.000 m3. Verder werken we met klanten aan het 
sluiten van kringlopen. Daarbij zorgt Shanks ervoor dat de 
afvalstromen van klanten worden omgezet tot nieuwe 
grondstoffen of halffabricaten die weer kunnen worden 
 gebruikt in de productie. Zo recyclen we voor Heineken 
glas uit hun eigen afvalstromen dat weer voor de productie 
van nieuwe flesjes wordt gebruikt. Daarnaast biedt Shanks 
partnerschappen op het gebied van duurzaamheid, in de 
vorm van ‘Green Certificates’. Door kennis en kunde op 
het gebied van CO2-reductie ter beschikking te stellen aan 
klanten, draagt Shanks bij aan duurzame beleidsvorming 
bij klanten.

Total	Care
Voor veel van onze grotere klanten is het inzamelen en 
 verwerken van gevaarlijke afvalstromen een tijdrovende  
en ingewikkelde klus. Door de samenwerking van dochter-
bedrijven kan Shanks een totaaloplossing bieden die uniek 
is: Total Care. ATM en Reym, bedrijven uit onze Hazardous 
Waste-divisie, werken samen met bijvoorbeeld Van Vliet 
Groep aan maatwerk voor de afvoer en verwerking van 
 gevaarlijk afval en niet-gevaarlijk afval. De Solid Waste- 
bedrijven van Shanks kunnen het niet-gevaarlijk bedrijfsafval 
transporteren en bewerken tot producten die opnieuw  
gebruikt kunnen worden. De klant blijft intussen het voordeel 
behouden van de grote Shanks-organisatie: één aan-
spreekpunt, één projectplan en afgestemde middelen.  
De interesse in de markt voor het Total Care-concept groeit 
gestaag, waardoor het in de toekomst nog belangrijker zal 
worden.

National	Accounts
Het samenwerkingsverband RnnShanks, waarin Shanks 
en een aantal collega-bedrijven participeerden, heeft een 
lossere invulling gekregen. RnnShanks was bedoeld als 
verkooporganisatie, maar in de loop der jaren zijn daar een 
planning en administratie bijgekomen. De verkoopactiviteiten 
zijn verplaatst naar Shanks National Accounts, de planning 
en administratie zijn ondergebracht bij de bedrijven. Dit is 
een efficiencyverbetering die eveneens past in de ambitie 
van Shanks om zelfstandig de dekking landelijk uit te breiden. 

Contracten
Het afgelopen boekjaar zijn op het gebied van contract-
management behoorlijke successen geboekt. Zo zijn de 
banden met Dura Vermeer aangehaald. Shanks hoeft de 
contracten met het bouwbedrijf niet langer te delen met 
andere leveranciers. Daarnaast heeft National Accounts 
veel ondersteuning aan Shanks-bedrijven gegeven. Er heeft 
een grote ziekenhuistender gelopen van onder andere het 
UMC, AMC en EMC. Shanks had al diverse contracten 
met de deelnemende partijen, en die hebben we weten  
te behouden.

Maatwerk in 
partnerschap
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Klanttevredenheids-
onderzoek
Tevredenheid
In 2011 is voor het eerst de klanttevredenheid op het niveau 
van Shanks Nederland onderzocht. Wij zijn erg tevreden 
over de gemiddelde score van 8,1. Elk van de negen 
Shanks-bedrijven heeft voor het onderzoek grote klanten 
aangeschreven en steekproefsgewijs de kleinere klanten 
geraadpleegd. Er is daarbij een standaardvragenlijst voor 
alle bedrijven gebruikt om benchmarking mogelijk te maken, 
aangevuld met een aantal vragen die specifiek zijn voor de 
dienstverlening van elk bedrijf. In totaal zijn op die manier 
1330 klanten in Nederland geïnterviewd over onderwerpen 
als dienstverlening (snelheid, netheid), rapportage, klachten-
afhandeling en contacten met de commerciële binnen- en 
buitendienst, vertegenwoordigers en operationeel personeel.

MVO
Bij het onderzoek is de klanten ook gevraagd naar hun 
mening over het belang van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) voor de eigen organisatie en de rol die 
Shanks in het MVO-beleid van onze klantbedrijven heeft. 
Van de klanten van Shanks vindt 92% MVO een belangrijk 
thema en 56% van onze klanten is van mening dat Shanks 
een rol heeft in haar MVO-beleid.
De belangrijkste taken voor Shanks binnen MVO liggen op 
het gebied van recycling en duurzaam gebruik van grond-
stoffen, gezondheid, veiligheid, voorkomen van milieuvervuiling 
en eerlijk zaken doen.

Onderscheidende	punten
Uit het klanttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat 
Shanks het op operationeel gebied bijzonder goed doet. 
Ook over de prijs-kwaliteitsverhouding zijn klanten tevreden en 
scoren we hoger dan de branche-benchmark. Verder vindt 
ruim 80% de Shanks-bedrijven kwaliteitsgericht. Punt van 
aandacht voor alle bedrijven is de klachtenafhandeling. Dat is 
een gebied waar we mee aan de slag moeten. Het is de 
bedoeling om over enkele jaren opnieuw een klanttevreden-
heidsonderzoek uit te voeren. We blijven verbeteren en 
werken er hard aan om dan nog beter te scoren. 

Duidelijke  
communicatie
Corporate	branding
Shanks is binnen de afvalbranche een gevestigde naam  
en een sterk merk. Toch zijn veel van onze klanten vooral 
vertrouwd met de merken van de dochterbedrijven. Ook de 
zichtbaarheid van Shanks in de samenleving wordt vooral 
bepaald door de vrachtwagens van de Shanks-bedrijven  
in het straatbeeld. Om duidelijker uit te dragen dat alle 
Shanks-bedrijven onderdeel zijn van de Shanks Groep, 
hebben we het afgelopen boekjaar de logo’s en huisstijl 
opgefrist en toegepast bij al onze bedrijven. Dat is een 
 belangrijke gebeurtenis die het gevolg was van een traject 
dat al langer liep binnen ons moederbedrijf Shanks Group, 
om meer eenheid aan te brengen op Europese schaal.  
De Nederlandse situatie is afwijkend door de decentrale 
positie van de dochterondernemingen. Binnen een paar 

maanden hebben wij de logo’s op onze vrachtwagens, 
brieven en facturen omgezet. Deze rebranding is op 1 april 
2012 afgerond. Voor klanten is het nu duidelijker dat 
Shanks als één organisatie optreedt. Maar het blijft duidelijk 
dat onze grote kracht, de hechte regionale relatie met onze 
klanten, gehandhaafd blijft.

CO2-Prestatieladder
Shanks Nederland had de primeur om een certificatie volgens 
niveau 3 van de CO2-Prestatieladder te behalen. Nog niet 
eerder had een overkoepelend bedrijf dat gerealiseerd.  
De Prestatieladder is ooit begonnen als duurzaamheids-
indicator binnen de bouwwereld. Maar inmiddels is het ook 
daarbuiten toonaangevend en een belangrijk instrument bij 
aanbestedingen. Aanbestedende partijen herkennen door de 
certificaten bedrijven die kunnen bijdragen aan CO2-reductie.
De CO2-Prestatieladder sluit goed aan bij de activiteiten 
van Shanks Nederland, omdat de activiteiten van de 
Shanks-bedrijven bijdragen aan vermindering van de  
CO2-uitstoot. Door zo veel mogelijk afvalstromen te  

recyclen willen wij de CO2-uitstoot verder verminderen, 
maar voor de recyclingactiviteiten verbruiken de Shanks-
bedrijven ook energie. In totaal was dat 408 kton CO2.  
Het grootste deel daarvan wordt gebruikt bij processen 
voor het neutraliseren van chemische afvalstoffen en 
 verontreinigde grond, waarvoor geen betere verwerkings-
methoden beschikbaar zijn. De uiteindelijke doelstelling  
van Shanks is om voor 1 april 2016 de eigen CO2-emissies 
met minimaal 25 kton te verlagen ten opzichte van 2010.  
We hebben de ambitie door te groeien naar niveau 4 van 
de Prestatieladder.

Afvalwijzer
De Afvalwijzer is een eenvoudige internettool waarmee 
 bedrijven inzicht krijgen in de hoeveelheid CO2 die zij kunnen 
besparen door recycling via Shanks. Op afvalwijzer.nl kunnen 
organisaties invullen hoeveel afval ze produceren, en hoeveel 
zij gescheiden kunnen aanleveren. De Afvalwijzer rekent uit 
hoeveel uitstoot van CO2 daarmee vermeden kan worden. 
Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe de CO2-prestaties zich 
verhouden tot het landelijk gemiddelde. De tool, die vorig jaar 
is opgestart, is dit jaar aangepast met nieuwe cijfers die bij 
de certificering voor de CO2-Prestatieladder zijn berekend. 
De Afvalwijzer past heel goed als maatschappelijk initiatief  
in de doelen van de Prestatieladder. Met de Afvalwijzer wil 
Shanks bedrijven stimuleren om afval te scheiden en te  
recyclen.

“We hebben de ambitie 
door te groeien naar 
niveau 4 van de 
CO2-Prestatieladder.”

Klanttevredenheids-
onderzoek

Om de dienstverlening nog beter op de wensen van de klant  
te laten aansluiten, heeft Shanks aan het toonaangevende  
onderzoeks- en adviesbureau Integron gevraagd om een  
klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. 

Stephan van Gelder Managing Director van Integron geeft aan  
dat het onderzoek onder andere is ingegaan op de kwaliteit van  
de dienstverlening, de vertegenwoordigers, het imago en de  
loyaliteit. De vragenlijst is uitgezet onder de zakelijke klanten van  
de verschillende Shanks-bedrijven. De resultaten van het onderzoek 
bieden de Shanks- bedrijven inzicht in de prestaties en  
in de waarde die de klanten hechten aan bepaalde kwaliteits-

aspecten. Met persoonlijke interviews is verdieping aangebracht  
op de vragenlijst en de achterliggende gevoelens.

