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Bijlage 1.1 Verwerkingsprocessen Coolrec BV 

1 Verwerking elektronische en elektrische apparaten 

Tu I e lechnische universileil eindhoven 

Voordat deze apparaten in het verwerkingsproces gaan, worden ze eerst handmatig ontdaan 
van schadelijke stoffen, zoals batterijen, olie, kwik en asbest. 
De 'schone' producten gaan daarna op de lopende band het verkleiningsproces in. Na en 
tijdens dit proces, wordt met elektromagneten het ijzer eruit gehaald. Een Eddie Current 
zorgt ervoor dat het aluminium gescheiden wordt van de kunststoffractie. Ten slotte worden 
de zware en lichte kunststoffen gescheiden van een mengsel van koper en edelmetalen. Dit 
hele proces is weergegeven in de flowchart van figuur 1.1. 

Teruggewonnen materialen: 
• ljzer; 
• Aluminium; 
• Plastic; 
• Koper en edelmetalen. 

Kabels 

Batterijen 

Cartridges 

ljzer 

Non Ferro metalen 

Glas 

Zware plastic 

Afval 

Figuur 1. 1 Flowchart recycling e/ektrische en elektronische apparaten 

2 Verwerking televisies en monitoren 
Het apparaat (televisie of monitor) wordt in eerste instantie handmatig ontmanteld. De 
behuizing, veelal kunststof maar ook nog steeds hout, wordt gescheiden. Kunststof kappen 
worden gerecycled, terwijl hout wordt afgevoerd. Daarna wordt de beeldbuis gescheiden van 
de elektronica. De elektronische componenten worden afgevoerd en verwerkt. 

De kale beeldbuis wordt in de glasscheidingsmachine in tweeen gezaagd: de loodhoudende 
achterkant (conusglas) en de bariumhoudende voorkant (panelglas). 
Nadat de fluorescerende laag aan de binnenkant van het panelglas is verwijderd, is dit glas 
geschikt voor de productie van nieuwe voorkanten van beeldbuizen. Het conusglas wordt 
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ontdaan van zijn ijzeroxidenlaag in een daartoe door Coolrec ontwikkelde machine. Na dit 
proces is ook dit glas geschikt voor hergebruik in de productie van nieuwe achterkanten. 

Teruggewonnen materialen: 
• Plastic; 
• Hout; 
• Conus- en panelglas; 
• Elektronica en elektr(on)ische componenten. 

3 Verwerking koel- en vriesapparatuur 
Het belangrijkste van deze verwerkingstechniek is dat Coolrec de schadelijke CFK's uit 
zowel de koelvloeistof als uit de isolatielaag (PUR) kunnen terugwinnen. Met cryogene 
condensatietechnieken worden de CFK's vloeibaar gemaakt en als zodanig opgevangen in 
daartoe bestemde (druk)vaten. Deze worden ter bewerking afgevoerd naar gespecialiseerde 
bedrijven. 
Uiteraard wordt de rest van de koelkast door middel van diverse verkleinings- en 
scheidingstechnieken verwerkt. Zo is Coolrec in staat om meer dan 90% van een koelkast te 
recyclen . Een flowchart van het proces is weergegeven in figuur 1.2. 

Teruggewonnen materialen: 
• CFK's; 
• Olie; 
• Kunststof; 
• ljzer; 
• Aluminium. 

Freon/ olie 

PUR poeder ----- --~---- -

Kabels 
Glas 
Afval 
Kwik schakelaars 
Compressor 

ljzer 

Non Ferro metalen 

Plastic 

Figuur 1.2 Flowchart recycling koelingen 

4 Verwerking IT-Reuse 
Boven aan de 'Ladder van Lansink' staat hergebruik. Overtollige computers en 
randapparatuur worden ingezameld, met de intentie deze onder strenge voorwaarden voor 
hergebruik te verkopen ten behoeve van projecten in binnen- en buitenland. Uiteraard 
worden voor deze nog goed werkende systemen vergoedingen aan de klant betaald. 
Alie verzamelde computers worden geregistreerd en opgeslagen in een beveiligde ruimte. 
Vervolgens worden alle data op de harde schijf vernietigd met behulp van speciale 'wipe'
programma's die door de overheid zijn erkend. Coolrec garandeert dat er geen data meer 
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zijn terug te vinden. Nadat alle data zijn verwijderd, worden de systemen ontdaan van 
stickers of andere codes die naar de ontdoener zouden kunnen leiden. lndien nodig, worden 
de systemen en monitoren schoongemaakt, zodat Coolrec een schoon product terug op de 
markt kan zetten. De systemen die klaar zijn voor de verkoop, worden opgeslagen in een 
beveiligde ruimte. 
Aan de hand van inkoop- en afwaarderinglijsten wordt de waarde van de systemen aan de 
klant bepaald. Op deze manier brengen uw overtollige computersystemen nog iets op en 
worden ze weer hergebruikt. 
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Bijlage 3.1 Strategic market management model Aaker (1992) 