“De verschillende bedrijven met hun verschillende soorten dienst-
verlening scoren goed in hun sector. Met name de medewerkers 
leveren een positieve bijdrage bij de klanten, iets om trots op te zijn 
als organisatie. Echter kunnen de Shanks-bedrijven zich nog verbe-
teren door echte aandacht voor de klant en proactief op hem te  
reageren” vertelt van Gelder over de resultaten van het onderzoek.   

Daarnaast zorgen de resultaten van de bedrijven voor een interne 
benchmark. Dit maakt inzichtelijk wat de Shanks-bedrijven van  
elkaar kunnen leren. Shanks is enthousiast aan de slag gegaan 
met de resultaten en heeft deze gecommuniceerd naar hun  
klanten. Dit is cruciaal voor het volgende onderzoek om de  
verbeteringen ook zichtbaar te maken in een vervolgmeting  
benadrukt van Gelder.
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Milieu

Het deel dat niet gerecycled wordt, gaat niet geheel verloren. 
Die materialen kunnen niet opnieuw hergebruikt worden, 
maar vaak bevatten ze nog wel een energetische component 
die we kunnen gebruiken. Ook dat benutten we. Die  
materialen worden bijvoorbeeld opgewerkt tot ICOPOWER 
pellets, en vervolgens in een energiecentrale gebruikt voor 
de opwekking van energie/warmte voor huishoudens. Deze 
nuttige toepassing, in het Engels recovery, bedraagt nog 
eens 9%, waardoor het totaal aan recycling en recovery 
van het ingenomen afval 97,2% bedraagt.

Making	more	from	waste.	Deze	slogan	vormt	de	kern	
van	de	dagelijkse	activiteiten	van	Shanks	Nederland.	
Op	ieder	gebied	proberen	we	dat	stapje	extra	te	
	maken.	Niet	voor	niets	is	ons	recyclingpercentage	
het	hoogste	van	alle	grote	Nederlandse	afvalbedrijven.

Shanks verwerkt het afval dat de samenleving produceert. 
Waar praktisch mogelijk, zorgen we zelf voor hergebruik  
of de nuttige toepassing van de ingenomen afvalstoffen of 
zorgen ervoor dat derden de afvalstoffen weer terugbrengen 
in de materialenketen. Zorg voor het milieu is bij Shanks 
een voorwaarde om goed te werken. We volgen de milieu-
wetgeving nauwgezet en streven naar een zo hoogwaardig 
mogelijke verwerking van afval. Na het voorkómen van afval 
is hergebruik en recycling van waardevolle materialen de 
meest duurzame stap in de afvalhiërarchie. Niet alleen 
helpt recycling de globale CO2-voetafdruk te verkleinen, 
ook houdt recycling spaarzaam wordende grondstoffen  
in de productieketen.

Sluiten van de keten
Investeren
Shanks wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk afval de 
 recyclingtrede van de ladder bereikt. Nieuwe technieken 
kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Waar 
mogelijk investeert Shanks daarom in de optimalisering   
en innovatie van haar bedrijfsvoering. Dankzij optische 
scheiders bij de sorteerinstallaties van Vliko en Van Vliet 
Groep halen we dit jaar tot 20% meer kunststof en papier 
uit de residustromen. Hiermee wordt voorkomen dat deze 
waardevolle en recyclebare materialen in een verbrandings-
oven belanden.

Promoten
Ook naar buiten toe is Shanks Nederland actief in het 
 promoten van recycling, bijvoorbeeld via het lidmaatschap 
van de Vereniging Afvalbedrijven en BRBS Recycling.  
Om de meerwaarde van recycling onder ogen te brengen, 
nodigen we bijvoorbeeld leden van de Tweede Kamer uit 

om een kijkje te nemen bij de Shanks-vestigingen. Afgelopen 
jaar heeft Vliko een CDA-delegatie op bezoek gehad en zijn 
leden van de VVD bij Smink langs geweest. 
Bij Orgaworld in Amsterdam is een conferentie gehouden over 
de biobased economy, waarbij onder meer PvdA-Kamerlid 
Diederik Samsom en enkele prominente EU-gedelegeerden 
aanwezig waren.

Recyclingpercentage
Het zo veel mogelijk nuttig toepassen van afvalstoffen die 
wij krijgen aangeboden is de spil van Shanks Nederland.  
Al decennia lang investeren wij in de ontwikkeling van techno-
logieën en installaties om steeds meer stoffen in de kring-
loop te houden. Door die jarenlange kennisontwikkeling en 
praktische ervaring lukt het ons om ook zeer complexe of 
zeer specifieke materialen geheel of deels weer in grond-
stoffen om te zetten. Ook het afgelopen boekjaar zijn weer 
meer grondstoffen behouden en is minder verbrand of naar 
de stortplaats gebracht.

Het recyclingpercentage, het deel van het ingenomen afval 
dat niet wordt gestort of verbrand maar voor hergebruik 
wordt afgezet, is toegenomen tot 88,2%. Dat ligt ver boven 
de nationale doelstelling voor 2015 van 83% en is ook beter 
dan de prestaties van de grootste Nederlandse afvalonder-
nemingen. 

Meer grondstof ketens 
sluiten voor bedrijven

• Recycling é 88,2%
• Vermeden CO2 ê 706 kton
• Afval ingenomen é 5.050 kton
•  Elektriciteit opgewekt 
é 38.789 MWh

•  4.299 kton wordt opnieuw  
in de keten gebracht
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 Gerecycled en nuttig toegepast

 Verbrand of gestort

Hoeveelheid	verwerkt	afval	door	Shanks	Nederland

Nieuwe optische scheiders 
bij sorteerinstallatie
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Externe 
 milieuontwikkelingen
Afvalbrief
In 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu 
in zijn Afvalbrief de ambitie uitgesproken om het landelijke 
recyclingpercentage op te schroeven tot 83%. Hoewel we 
dit streven toejuichen, houdt de staatssecretaris zich op de 
vlakte over welke maatregelen genomen moeten worden. 
Gezien de problematiek die de overcapaciteit op de afval-
verbrandingsmarkt in Nederland veroorzaakt, is dat een 
gemiste kans. Als recyclaar moet Shanks Nederland al een 
aantal jaar opboksen tegen absolute bodemtarieven van 
verbranding. Prima te recyclen materiaal belandt daardoor 
onnodig in verbrandingsovens. Nu de landelijke politiek 
 recycling hoog in het vaandel heeft, is overheidsingrijpen 
op de verbrandingsmarkt wat ons betreft onontbeerlijk.

Grof	huishoudelijk	afval
Tot onze verbijstering blijven lokale overheden de restafval-
containers van milieustraten rechtstreeks naar avi’s sturen 
in plaats van ze eerst te laten sorteren. In sommige gevallen 
bestaat nog wel 60% van de inhoud van deze containers 
uit recyclebare materialen. In 2011 wees een rapport van de 
Vrom-Inspectie (inmiddels hernoemd tot Inspectie Leefmilieu 
en Transport) zelfs uit dat 80% van al het grof huishoudelijk 
afval in Nederland nog wordt verbrand. Dat kan terug-
gebracht worden tot 40% wanneer er volledig gewerkt 
wordt volgens het tweede Landelijk afvalbeheerplan (Lap2). 
Voor het behalen van de recyclingambitie, een streven dat 
we met de staatssecretaris delen, is de juiste verwerking 

van deze fractie noodzakelijk. De komende tijd brengen we 
deze tegendraadse ontwikkeling dan ook nadrukkelijk onder 
de aandacht. 

Teerhoudend	Asfalt	Granulaat	(TAG)
In 2008 ondertekenden wegbeherende overheden en  
TAG-verwerkende bedrijven de Code Milieuverantwoord 
Wegbeheer, ook wel bekend als het TAG-convenant. Doel 
van dit convenant was de export van kankerverwekkende 
TAG tegen te gaan, en de thermische reiniging ervan te  
stimuleren. Ondanks de goede intentie van het convenant 
vindt nog teveel van deze gevaarlijke afvalstof haar weg naar 
het buitenland, waar het materiaal de noodzakelijke en  
milieuveilige reiniging ontloopt. Samen met wegenbouwers 
heeft Shanks zich in het zogeheten Overleg Teerhoudend 
Asfalt er het afgelopen jaar hard voor gemaakt om deze 
praktijken tegen te gaan. Dit heeft onder meer geleid tot 
een motie in de Tweede Kamer waarin wordt verzocht de 
thermische  verwerking van teerhoudend afval te laten  
vastleggen bij de gunning van opdrachten. Ook hebben de 
betrokken overheidspartijen aangegeven het convenant te 
willen herbevestigen.

Einde-afvalcriteria
Shanks Nederland volgt de Europese en nationale ontwikke-
ling van criteria waarmee bepaald wordt welk afval, al dan 
niet na bewerking, geen afval meer is. Deze criteria bieden 
recycling een goede stimulans. Niet alleen omdat materialen 
dan eerder gezien worden als grondstoffen in plaats van als 
afval, maar ook omdat transport en vergunningverlening 
dan minder omslachtig zijn. Afgelopen jaar is binnen Europa 
vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van einde-afvalcriteria 

Materialenbalans
Materialenbalans van de ingenomen hoeveelheden  afval- en reststromen en de uitgaande hoeveelheden grondstoffen  
en (half)producten. 
 
Ten opzichte van voorgaande jaarverslagen is er een nieuwe indeling gemaakt, waardoor de gerubriceerde hoeveelheden 
in de tijd niet hoeven overeen te komen.

Ingenomen	stromen

Bouw- en sloopafval (incl. grof huishoudelijk)

Grond, zand en slibben

Waterige afvalstromen

Agrarische en organische afvalstoffen

Brandbaar bedrijfsafval (inclusief huishoudelijk afval)

Separaat ingezamelde materiaalhergebruikstromen

Gevaarlijke afvalstoffen

Overig afval

   2011/2012

   2010/2011

Uitgaande	stromen

Gereinigde grond, zand, slibben

Granulaten

Gereinigde waterige afvalstromen

Brandbaar (rest)afval

Hout

Organisch rest (verwerking derden)

Compost

Papier

Gevaarlijk afval (verwerking derden)

Overig afval

Glas

Metalen

ICOPOWER pellets

Steenwolgranulaat

Kunststoffen

   2011/2012

   2010/2011

1.503

1.499

1.203

1.426

752

688

712

597

390

400

330

320

133

121

26

33
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1.351

1.474

1.199

1.126

716

702

499

541

219

203

213

164

212

201

92

92

92

91

68

65

46

39

42

41

41

46

28

32

27
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voor de stromen glas, papier en kunststof. Ook verwachten 
we nog criteria voor bio-afval en compost. Een voorstudie 
naar materiaalstromen die binnen de Solid Refused Fuel 
(SRF) fractie voor criteria in aanmerking zouden komen, 
heeft helaas weinig opgebracht. 
Op nationaal gebied wordt binnen de Vereniging Afval-
bedrijven, maar ook bij het Ministerie van Infrastructuur & 
Milieu, verder bekeken voor welke stoffen einde-afvalcriteria 
zouden moeten komen. Hierbij stuiten we nog vaak op 
 onnodige koudwatervrees.

Borging van kwaliteit 
en milieuveiligheid
Vergunningstrajecten
Voor het verlenen of verlengen van milieuvergunningen  
zijn bedrijven afhankelijk van de (plaatselijke) overheid.  
Het afgelopen boekjaar zijn de vergunningen die de Shanks- 
bedrijven hebben aangevraagd over het algemeen probleem-
 loos afgehandeld. Ook een eerder gestart vergunningstraject 
bij Van Vliet Groep, dat enige vertraging had opgelopen door 
eisen ten aanzien van een sprinkler installatie, is na aanpassing 
en externe keuring van de installatie in een eindfase beland. 
Een aanvraag voor een revisievergunning die Tol Milieu in 
2009 heeft ingediend, hopen we ook dit jaar rond te krijgen. 

Bij Van Vliet Contrans in Hoek van Holland baart de  
vergunningsaanvraag voor de composteringsinstallatie ons 
enige zorgen. Een meningsverschil met de overheid veroor-
zaakt vertraging van dit traject. Gelukkig kan de installatie  
in de tussentijd wel legaal draaien. Voor wat betreft de  
vergunningeisen voor het gebruik van de installatie in de 
toekomst zal de Raad van State uitsluitsel moeten geven  
in hoeverre de opgelegde eisen redelijk zijn. Deze procedure 
loopt nog.

Invloed	van	wetgeving
Nieuw voor Shanks was een vergunning die in het kader van 
de Natuurbeschermingswet, Natura 2000, is aan gevraagd 
en verleend voor de locatie van Tol Milieu in Burgerbrug. 
Omdat vanuit de overheid geen gerichte acties zijn geweest 
om bedrijven op de mogelijke invloed van deze wet te wijzen, 
gaan we zelf inventariseren of nog meer Shanks-vestigingen 
met Natura 2000 van doen kunnen hebben. Verder is vanuit 
onze wens om conform GRI te rapporteren geïnventariseerd 
welke locaties nabij een beschermd natuurgebied liggen. 
Hieruit kwam één bedrijf naar voren, namelijk ATM dat naast 
het Hollands Diep ligt. Verder zijn we een onderzoek gestart 
naar de mogelijke invloed op de Shanks-ondernemingen 
van de implementatie van de Europese Richtlijn industriële 
emissies. Deze moet in januari 2013 geïmplementeerd zijn 
in nationale wetgeving en vervangt dan de IPPC-richtlijn.

Compliance
Het voldoen aan de eisen op het gebied van milieuwetgeving 
is essentieel voor de continuïteit van onze organisatie. 
 Vanwege de omvang van de eisen zijn al onze bedrijven 
aangesloten op het compliancemanagementsysteem Core. 
Bovendien beschikken onze bedrijven over management-
systemen waarmee de milieu- en veiligheidsprestaties op de 
locaties worden beheerd. Nieuwe activiteiten of acquisities 
worden zo spoedig als mogelijk in de bestaande systemen 
ingebed. Bij het ontwerp van de systemen volgen wij inter-
nationaal erkende standaarden zoals ISO 9001, ISO 14001 
en OHSAS 18001 en om er zeker van te zijn dat systemen 
van voldoende kwaliteit zijn, worden onze bedrijven beoor-
deeld en gecertificeerd door geaccrediteerde instanties.
Als Shanks hebben we ons jaren geleden tot doel gesteld 
dat al onze bedrijven minimaal ISO 14001 en OHSAS 
18001/VCA gecertificeerd dienen te zijn. Onze score  
dit jaar ten opzichte van deze doelstelling vindt u in de  
afbeelding hiernaast. De taken die op dit gebied nog open-
staan, zijn het opnemen van onze nieuwste acquisitie,  
Van Tuijl, in de  bestaande mana ge mentsystemen en het  
laten certificeren van het managementsysteem van Orgaworld  
volgens de ISO 14001 en OHSAS 18001 norm.

Naast deze internationale normen voor milieu, arbo en 
 veiligheid werken onze bedrijven tevens volgens een scala 
van proces- en productienormen. Een overzicht hiervan is 
te vinden op onze website.

*  (de aard en het aantal certificaten kan per bedrijf verschillen.  

Zie voor certificaten per bedrijf pagina 54).

ISO	9001

OHSAS	18001

78% 83%

97% 88%

ISO	14001

VCA

Percentage	gecertificeerd	ten	opzichte	van	onze	 
doelstelling*

“Vanzelfsprekend voldoen wij minimaal  
aan de geldende wet- en regelgeving.  
Vaak stellen we onze eigen eisen zelfs  
nog hoger in het belang van de continuiteit  
van ons bedrijf en onze toekomst.  
Werkzaam zijn in onze branche vraagt  
een lange termijnvisie.”

Jonny	Kappen,	divisie	directeur	Hazardous	Waste.
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CO2-voetafdruk
Duurzame	samenleving
Hergebruik van afval zorgt voor een afname van het gebruik 
van primaire grondstoffen en levert daarmee een CO2- 
voordeel op. Tegelijkertijd komen bij het inzamelen en recyclen 
van afval CO2-emissies vrij. Door de inzet op meer recycling 
en inspanningen om de CO2-uitstoot van eigen processen te 
beperken, neemt Shanks Nederland haar verantwoordelijkheid 
voor de totstandkoming van een duurzamere samenleving.

Energieverbruik
Om onze ambities op het gebied van CO2 te realiseren  
is een zuinig en duurzaam energieverbruik onontbeerlijk.  
We willen daarom de energie-efficiency van de Shanks- 
bedrijven ver  beteren, het eigen energieverbruik vergroenen 
en de hoeveelheid vermeden emissies van onze recycling-
activiteiten verhogen.
De indirecte CO2-emissies zijn al aanzienlijk gedaald doordat 
Icova volledig is overgegaan op groene stroom. Voor een 
afname van het dieselverbruik zorgen we ervoor dat de 
transporten binnen Shanks Nederland logistiek zo optimaal 
mogelijk zijn. Verder stelt nieuwe software in de On Board 
Computersystemen informatie beschikbaar over het rijgedrag 
van chauffeurs en meer inzicht in efficiënt dieselgebruik.
Verder zijn alle Solid Waste-bedrijven afgelopen jaar  
overgegaan op een eigen dieselvoorziening met daaraan 
 gekoppeld een pasjessysteem. Zo kunnen we het verbruik 
beter monitoren om dit vervolgens te beïnvloeden.

CO2-Prestatieladder
Om de milieuwinst van onze activiteiten voor iedereen 
 inzichtelijk te maken, berekent Shanks Nederland al jaren 
zelf haar CO2-voetafdruk. Dit jaar hebben we besloten die 
rapportage ook te laten certificeren op basis van niveau 3 
van de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen. Deze duurzaamheidsindicator 
is binnen de bouwsector toonaangevend. Ook daarbuiten 
neemt de acceptatie van het instrument snel toe.  
DNV Business Assurance heeft de activiteiten van Shanks 
geverifieerd, Kema Emission Verification Services heeft de 
CO2-inventarisatie gecontroleerd en voor het bepalen van 
vermeden emissies hebben we ons laten adviseren door 
Royal Haskoning. Shanks Nederland heeft de ambitie om 
na deze prestatie door te groeien naar niveau 4 van de 
Prestatieladder.

CO2-ambities
Shanks Nederland heeft de ambitie om zowel de eigen 
CO2-voetafdruk, als die van onze klanten en partners in  
de keten te verlagen. Om te laten zien dat we doen wat  
we zeggen, hebben we een beleidsverklaring opgesteld.  
Vóór 1 april 2016 willen we emissies die voortkomen uit 
verbruik van gas, diesel en elektriciteit met minimaal  
25 kton verlagen ten opzichte van 2010.