External analysis 
• Customer analysis: 

Segments, motivations, unmet needs 
• Competitive analysis: 

Identify, strategic groups, 
performance, objectives, strategies, 
cu lture, cost structure, strengths, 
weaknesses 

• Market analysis: 
Size, projected growth, profitability, 
entry barriers, cost structure, 
distribution system, trends, key 
success factors 

• Environmental analysis: 
Technological , governmental, 
economic, cultural, demographic, 
scenarios, information need areas 

Opportunities, threats, and strategic 
questions 

Self-analysis 
• Performance analysis: 

Profitability, sales, shareholder, 
value, value analysis, customer 
satisfaction, product quality, brand 
associations, relative cost, new 
products, employee attitude and 
performance, product portfolio 
analysis 

• Determinants of strategic options: 
Past and current strategies, strategic 
problems, organizational capabilities 
and constraints, financial resources 
and constraints, strengths, 
weaknesses 

Strategic strengths, weaknesses, 
problems, constraints, and questions 

Strategy identification and selection 

• Review mission alternatives 
• Identify strategic alternatives 

o Product market investment areas 
o Functional areas strategies 
o Assets, skills, and synergies 

• Select strategy 
• Implementation - the operating plan 
• Review of strategies 
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Bijlage 3.2 Alternatieve geanalyseerde theorieen 

Porter ( 1991) 

Tu I e lechnische universiteit eindhoven 

De theorie van Porter ( 1991) is ook een theorie we Ike toegepast zou kunnen worden maar 
wordt niet gebruikt omdat in de theorie van Porter ( 1991 ), dat positieversterkende strategieen 
geeft, wordt vermeld dat het van groot belang is om een zogeheten verdedigbaar 
concurrentievoordeel te verkrijgen. Op basis van het gekozen concurrentievoordeel dient dan 
een strategie geformuleerd te worden, te weten kostenleiderschap, differentiatie of 
focusstrategie. Porter ( 1991) spreekt in dit verband van generieke concurrentiestrategieen: 
van waaruit een keuze gemaakt dient te worden voor een van de strategieen, welke 
vervolgens voor de gehele organisatie dienen te gelden. 
Porter ( 1991) is niet gekozen omdat Porter ( 1991) vooral bedoeld is voor hele grote 
ondernemingen en daaronder is Coolrec niet te scharen. Porter (1991) is ook niet gekozen 
omdat Porter ( 1991) concurrentiestrategieen aanreikt voor een onderneming die uitgaan van 
eigen kracht. Daarmee wordt bedoeld dat Porter ( 1991) de opties als samenwerken met 
andere ondernemingen niet meeneemt, terwijl dit voor Coolrec wel een aantrekkelijke optie 
zou kunnen zijn en dus ook meegenomen dient te worden . 

Daems & Douma (1989) 
Een ander model dat ook gebruikt zou kunnen worden is het model van Daems & Douma 
(1989). Het model van Daems & Douma (1989) geeft concurrentieverminderende 
strategieen. Het model is niet gekozen omdat Daems & Douma (1989) op het concept van 
Porter voortborduren en naast de door Porter ( 1991) genoemde positieversterkende 
strategieen concurrentieverminderende strategieen geven. Daems & Douma (1989) geven 
zelf al aan dat het gebruik van concurrentieverminderende strategieen riskant is, waardoor 
deze methodiek voor Coolrec ook afvalt. Het is riskant omdat de investeringen die gedaan 
kunnen worden om de concurrentie te verminderen niet het gewenste effect zouden kunnen 
hebben en derhalve dus alleen geld kosten en de eigen positie aantasten. Hier moet dan 
bijvoorbeeld aan het volgende gedacht worden. Een mogelijkheid om de concurrentie te 
verminderen is om door de toetredingsdrempel te verhogen door bijvoorbeeld het prijspeil te 
laten zakken zodat het voor concurrenten onaantrekkelijk wordt om in de business te 
stappen, maar wat ook betekend dater minder inkomsten gegenereerd wordt. Echter wordt 
door deze stap niet alle concurrentie uitgeschakeld, want wanneer er een concurrent is die 
efficienter en daardoor goedkoper kan werken is deze optie al niets waard . En zo zijn er nog 
tal van meer redenen te noemen waardoor de eigen positie aangetast wordt en de 
concurrentie niet perse uitgeschakeld hoeft te worden . 