Ambities voor 2016:

• Groene stroom bij ATM
• Minder gasverbruik bij Icova
•  5% minder diesel verbruik over 

geheel Shanks Nederland

Energieverbruik 2011/12 2010/11

Gas (in 1.000.000 m3) 5,0 5,2

Diesel (transport) (in 1.000.000 l) 15,0 14,2

Diesel (terrein) (in 1.000.000 l) 4,8 4,5

Elektriciteit (in 1.000.000 kWh) 95,0 84,9

* Cijfers gewijzigd ten opzichte van eerdere verslaglegging om ze in lijn  

 te brengen met de berekeningen volgens de CO2-Prestatieladder.

*  Toename is het gevolg van toegenomen productie bij ATM.

Hoeveelheid	opgewekte	energie 2011/12 2010/11

Geproduceerde (duurzame) 
elektriciteit (in 1.000 MWh)

38,8* 14,4**

* Resultaat aanzienlijk verhoogd vanwege een volledig jaar productie  

 van Orgaworld in Amsterdam. (Greenmills)

**  Cijfers gewijzigd ten opzichte van eerdere verslaglegging om ze in lijn  

 te brengen met de berekeningen volgens de CO2-Prestatieladder.

Totale	wateronttrekking	 
per	bron	(in	1.000	m3)

2011/12 2010/11

Drinkwater 307 224

Oppervlaktewater 4.909* 3.141

Data met * zijn niet geverifieerd door Kema Emission Verification Services BV.

Toelichting	bij	CO2-voetafdruk
De belangrijkste wijzigingen in de CO2-voetafdruk van Shanks Nederland ten opzichte van 2010 
worden  veroorzaakt door: 
•	 	hogere	productie	bij	de	Organics	divisie,	waardoor	de	emissies	zijn	gestegen.	Bij	Orgaworld	Amsterdam	(Greenmills)	 

is in 2011 voor het eerst een volledig jaar productie gedraaid, evenals bij Orgaworld in Canada (in 2010 had de locatie 
in London een stop van enkele maanden). Een volledig jaar productie heeft overigens ook tot gevolg dat er veel meer 
compost en groene stroom is geproduceerd waardoor de vermeden emissies ook fors toenemen.

•	 	hogere	productie	in	2011	bij	ATM.	Hier	moet	worden	opgemerkt	dat	de	onnauwkeurigheid	in	de	berekening	van	de	
procesemissies vanwege het verwerken van gevaarlijk afval en thermische reiniging van grond  ongeveer 15% is.  
De toename ligt dus ruim binnen de onzekerheidsmarge, waardoor er enige voorzichtigheid moet worden betracht  
in het trekken van conclusies. Naast emissies is de productie van energie uit afval en de daaraan gerelateerde  
hoeveelheid vermeden emissie ook toegenomen.

Emissies	in	ton	 
CO2-equivalenten

Voetafdruk	Shanks	NL Voetafdruk	Divisies	2011

Shanks NL 
2011

Shanks NL 
2010

Hazardous	
Waste Organics Solid	Waste Hoofdkantoor

Procesemissies 319.473 306.448 286.841 25.964 6.668 0

Verwerking gevaarlijk afval/thermische 
grondreiniging 286.841 282.326 286.841 0 0 0

Composteren 22.990 20.726 0 16.800 6.190 0

Vergisten 9.164 2.898 0 9.164 0 0

Stortplaats 478 498 0 0 478 0

Kantoren en productlocaties 54.378 54.947 29.003 6.338 18.989 49

Elektriciteit 29.415 29.880 25.441 3.486 439 49

Aardgas 9.280 9.457 1.558 17 7.705 0

Diesel 15.104 14.251 2.003 2.739 10.362 0

Overig 580 1.358 0 96 483 0

Goederenvervoer 47.187 44.620 8.138 0 39.048 0

Personenvervoer 2.274 2.334 1.098 277 789 109

Leaseauto’s 1.982 2.035 1.021 98 766 98

Zakelijk gebruik privéauto’s 101 62 41 47 13 0

Vliegreizen 189 235 35 132 11 11

OV 2,3 2* 1,8 0,4 0,0 0,0

Potentieel	Vermeden	Emissies -705.503 -714.920* -245.918 -33.069 -426.517 0

Productie duurzame energie -16.014 -5.007* 0 -14.626 -1.388 0

Energie uit afval -245.918 -243.896* -245.918 0 0 0

Productie secundaire brandstoffen -148.770 -139.675* 0 0 -148.770 0

Materiaalhergebruik -294.802 -326.342* 0 -18.443 -276.359 0
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Making more from waste

Wij maken COMPOST

Inzamelen van 
gft-afval:
tuindersbedrijven, 
huishoudens, fruit- 
en groentetelers,
horeca

Verwerking tot 
compost in onze 
composterings-
installaties

Hoogwaardig
compost als 
nieuw eindproduct

Resultaat  
in 2011-2012:

 211.542
ton compost  
gebruikt in land- 
en tuinbouw
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Medewerker

Making	more	from	waste.	Tevreden	en	goed	opgeleid	
personeel	verzuimt	minder	en	werkt	efficiënter	om	
van	afval	mooie,	duurzame	producten	te	maken.	
Door	te	investeren	in	de	juiste	zorg	voor	onze	mede-
werkers	kunnen	we	bij	Shanks	de	meerwaarde	leveren 
die	we	onze	klanten	beloven.

De afvalsector ontwikkelt zich snel. Nieuwe technieken  
en inzichten vereisen goedgeschoolde en gemotiveerde 
 mede  werkers die de juiste invulling kunnen geven aan 
 dagelijkse activiteiten. Shanks Nederland zorgt ervoor dat 
de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen. We zijn 
gespitst op het welzijn en hebben oog voor de talenten van 
onze medewerkers. Op ieder niveau binnen de organisatie 
zijn arbeidsomstandigheden, mensenrechten en veiligheid 
sleutelbegrippen.

Personeel
De decentrale structuur van Shanks Nederland toont zich  
in het personeelsbeleid. De dochterondernemingen stellen 
zelfstandig regelingen en arbeidsvoorwaarden op. De meeste 
Shanks-bedrijven hanteren de cao Beroepsgoederenvervoer 
als basis voor de afspraken. De holding ziet toe op de 
 redelijkheid en het evenwicht van het totale pakket. 
 
Ook stimuleert zij informatie-uitwisseling tussen personeels-
functionarissen om zoveel mogelijk kennis en expertise te 
delen. De personeelsfunctionarissen komen meerdere malen 
per jaar samen. De participatie van mensen met een 
achter stand tot de arbeidsmarkt en de leeftijdsopbouw van 
het personeel zijn voorbeelden van onderwerpen die het 
af gelopen jaar besproken zijn. Met de aanstelling van een 
HR-manager op de holding zal de focus op het personeels-
beleid komend jaar worden versterkt.

Waardigheid	en	wederzijds	respect	
Shanks-medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat 
zij een gelijkwaardige en respectvolle behandeling krijgen. 
Om deze veilige arbeidscultuur te creëren, hanteren alle 

Shanks-bedrijven een duidelijk gedragsbeleid. Vanuit de 
holding wordt dit ondersteund en gefundeerd door een helder 
MVO- en ethisch beleid. Nieuw dit jaar was de implementatie 
van de klokkenluiderslijn ‘Speak up’. Shanks-medewerkers 
die met een klacht zitten, kunnen nu telefonisch of via internet 
terecht bij een onafhankelijk instituut. 

Ondernemingsraad
Binnen twee Shanks-bedrijven is een ondernemingsraad 
actief. Waar dat niet het geval is, worden de reguliere overleg-
vormen tussen de leiding en medewerkers als voldoende 
beschouwd. De holding staat positief ten opzichte van de 
instelling van ondernemingsraden, maar dwingt deze niet 
af. Op centraal niveau is geen ondernemingsraad actief.
 
 “Onze medewerkers  
leveren de meerwaarde 
voor onze klanten.”

Opleidingen
Het inzetten van trainingen en cursussen gebeurt hoofd-
zakelijk decentraal. Waar mogelijk stimuleert en faciliteert 
Shanks Nederland deze inzet. Afgelopen jaar hebben weer 
veel van onze chauffeurs nascholing gevolgd in het kader van 
de Richtlijn vakbekwaamheid voor chauffeurs. Daarbij is Icova 
in samenwerking met het ROC gestart met een traject dat 
chauffeurs opleidt naar een MBO-diploma niveau 2.  
Zo’n 90% van de chauffeurs heeft zich aan gemeld voor dit  
traject, dat daarmee zonder meer een succes kan worden 
genoemd.

Investeren in  
welzijn en talent

Als onderdeel van de extra aandacht voor de vijf pijlers van ons 
MVO-beleid is in 2010 gestart met een Shanks Nederland breed 
onderzoek naar de tevredenheid van onze medewerkers.  
Integron heeft ons in dit onderzoek begeleid. Dit onderzoek kan 
gezien worden als een nulmeting, die als basis zal dienen voor 
het kunnen meten van tendensen in toekomstige onderzoeken, 
met de bedoeling om deze meting elke twee à drie jaar plaats te 
laten vinden.

We waren tevreden met de uitkomsten van deze eerste meting. 
Maar het kan beter. Met name onderwerpen als hoe interne 
 communicatie en leidinggeven werden ervaren scoorden onvol-
doende goed en behoeven verbetering. Tezamen met Integron  
is in het afgelopen boekjaar per bedrijf aandacht besteed aan  
het verbeter potentieel en hoe dat tot concrete acties kan leiden.  
Een bonte verzameling van verbeteracties was het resultaat:

•	 	vernieuwde	bedrijfsbladen	(met	bijdragen	van	directie	en	
 management);

•	 	elektronische	schermen	in	kantines	voor	up-to-date	bedrijfs-
informatie (met name waar sprake is van meerdere locaties);

•	 intranet;	
•	 	verbeterde	overlegstructuren	binnen	het	bedrijf	 

(zowel op kantoor als ‘buiten’);
•	 meer	aandacht	voor	jaarlijkse	functioneringsgesprekken;
•	 updates	van	handboeken	arbeidsvoorwaarden;
•	 	verhoogde aandacht voor veiligheidsbewustzijn (zero tolerance).