Leeflang (1987) 
Leeflang ( 1987) is ook een theorie we Ike kan word en gebruikt. Leeflang ( 1987) is in principe 
eenzelfde theorie als Daems & Douma (1989) alleen worden nog specifieke 
concurrentiestrategieen gegeven, gedefinieerd rond de positie die een merk in de markt 
inneemt en die op een zodanige wijze zijn gespecificeerd dat expliciet aandacht wordt 
geschonken aan de hantering van de marktinstrumenten, die toegepast kunnen worden. 
Leeflang ( 1987) heeft specifieke concurrentiestrategieen gedefinieerd voor 
achtereenvolgens: marktleiders, uitdagers van de marktleider, volgers , marktnichers. 
Leeflang ( 1987) geeft naast deze specifieke concurrentiestrategieen ook generieke 
concurrentiestrategieen met daarnaast concurrentieverminderende strategieen. Leeflang 
(1987) wordt echter niet gekozen om als methodiek gebruikt te worden omdat de strategie 
die Coolrec voor ogen heeft niet echt duidelijk naar voren komt en als optie aanwezig is in de 
strategie van Leeflang (1987). 
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Bijlage 3.3 Methoden en technieken externe analyse 

Omgevingsanalyse 

TU/e tech nische universiteil eindhoven 

Nadat een bestaande kans op een markt is gevonden dient er dus gezocht te worden naar 
een 'hotspot' of meerdere 'hotspots' in de gevonden markt. Het zoeken naar deze 
'hotspot(s)' wordt aangepakt door het bepalen van karakteristieken waarmee uiteindelijk de 
keuze gemaakt wordt voor een 'hotspot'. De karakteristieken zijn onderverdeeld in een 
aantal categorieen, welke eenzelfde zijn als de factoren die in de omgevingsanalyse van 
Aaker (1992) bepaalt dienen te worden: technologische, politieke, economische, culturele en 
demografische factoren. Alleen wordt de culturele factor buiten beschouwing gelaten. 
Volgens Johnson (2005) bestaat de culturele factor uit o.a. lifestyle veranderingen, 
opleidingsniveaus etc. en deze factoren zijn niet van invloed op de keuze van Coolrec voor 
een bepaalde regio in een land. Volgens Buss (1994) hebben de karakteristieken net als de 
factoren van de omgevingsanalyse een grote impact over hoe bepaalde beslissingen worden 
genomen, en dus geven deze karakteristieken sturing aan de te nemen beslissingen. 

Demografische factoren 
Aaker (1992) geeft aan dat demografische trends een belangrijke kracht zijn in een markt. 
Demografische variabelen als de leeftijd, het inkomen, opleiding en geografische locatie. 
Demografie omvat de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking. Omdat het 
voor Coolrec interessanter is om in een gebied te gaan zitten waar meer mensen leven, 
omdat daar meer te recyclen is, wordt de bevolkingsdichtheid als demografische factor 
meegenomen. Als bron wordt hier de site van de CIA gebruikt. Deze geeft van ieder land de 
populatiegegevens. 

Technologische factoren 
Nieuwe technologische ontwikkelingen en trends die ontstaan buiten de markt hebben 
volgens Aaker (1992) invloed op strategieen. Nieuwe technologieen kunnen kansen bieden 
aan degenen welke zich in de positie bevinden om die te benutten. Het ontstaan van nieuwe 
technologieen zou een mogelijke bedreiging kunnen zijn van buitenaf. In het geval van 
Coolrec wordt er echter anders naar de technologische factoren van de omgevingsanalyse 
aangekeken met in het achterhoofd de doelstelling van de omgevingsanalyse, namelijk het 
bepalen van een bepaald gebied of gebieden welke interessant zijn om in te gaan recyclen in 
een nieuwe markt. Nieuwe technologische ontwikkelingen en trends hebben geen invloed op 
de keuze voor een gebied maar hebben invloed op de gehele markt zelf en in dit geval doen 
ze er dus niet toe. 
Nu wordt er dus anders naar de technologische factoren gekeken. Technologische factoren 
betekent in dit geval het identificeren van (lokale) concurrenten. Het identificeren van (lokale) 
concurrenten is volgens de traditionele locatietheorieen gerefereerd in Dunning (2000) een 
noodzakelijke stap. De reden dat de (lokale) concurrenten ge"identificeerd dienen te worden 
is om te bekijken in welk gebied een concurrent actief is. De aanwezigheid van veel 
potentiele concurrenten kan een gebied onaantrekkelijk maken. De potentiele concurrenten 
worden in kaart gebracht door navraag te doen bij de partner van Coolrec in Frankrijk, Envie. 
Deze kan middels hun relaties inzicht krijgen in de potentiele concurrenten. 
Wanneer, na het hele vooronderzoek, toch gebleken is dat het gebied waarin meer recyclers 
zitten toch het meest interessant is moet er vervolgens voor die regio een strategische optie 
bepaald worden. Volgens de theorie zou het gebied minder interessant zijn maar allerlei 
andere oorzaken kunnen redenen zijn om toch voor het gebied te kiezen waarin meer 
concurrenten zitten. Een van de opties is bijvoorbeeld het samenwerken met een (lokale) 
recycler. Als blijkt dat een eventuele samenwerking de meest aantrekkelijke optie is moet(en) 
de lokale recycler( s) ook in kaart worden/zijn gebracht om een samenwerking te kunnen 
arrangeren. 
In deze stap worden dus de (lokale) recyclers ge"identificeerd en wordt aangegeven wat ze 
(kunnen) recyclen, zodat mede aan de hand van de gegevens een keuze gemaakt kan 
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worden voor een gebied en later eventueel de gegevens gebruikt kunnen worden wanneer 
dat blijkt nodig te zijn . 