Begin 2013 zal het volgende onderzoek door Integron plaatsvinden. 
Met bovengenoemde verhoogde bewustwording en acties zien 
wij het vervolgonderzoek met vertrouwen tegemoet.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
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Veiligheid
Werken in de afval- en recyclingbranche brengt risico’s met 
zich mee die in veel andere sectoren niet of nauwelijks van 
toepassing zijn. Het creëren van een veilige werkomgeving 
is dan ook een verantwoordelijkheid waar werkgever en 
werknemer beiden prioriteit aan geven. We zorgen voor een 
helder veiligheidsbeleid en bieden goed materiaal en de 
juiste middelen om onze mensen en het milieu te beschermen. 

Veiligheidsinstructies
Nieuwe medewerkers, ook die via een uitzendbureau bij ons 
komen werken, moeten vooraf het programma Veiligheids-
instructie Shanks (VIS) doorlopen. Het behandelt onderwerpen 
als algemene terreinregels, brand en gevaarlijke situaties, 
persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke belasting en 
machineveiligheid.

Veiligheid	‘tussen	de	oren’
Bij organisaties met een sterke veiligheidscultuur doen  
zich minder onveilige situaties en minder ongevallen voor.  
Waarom? Omdat veilig en gezond werken in grote mate 
wordt bepaald door menselijk gedrag. Vier Solid Waste-
bedrijven, Smink, Stoel Milieu, Van der Heiden Milieu en  
Tol Milieu, hebben vanuit deze gedachte vorig jaar mee-
gedaan aan het project ‘Versterken Arbeidsveiligheidscultuur’ 
van de Vereniging Afvalbedrijven. Doel van het project was 
het veiligheidsbewustzijn bij afvalbedrijven te versterken en 
afstemming hierover binnen de organisatie te bereiken.  
De resultaten liegen er niet om. De 25 deelnemende bedrijven 
scoorden in de loop van het project aanzienlijk beter op 
betrokkenheid en competenties. Reden waarom de rijks-
overheid heeft besloten opnieuw subsidie te verstrekken 
aan een vervolgproject waaraan een groot deel van de 
overige Shanks-bedrijven zal deelnemen.

‘Safety	leadership’
Om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie een  extra 
top-down-impuls te geven, is vanuit Shanks Group plc het 
traject ‘Safety leadership’ van start gegaan. Bij het lopen van 
veiligheidsrondes gaan managers in gesprek met mede-
werkers op de werkvloer en rapporteren dit weer naar boven 
toe. Zo wordt essentiële kennis over de werkelijke veiligheid uit-
gewisseld. In aanvulling hierop wordt komend jaar een ‘Safety 
Event’ georganiseerd voor alle directeuren en managers.

Naleven	veiligheidsbeleid	
Waar veilig en volgens de regels wordt gewerkt, wil de 
overheid minder gaan controleren. Deze aanpak brengt 
verantwoordelijkheid voor de bedrijven met zich mee.  
Bij Shanks pakken we dit serieus op. Bedrijven houden 
 interne audits en vanuit de holding komt regelmatig een 
delegatie langs om zowel positieve als verbeterpunten  
te benoemen. In februari 2012 is vanuit Shanks Group plc 
een ‘Health and Safety’ commissie in het leven geroepen. 
Deze commissie beoogt eenheid binnen de groep te bereiken 
op het gebied van gezondheid en veiligheid. Om het belang 
van deze onderwerpen te onderstrepen en boven aan ieders 
agenda te zetten, wordt de commissie voorgezeten door 
een lid van het executive committee. 

Arbocatalogus
De Arbocatalogus Afvalbranche biedt maatregelen voor 
 arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het 
werk, specifiek toegesneden op de situatie in onze sector. 
In september 2011 was de eerste versie van de catalogus 
klaar, waarna de Arbeidsinspectie een substantieel deel 
 ervan heeft goedgekeurd. Op een aantal resterende onder-
delen moet nog overeenstemming worden bereikt. We merken 
dat deze nieuwe norm steeds meer begint te leven, zowel 
op de werkvloer als in de branche. De catalogus is een 
hulpmiddel dat harmoniseert en handhaving makkelijker 
maakt. Zowel de Solid Waste als de Organics divisie volgt 
deze Arbocatalogus. Voor Reym gelden de voorschriften 
van de Arbocatalogus Industrieel Reinigen, terwijl ATM met 
beide te maken heeft.

Leeftijd
De leeftijdsopbouw van de Shanks-medewerkers is redelijk 
gelijk gebleven in vergelijking met het vorige boekjaar. In de 
toekomst kan vergrijzing een risico vormen voor de kennis 
binnen de organisatie en voor het ziekteverzuim. 

In anticipatie daarop zijn we binnen de onderneming aan het 
inventariseren waar en op welke wijze vergrijzing een probleem 
kan vormen. Bij Reym zijn al doorrekeningen gemaakt op 
basis waarvan onder meer de selectieprocedure is aangepast 
en een interne leermeesterstructuur is uitgerold.
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Ongevallen
Rapportage	Afwijkingen	Systeem
Ongevallen zijn belangrijke leermomenten. Vanuit die 
 gedachte maken alle Shanks-bedrijven gebruik van het 
Rapportage Afwijkingen Systeem (RAS). In deze database 
registreren we naast ongevallen ook bijna-ongevallen, 
 materiële schade, verbetervoorstellen en klachten. Via RAS 
hebben we overzicht over alle incidenten. Ook kunnen we  
geanonimiseerde versies van de voorvallen rondsturen om 
van elkaar te leren. In geval van een ernstig incident kan 
vanuit de holding een Safety-alert worden rondgestuurd. 
Gelukkig heeft zich dat afgelopen jaar in Nederland niet 
voorgedaan. 

Inspectie
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die we bij Shanks  
in acht nemen, kunnen zich ongelukken op de werkvloer 
voordoen. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) 
kan in deze gevallen besluiten onderzoek te doen naar de 
toedracht. In het afgelopen jaar heeft de inspectie viermaal 
een boete opgelegd wegens ongevallen bij Shanks-bedrijven. 
Twee medewerkers hebben blijvend letsel opgelopen door 
beknelling, de een aan een arm en de ander aan een vinger. 
Een medewerker werd geraakt door een steekvlam en een 
andere medewerker liep brandwonden op toen een stof-
stoom-explosie plaatsvond tijdens inspectie van een 
grondkoeler. 

Ziekteverzuim
Van een goede gezondheid heeft iedereen profijt. Door  
het bieden van goede en veilige arbeidsomstandigheden 
 beschermen we bij Shanks de gezondheid van onze 
 medewerkers zoveel mogelijk. Wanneer ziekte zich deson-
danks voordoet, houden we nauw contact met de mede-
werker en bieden we zo nodig begeleiding om re-integratie 
te  bespoedigen. In vergelijking met voorgaande jaren is het 
ziekteverzuim licht gedaald tot 5%. Shanks-breed streven 
we ernaar dit terug te brengen naar 4%. 
 
De implementatie van het managementrapportagesysteem 
Qlikview kan hierbij van dienst zijn. Door meer inzicht in het 
korte en middellange verzuim kan hier vanuit het management 
beter op gestuurd worden. Bij langdurig verzuim is dit lastiger.

Ziekteverzuim 2011-2012 2010-2011

Verzuim 5,0% 5,2%

Gemiddelde verzuimduur 15 dagen 13,4 dagen

Gemiddelde verzuimfrequentie 1,1 1,1

Aantal medewerkers > 2 meldingen 296 226
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Maatschappij

Shanks	Nederland	wil	een	duurzame	bijdrage	leveren	
aan	de	maatschappij.	Dat	doen	we	in	de	eerste	plaats	
door	het	toevoegen	van	waarde	aan	afval.	Maar	we	
willen	meer.	Een	open	dialoog	met	belanghebbenden	
als	handhavers	en	omwonenden	van	onze	locaties	
creëert	wederzijds	begrip	en	werkt	vooruitgang	in	 
de	hand.	Waar	mogelijk	creëren	we	kansen	voor	
mensen	met	een	achterstand	tot	de	arbeidsmarkt.	

Strategie
Shanks-bedrijven staan met twee voeten in de maatschappij. 
De behoeften van de bedrijven moeten altijd afgewogen 
worden met de belangen van anderen, zeker met omwonen-
den. Om een goede relatie te creëren én te houden is een 
voortdurende constructieve dialoog noodzakelijk. Vanuit de 
holding worden de betrokkenheid bij de omgeving en een 

opendeurbeleid gestimuleerd. Uitgangspunt is een  
evenwichtige balans tussen de belangen van de belang-
hebbenden en de continuïteit van de onderneming.  
Bij ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de  
omgeving worden belanghebbenden altijd benaderd.

Transparantie en vertrouwen zijn sleutelwoorden in onze 
contacten met handhavende instanties. Het is onze zorg 
dat we in overeenstemming met wet- en regelgeving 
 handelen en geven gevraagd en ongevraagd daarover 
openheid van zaken.
Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt verdienen 
een kans op re-integratie. Binnen Shanks kijken we goed naar 
werkzaamheden die zich lenen voor zo’n kans. In overleg 
met begeleidende instanties bieden we arbeidsplaatsen aan.

Transparant,  
betrouwbaar  
en begripvol

Klachten
Op al onze vestigingen leven we de vigerende wet- en 
 regel        geving strikt na en proberen we overlast te voorkomen. 
Ondanks onze inspanningen komen klachten voor. Dit jaar 
hadden deze vooral betrekking op geurhinder bij Orgaworld 
in London (Canada) en bij ATM in Moerdijk. Omdat tot op 
heden bij ATM ook klachten aan haar worden toegeschreven 
waarvan de oorzaak c.q. bron nooit is gevonden, is het 
aantal geregistreerde klachten hier relatief hoog. De overheid 
en ATM werken momenteel samen aan een op maat ge-
sneden klachtenprocedure die ook deze onwenselijke situatie 
moet wegnemen.

Bij Tol Milieu ten slotte is een aantal klachten vanwege  
stof binnengekomen. Onderzoek wees echter uit dat alle 
uitgevoerde activiteiten binnen de normale bedrijfs voering 
vielen. Om actief op de meldingen te kunnen reageren 
hebben alle vestigingen een klachten afhandelingssysteem.

Incidenten
In het kader van transparantie en onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid rapporteren we dit jaar voor het eerst 
over ongewone voorvallen (incidenten). Dat zijn kleine voor-
vallen waarbij geen gevaarlijke situaties zijn ontstaan, maar 
die wel afwijken van de normale bedrijfsactiviteiten. Gedacht 
kan worden aan bijvoorbeeld een pomp bij een installatie 
die tijdelijk stopt. Hoe met deze ongewone voorvallen wordt 
omgegaan, is afhankelijk van de vergunning van de locatie. 
Dit jaar heeft alleen ATM ongewone voorvallen gemeld en 
gerapporteerd.

Ontwikkelingen  
handhaving en markt
Kennis	centraliseren
Na de gevolgen van de brand bij Chemie-Pack heeft de 
chemische industrie een oproep aan handhavers en toezicht-
houders gedaan om kennis bij de relevante overheidsdiensten 
rond de zogenoemde ‘zware industrie’ te centraliseren. 
Een prima voorstel, waarvan we hopen dat de provincies 
ermee aan de slag zullen gaan. Immers, ook bij Shanks 
hebben we voordeel bij goed geïnformeerde en opgeleide 
handhavers.

Oneerlijk	marktperspectief
De afvalbranche wordt, zeker in de afgelopen jaren, geken-
merkt door stevige concurrentie. Dankzij de meerwaarde 
die Shanks tegen goede tarieven kan bieden, lukt het onze 
marktpositie te behouden. Maar bij sommige opdrachten 

Ontvangen	klachten 2011-2012 2010-2011

Geur 417 433

Verkeer 1 0

Geluid 42 16

Overig (vooral stof) 32 3

Totaal 438* 452

*     Het totale aantal ontvangen klachten komt niet overeen met de 
optelsom, omdat sommige klachten betrekking hadden op 
meerdere oorzaken.

Niet iedereen neemt met hetzelfde gemak deel aan het arbeids-
proces. De overheid kan bij het verstrekken van inkoopopdrachten 
de opdrachtnemer verplichten of stimuleren kwetsbare groepen 
op de arbeidsmarkt in te zetten. Op die manier krijgen langdurig 
werklozen of bijvoorbeeld laag geschoolde medewerkers meer 
kansen op de arbeidsmarkt. De naam van de aanpak? Social return. 
Van Vliet Contrans schreef daarvoor speciaal beleid en creëert 
 zodoende perspectief voor mensen met een afstand tot de 
 arbeidsmarkt.

Bij veel overheidsopdrachten wordt gevraagd om 5% van de loonsom 
in te zetten voor alternatieve arbeidsplaatsen. Van Vliet Contrans 
gaat daarvoor altijd op zoek naar oplossingen. Samenwerking 

met anderen – zoals Sociale Werkvoorziening Patijnenburg in 
Naaldwijk – is een logische stap. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en investeren in sociaal-maatschappelijk personeels-
beleid gaan voor het Wateringse bedrijf dan ook hand in hand.

De personeelsbezetting wordt voor een gedeelte ingevuld door 
collega’s die vanuit een situatie van arbeidsongeschiktheid of 
langdurige werkeloosheid zijn ingestroomd. Een andere groep is 
die van laaggeschoolde medewerkers, van wie het perspectief 
toeneemt omdat hen de mogelijkheid wordt geboden een 
opleidings traject tot bijvoorbeeld beroepschauffeur te voltooien. 
De kans op terugval in een uitkeringssituatie wordt hierdoor kleiner. 
Een totaal andere invulling die Van Vliet Contrans aan Social return 
geeft, is het wegnemen van taboes rondom laaggeletterdheid en 
het niet kunnen rekenen. Eigen medewerkers worden daarom in 
de gelegenheid gesteld om anoniem taallessen te nemen. Ook aan 
jongeren is gedacht. Leer-werktrajecten geven een stap richting 
een zekerdere toekomst. Verschillende MBO- kenniscentra hebben 
het Zuid-Hollandse bedrijf gecertificeerd tot erkend leerbedrijf  
op het gebied van metaaltechniek, motorvoertuigentechniek, 
(rups)kranen, transport en administratie.

Social	return

Van Vliet Contrans   
is constant op zoek  
naar oplossingen
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Corporate
Governance

Aandeelhouder	en	verantwoording
Shanks Nederland B.V. is statutair een zelfstandige onder-
neming waarvan alle aandelen worden gehouden door 
Shanks Group plc. Deze beursgenoteerde onderneming is 
gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Jaarlijks legt Shanks 
Group verantwoording af over haar toezicht op de deel-
nemingen in de jaarrapportages. Shanks Nederland B.V. 
publiceert de financiële gegevens halfjaarlijks als onderdeel van 
de financiële rapportage van Shanks Group plc. De directie 
van Shanks Group legt maandelijks werkbezoeken af bij de 
Nederlandse Shanks-bedrijven. Hierbij komen operationele 
en financiële zaken aan de orde, maar wordt ook scherp 
gekeken naar zaken als milieu en veiligheid. 

Toezicht	houden
Shanks Nederland houdt toezicht op haar dochteronder-
nemingen. Zij controleert de primaire processen en borgt het 
integriteitsbeleid van de gehele onderneming. Ook houdt zij 
toezicht op ethische normen bij de bedrijfsvoering. Voor het 
corporate governance-beleid volgt Shanks Nederland de 
aanbevelingen van het NCD (Nederlands Centrum van 
 Directeuren en Commissarissen). 

Interne	controle
Het uniformeren van informatiesystemen is zeer wenselijk 
vanwege de sterke decentrale structuur van Shanks 
 Nederland. Rapportages komen hierdoor centraal beschikbaar 
en interne controles kunnen snel worden uitgevoerd. Voor 
financiële en operationele controles zijn procedures vastgelegd 
voor maandelijkse en halfjaarlijkse bezoeken en rapportages 
daarover. De verhouding tussen investeringen en daaruit voort-
komende winst, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 
Voor grote contractuele verplichtingen en investeringen zijn er 
expliciete goedkeuringsprocedures. Het financiële rapportage-
systeem maakt een snelle controle mogelijk, zowel voor de 
interne als de externe audits bij alle aangesloten bedrijven. 
Interne audits vinden plaats om de toepassing van de 
 systemen te controleren. Dit geldt ook voor de gebieden 
veiligheid en milieu. Directeuren en managers lopen samen 
met veiligheidskundigen de veiligheidsaudits in het kader van 
het programma ‘Safety Leadership’ van de Shanks Group.

Overlegstructuren
De overlegstructuren binnen Shanks Nederland zijn formeel 
vastgelegd. De begroting van de dochterbedrijven wordt 
jaarlijks besproken met de leiding. Ook vinden iedere twee 
maanden voortgangsbesprekingen plaats tussen de directie 
van Shanks Nederland en de decentrale directies. Maandelijks 
wordt een informeel overleg gehouden. Als aanvulling op de 
basisorganisatiestructuur bieden interne structuren ruimte 
tot communicatie op verschillende ondernemingslagen.  
Zo kunnen stafmedewerkers van de dochterondernemingen 
indien nodig zaken direct afstemmen met de verantwoordelijke 
directeur van de holding.

Nieuw	personeel
Bij de aanstelling van medewerkers letten we erop dat mensen 
het benodigde niveau hebben om hun werkzaamheden op 
een goede en professionele manier uit te voeren. Ook moeten 
zij doordrongen zijn van de procedures en instructies om 
veilig en volgens de geldende voorschriften te werken. 

Beloning	en	belangenverstrengeling
Zo’n 90% van de werknemers van Shanks Nederland valt 
onder een cao, waarbij die van het Beroepsgoederen vervoer 
de meest voorkomende is. Voor andere werknemers gelden 
individuele arbeidsovereenkomsten. Regelmatig vindt hiervoor 
een benchmark plaats met vergelijkbare functies. De salarissen 
van de managementteams van de Shanks-bedrijven worden 
door het hoofdkantoor van Shanks  Nederland vastgesteld. 
Shanks Group plc stelt de salariëring van de directie van 
de holding vast. Deze structuur waarborgt dat belangen-
verstrengelingen worden vermeden. Directieleden hebben 
daarbij geen nevenfuncties die afbreuk kunnen doen aan 
het belang van de organisatie.

is van een eerlijk en gelijk marktperspectief geen sprake. 
Zo miste Orgaworld onlangs de kans op het mogen  
verwerken van een aanzienlijke hoeveelheid groenafval  
afkomstig van Brabantse gemeenten. In plaats van de  
opdracht  Europees aan te besteden, is het groenafval  
zonder enige vorm van tender onderhands verlengd bij een 
overheids gedomineerde onderneming. Overige (private) 
bedrijven zijn hierdoor buitenspel gezet. Aan dit soort  
praktijken hoopt Shanks Nederland een einde te maken en 
heeft juridische stappen hiertegen ondernomen. Bedrijven 
en overheden die willen participeren in én profiteren van 
een gezonde markt, moeten de spelregels van die markt 
respecteren.

ATM
In februari 2012 heeft de rechtbank Breda ATM een boete van 
ruim 7 miljoen euro opgelegd voor het behalen van winst 
door het overtreden van milieuregels eind jaren negentig.  
Tegelijkertijd kan ATM door een eerdere uitspraak van de 
rechtbank Den Bosch aanspraak maken op een schadever-
goeding van 6,7 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant 
voor het in 2002 niet vergunnen van de pyrolyse-installatie. 
In beide zaken loopt nog een hoger beroep.

Communicatie
Communicatie is een belangrijke pijler onder de activiteiten 
van Shanks. In de samenleving en de media groeit de  
aandacht voor veiligheid en milieu. We vinden het daarom 
belangrijk om een open dialoog aan te gaan met onze 
 omgeving. Dat betekent dat we een opendeurbeleid  
voeren, vertellen waar Shanks voor staat en constant  
in gesprek blijven met belanghebbenden.

Sponsoring
Shanks is in 2012 mede-hoofdsponsor geworden van de 
wielerploeg Cyclingteam De Rijke-Shanks. Shanks zocht 
een manier om de naamsbekendheid te vergroten. Zowel 
wielrennen en fietsen als het recyclen van afval passen 
 binnen een gezond en duurzaam leven. Ook veel mede-
werkers van Shanks hebben voeling met de wielersport. 
Jaarlijks doen medewerkers en teams van de Shanks- 
bedrijven mee aan evenementen als de Alpe d’Huzes en 
Ride for the Roses. Daarnaast was het Shanks-bedrijf  
Van Vliet Contrans jarenlang de hoofdsponsor van deze 
wielerploeg. Bij elkaar is dat goede reden voor Shanks  
om te kiezen voor een nieuwe sponsorovereenkomst.
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Making more from waste

Wij maken ENERGIE

Inzamelen van  
organische  
reststromen, zoals 
gft-afval en afval 
van supermarkten

Vergisting van  
organische afval-
stoffen levert  
biogas en compost

Het biogas wordt 
omgezet in groene 
elektriciteit

Resultaat  
in 2011-2012:

 38.789
MWh duurzame 
energie  
geproduceerd 
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Financiën

Gezonde	financiën	zijn	niet	alleen	de	basis	voor	de	
continuïteit	van	de	onderneming.	Alleen	met	een	solide 
vermogenspositie,	voldoende	omzet	en	een	sterk	
	bedrijfsresultaat	kunnen	we	daadwerkelijk	werken	aan 
een	duurzame	toekomst.	Onze	aandeelhouders	van	
Shanks	Group	kunnen	ervan	op	aan	dat	het	geïnves-
teerde	kapitaal	op	verantwoorde	wijze	beschermd	is.	

Shanks Nederland en haar dochterondernemingen behoren 
tot de meest succesvolle bedrijven in de afvalbranche.  
We onderscheiden ons in de markt door een transparante 
en gezonde financiële basis. Shanks stelt zich ten doel haar 
aandeelhouders duurzame en langdurige waarde te bieden. 
Daarvoor geven we inzicht in de toekomstperspectieven van 
de ondernemingen en doen openbaar verslag over onze 
 inspanningen op het gebied van maatschappelijk verant-
woord ondernemen.

Financiële  
ontwikkelingen
Prijzen stonden in het boekjaar 2011/2012 voor het derde 
achtereenvolgende jaar sterk onder druk. Het economisch 
getij, in combinatie met bodemtarieven van verbranding en de 
strijd om volumes in de markt zijn de belangrijkste oorzaken. 
Desondanks heeft Shanks Nederland financieel gezien een 
goed jaar achter de rug. Het toont de kracht van onze 
veelzijdige dienstverlening én van onze duurzame keuze 
voor recycling. Als groep doen we het daardoor beter dan 
onze concurrenten in de branche.

Kostenbesparingen
De huidige tijd vraagt om slimme oplossingen. Het ratio-
naliseren van bedrijfsprocessen, vooral in de Solid Waste 
divisie, heeft daarom voortdurend onze aandacht. We geven 
efficiënte onderdelen nadrukkelijk de ruimte, en besparen op 
overtollige kosten. Komend jaar zal de focus onder meer 
komen te liggen op het terugbrengen van de hoeveelheid 
interne facturen. Verder zal een effectieve herstructurering de 

slagkracht van onze organisatie vergroten en een stabiele 
basis bieden voor de toekomst. 

“ Shanks behoort tot de 
meest succesvolle en 
solide bedrijven in de 
afvalbranche.”

Inkoopbeleid
De structuur van Shanks Nederland maakt het mogelijk om 
besluitvorming daar plaats te laten vinden, waar die het meest 
effectief is. Vanuit die gedachte vindt inkoop centraal plaats 
wanneer dit aanzienlijk voordeel oplevert. Het afgelopen jaar 
is daar versterkt invulling aan gegeven door  categorieën van 
diensten en producten te benoemen waarin de Shanks- 
bedrijven gezamenlijk kunnen optrekken. Als gevolg daarvan 
is een tender uitgeschreven voor de inzet van uitzendkrachten 
en een voor de levering van vracht wagens. In het verleden 
hebben we vanuit Shanks Nederland de inkoop van mobiele 
communicatie en elektriciteit verzorgd. 

Informatievoorziening
Financiële en operationele informatie van de Shanks- bedrijven 
wordt eerst decentraal vastgelegd en vervolgens centraal 
gerapporteerd. Definities waren echter niet altijd eenduidig. 
Om snel en nauwkeurig eenduidige gegevens te kunnen 
onttrekken aan het systeem, is anderhalf jaar geleden het 
project ‘Van data naar informatie’ binnen Shanks van start 
gegaan. Daarvoor is specifieke software ingekocht en geïnte-
greerd in de dagelijkse  bedrijfsvoering. Gevolg is een betere 
ontsluiting van de  beschikbare informatie waaraan we met 
grotere zekerheid een voorspellende waarde kunnen hechten.

Overnames	en	beëindigingen
Op 1 maart 2012 heeft Shanks Nederland glasrecyclaar 
Van Tuijl overgenomen. Daarmee is 20% van de Nederlandse 
glasrecyclingmarkt in onze handen gekomen.  

Robuuste cijfers
in fragiele markt

De overname is typerend voor Shanks. Het betreft een 
 nichemarkt waarvan de toegevoegde waarde groot is. 
Dankzij deze nieuwe activiteit kunnen we klanten als Heineken 
een gesloten kringloop bieden voor hun glas- en afvalstromen. 
Eerdere overnames, zoals Kluivers Recycling met activiteiten 
op een deelmarkt, hadden ook een groot versterkend effect 
op de hele groep. De naam Van Tuijl blijft bestaan – zoals 

gewoon is in de strategie van Shanks Nederland.  
De activiteiten zijn geplaatst onder het Shanks-bedrijf Vliko. 
De vestiging van Orgaworld in Laarbeek is op 1 april 2012 
gesloten. De luierverwerkingsactiviteiten zijn overgenomen 
door de vestiging in Lelystad. In plaats van alleen het drogen 
van het materiaal, worden de luiers in Lelystad ook vergist.
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De Shanks-bedrijven Kerncijfers

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Winst-en-verliesrekening

Netto-omzet (1) 454,9 435,5 406,3 436,0 415,0

Bedrijfsresultaat (ebit) (2) 45,6 41,1 39,2 51,1 49,7

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet 10,0% 9,4% 9,6% 11,7% 12,0%

Nettoresultaat na belasting 25,5 24,3 19,3 30,1 28,5

Balans

Vaste activa 452,9 431,7 433,4 423,5 412,0

Vlottende activa 119,8 132,8 121,9 100,4 108,9

Vlottende passiva 122,4 116,7 105,3 107,1 122,8

Netto werkkapitaal -2,6 16,1 16,6 -6,7 -13,9

Geïnvesteerd vermogen 450,3 447,8 450,0 416,8 398,1

Eigen vermogen 216,9 203,2 197,9 191,4 176,6

Balanstotaal 572,7 564,5 555,3 523,9 520,9

Rentabiliteit

Bedrijfsresultaat op geïnvesteerd vermogen 10,1% 9,2% 8,7% 12,3% 12,5%

Nettoresultaat op eigen vermogen 11,8% 12,0% 9,8% 15,7% 16,1%

Bedrijfsresultaat op balanstotaal 8,0% 7,3% 7,1% 9,8% 9,5%

Vermogenspositie

Current ratio 97,9% 113,8% 115,8% 93,7% 88,7%

Solvabiliteit eigen vermogen 37,9% 36,0% 35,6% 36,5% 33,9%

Solvabiliteit garantievermogen (3) 59,0% 60,1% 60,2% 62,6% 60,1%

Overigen

Investeringen in vaste activa 65,2 53,8 48,2 54,2 48,4

Afschrijvingen vaste activa 43,0 41,3 41,2 40,5 38,0

Het boekjaar van Shanks Nederland loopt synchroon met het boekjaar van Shanks Group plc en loopt van 1 april tot 31 maart.
(1) exclusief stortbelasting
(2) na aftrek van afschrijving op immateriële vaste activa uit hoofde van acquisities
(3)  de langlopende financiering door Shanks Group plc kan als garantievermogen worden aangemerkt, op basis van de door hen, voor alle 

Nederlandse vennootschappen afgegeven aansprakelijkheidsverklaring (de zogenaamde 403-verklaring)

In dit jaarverslag van Shanks Nederland zijn de cijfers van de activiteiten van Orgaworld in Canada geconsolideerd, tenzij anders wordt vermeld.

Alle bedragen in miljoenen euro’s

www.vanvlietpuinrecycling.nl www.milieuexpress.nl www.klokcontainers.nl

www.afvalservicezeeland.nl www.stoelmilieu.nl www.vliko.nl

www.vanvlietcontrans.nl www.vanloenenmilieu.nl www.smink-groep.nl 

www.vanvlietrecycling.nl www.orgaworld.nl www.atmmoerdijk.nl 

www.vanvlietcontrans.nl www.jaartsveld.nl www.icova.nl

www.vanvlietgroep.nl www.arievantuijl.nl www.tolmilieu.nl

www.ceesvandenenden.nl www.kluiversrecycling.nl 

www.vanderheidenmilieu.nl www.reym.nl 
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Shanks	Nederland	bv
Stoelmatter 41

2292 JM  WATERINGEN

Postbus 141

2290 AC  WATERINGEN

Tel: (0174) 219 900

Fax: (0174) 219 911

info@shanks.nl

www.shanks.nl

Shanks	Group	plc
Dunedin House, Auckland Park

Mount Farm, Milton Keynes

Buckinghamshire, MK1 1BU

Engeland

Tel: 00 44 (0)1908 650580

Fax: 00 44 (0)1908 650651

info@shanksplc.co.uk

www.shanksplc.com

 

 
Shanks	België
Rue Edouard Belin, 3/1

BE-1435

Mont Saint Guibert

België

Tel:  00 32 (0) 1023 3660

Fax:  00 32 (0) 1023 3661

info@shanks.be

www.shanks.be

 

 
Shanks	Canada
4675 Wellington Road South

ON N6E 3W7

London

Canada

 

Tel:  00 1 519 649 4446

Fax:  00 1 519 649 7757

info@orgaworld.ca

www.orgaworld.ca

 
 

COLOFON	samenstelling: Shanks Nederland Afdeling PR & Marketing,
redactie en tekst: Noordhoek Media & Management Utrecht,
vormgeving en opmaak: Van Zandbeek communicatie & creatie Eindhoven,
fotografie: Chris Pennarts, Robert Möller, Maria Heijdendael,
drukwerk: Strijbos Graphic Group, Waalre.
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ATM • • • • • •

Jaartsveld • • • • •

Icova • • • • • •

Tol	Milieu • • • • •

Stoel	Milieu • • • •

Van	Loenen	Milieu • • • •

Van	der	Heiden	Milieu • • • •

Van	Vliet	Contrans • • • • • • •

Vliko • • • • • •

Kluivers • • • • • •

Van	Vliet	Groep • • • • • •

Smink • • • • • • • • • • •

Klok	Containers • • • • •

Reym • • • • • • •

Orgaworld • • • •
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Shanks (re)cycling
Fietsen is duurzaam, net als het  
recyclen van  afval. En draagt bij aan 
een gezonde samenleving. Net zoals 
Shanks aan een duurzame wereld 
bijdraagt. Shanks is daarom hoofd-
sponsor van wielerploeg Cyclingteam 
De Rijke - Shanks. 
Met een recyclepercentage van  
88% levert Shanks een topprestatie.
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Indicator Verslaggevingselementen	volgens	GRI Pagina	

  Profiel  

1.1-1.2 
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9

Visie en strategie m.b.t. duurzaamheid 
Naam van organisatie 
Voornaamste producten en diensten 
Operationele structuur 
Locaties 
Rechtsvorm
Afzetmarkten
Omvang van de organisatie 
Significante veranderingen 

6-9
54
14

14-15
15, 52, 54

47
14-21

53
2, 53

  Verslagparameters	

3.1-3.5
3.6
3.9
3.12 

Verslagreikwijdte
Afbakening 
Berekeningsgrondslagen voor gegevensmeting
Tabel met GRI inhoudsopgave

55
55

bij tabellen, 55
55

  Bestuursstructuur	en	managementsystemen  

4.1-4.3
4.5-4.6
4.10
4.14-4.17

Bestuursstructuur
Vergoedingen en waarborging tot vermijden belangenverstrengeling
Evaluatie prestaties bestuursorgaan
Stakeholders

47
47
47
47

  Economische	prestatie-indicatoren

EC1 Directe economische waarden 53

  Milieuprestatie-indicatoren

EN1-2
EN3
EN6
EN8
EN11-12
EN16
EN18
EN28

Ingezamelde en verwerkte materialen
Energieverbruik
Initiatieven voor energiebesparing
Waterverbruik
Biodiversiteit
Uitstoot van broeikasgassen
Initiatieven ter verlaging van de emissie broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen
Naleving milieuwet- en regelgeving

28-30
34

34-35
34
32
35

34-35
33

  Sociale	prestatie-indicatoren

LA1-2
LA4
LA6-9
LA10

Werkgelegenheid
Arbeidsvoorwaarden
Gezondheid en veiligheid
Opleiding per medewerker

38, 40
38

41-43
38

  Maatschappelijke	prestatie-indicatoren

SO1
S05-S06
S08

Betrokkenheid en impact bij lokale omgeving, politiek en maatschappij in het algemeen
Standpunten publiek beleid, deelname aan publieke discussie
Naleving van wet- en regelgeving

44-46
8-9, 31-33

9, 46

Shanks Nederland communiceert open en transparant met 
haar stakeholders. Daar hoort een verslaglegging bij die 
niet alleen de financiële en operationele aspecten belicht, 
maar een volledig beeld geeft van de duurzame resultaten 
in de bedrijfsvoering. Shanks Nederland hanteert hiervoor 
de richtlijnen van het Global Reporting Initiative, een erkende 
internationale standaard voor duurzaamheidverslaglegging. 
Daarmee bieden we aandeelhouders, belanghebbenden en 
overige belangstellenden een overzicht van de doelstellingen, 
activiteiten en resultaten van Shanks Nederland. De weer-
gegeven resultaten zijn inclusief die van de activiteiten van 
Orgaworld in Canada, tenzij aangegeven wordt dat het de 
Nederlandse activiteiten betreft. De periode waarover 

 verslag wordt gedaan, loopt van 1 april 2011 tot en met  
31 maart 2012. De verslaglegging bouwt voort op het 
voorgaande jaarverslag (2010/2011). Indien de berekenings-
systematiek voor een resultaat is gewijzigd ten opzichte 
van dat verslag, dan wordt dat vermeld. Ook als dat gevolgen 
heeft voor de resultaten in de voorgaande jaren. Het rapport 
is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie en 
is tot stand gekomen door middel van interviews met de 
betrokkenen en gegevens uit bedrijfsinformatiesystemen. 
We zijn van mening dat op dit verslag het C-niveau van de 
GRI-richtlijnen van toepassing is. In de onderstaande tabel 
wordt per gekozen indicator aangegeven waar in het verslag 
de indicator wordt behandeld.

DuurzaamheidsverslagVerklarende Woordenlijst

Abi
Afvalbewerkingsinstallatie

Avi
Afvalverbrandingsinstallatie

Broeikasgassen
Broeikasgassen zijn gassen die in 
de atmosfeer bijdragen aan het 
verhogen van de evenwichts-
temperatuur van de aarde

CO2-Prestatieladder
Instrument in het aanbestedings-
proces waarmee aanbesteders 
bedrijven herkennen en belonen 
die CO2-reductie serieus nemen

Core
Compliance Registration; systeem 
dat Shanks heeft ontwikkeld en 
gebruikt als ondersteuning bij het 
voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving 

Fte
Fulltime equivalent; eenheid voor 
personeelssterkte

Gft
Groente-, fruit- en tuinafval

GJ
Gigajoule; eenheid van energie

GRI
Global Reporting Initiative; 
internationale richtlijn voor 
duurzaamheidsverslaglegging

ISO
International Standards Organisation; 
wereldwijde standaarden die voor 
de ISO-certificeringen worden 
gebruikt

ISO	9001
Internationale norm voor 
 kwaliteitszorgsystemen

ISO	14001
Internationale norm voor milieu-
zorgsystemen

KAM
Kwaliteit, arbeidsomstandigheden 
en milieu

Kra	
Kaderrichtlijn afvalstoffen; wettelijk 
kader binnen de Europese Unie dat 
het beheer van afvalstoffen regelt

KGA
Klein Gevaarlijk Afval

kton
Kiloton (1.000 ton of 1.000.000 
kilogram)

Lap
Landelijk afvalbeheerplan;  
Nederlandse regelgeving voor  
het beheer van gevaarlijke en 
niet-gevaarlijke afvalstoffen

Mton
Megaton (1.000.000 ton)

MWh
Megawattuur (1.000 kWh/
kilowattuur)

NVMP
Nederlandse Vereniging Verwijdering 
Metalelektro Producten

OHSAS	18001
Occupational Health and Safety 
Assessment Series; certificeerbare 
norm voor arbomanagement-
systemen

RAS
Rapportage Afwijkingen Systeem

REACH
Registratie, Evaluatie, Autorisatie 
en beperkingen van Chemische 
stoffen; Europese regelgeving voor 
chemische stoffen

Riddor
Reporting of Injuries, Diseases  
and Dangerous Occurrences 
Regulations; Engelse wetgeving 
die werkgevers verplicht bepaalde 
ongevallen en gevaarlijke situaties 
te rapporteren

SOVI
Slib ontvangst- en verwerkings-
installatie

SRF
Solid Refused Fuel; brandstof 
gemaakt van afvalstoffen

TAG
Teerhoudend asfalt granulaat

Total	Care
Beheerconcept van Shanks 
Nederland waarmee een klant met 
betrekking tot afval volledig wordt 
ontzorgd

TRI
Thermische reinigingsinstallatie

VA
Vereniging Afvalbedrijven

VCA
Veiligheidschecklist aannemers; 
certificaat voor veilig werken

VIS
Veiligheidsinstructies Shanks

WKK
Warmtekrachtkoppeling; 
 opwekking van warmte en 
elektriciteit (kracht)
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