Politieke factoren 
Volgens Kotler (2000) hebben politieke factoren ook invloed op (marketing) beslissingen die 
genomen worden en dus dient bekend te zijn, welke politieke factoren invloed hebben op de 
te nemen beslissing. Daems & Douma (1989) geven aan dat om de lokale legitimiteit te 
verkrijgen het noodzakelijk kan zijn om met lokale partners samen te werken. In sommige 
landen is dit de enige mogelijkheid om ter plaatse activiteiten te beginnen. Daems & Douma 
(1989) geven ook aan dat de overheid ook invloed heeft op de contesteerbaarheid van een 
bedrijfstak door een onderneming. Door bijvoorbeeld vestigingsverplichtingen, het toekennen 
van exclusieve monopolies, het opleggen van kwaliteitsnormen en technische voorschriften, 
het heffen van invoerrechten en het opleggen van douaneformaliteiten kan de overheid de 
toegang tot een markt regelen. Porter ( 1991) geeft ook aan dat overheden druk uitoefenen 
op bedrijven om te investeren om de werkgelegenheid op hetzelfde peil te houden of te 
verhogen, een maatschappelijk doel. Daarom wordt uitgezocht hoe dat de overheden de 
contracten verdelen, of zij trachten deze bij de lokale nationale ondernemingen te houden of 
deze vergeven aan de onderneming welke de beste aanbieding heeft. Aan de gegevens 
wordt gekomen door intern interviews te houden met projectmanagers welke al enkele malen 
te maken hebben gehad met uitbreidingen in het buitenland. Ook wordt gebruik gemaakt van 
het Internet om informatie te vergaren. 

Economische factoren 
Volgens Sullivan et al (2003) bestaat de kostprijs van een product/dienst uit vaste en 
variabele kosten. Tot de vaste kosten zijn onder andere de administratieve kosten, de kosten 
voor vergunningen en de rentekosten te rekenen. Tot de variabele kosten behoren ook de 
logistieke kosten. Omdat de logistieke kosten bij Coolrec een groot gedeelte van de kostprijs 
innemen is het belangrijk om deze zo laag mogelijk te houden. Daarom worden het 
maximale aantal kilometers dat gereden mag worden, om een gebied nog interessant te 
maken, bepaald. Deze data worden verzameld door intern na te vragen aan de directie 
welke voorwaarden zij op dit moment hanteren en hun verwachting omtrent de nu 
gehanteerde voorwaarden. 
Volgens Fleisher (2003) bestaat de economische component binnen een omgevingsanalyse 
uit het herkennen van de verspreiding en het gebruik van hulpmiddelen binnen een 
bedrijfstak. Dit is belangrijk omdat bedrijfstakken vaak be'invloedt worden door economische 
trends, zoals bijvoorbeeld rente percentages, inflatie percentage, fiscaal beleid etc. Ook het 
percentage importeurs en producenten dat lid is van een stichting die zorgt voor het efficient 
en effectief inzamel- en verwerkingssysteem is een economische trend te noemen en 
daarom wordt bekeken hoe de percentages deelnemerschap in stichtingen ligt en welke 
stichtingen er in Europa actief zijn. Het percentage deelnemerschap wordt opgevraagd bij de 
Europese Commissie welke die percentages jaarlijks in rapporten in kaart brengt. 

Klantanalyse 
Volgens Kotler (2000) bestaat de klantanalyse uit het indelen van klanten in segmenten, en 
vervolgens binnen de segmenten het bepalen van de motivaties en de onvoorziene 
behoeften. Klanten zijn in te delen in A-, 8,- en C-klanten (Silver et al., 1998), en aan de hand 
van deze typering worden de klanten gesegmenteerd. Segmentatie is nodig omdat per type 
klant een andere strategie vereist kan zijn (Aaker, 1992). De segmentatie wordt gedaan door 
de aangeleverde kilo's in een jaar bij elkaar op te tellen van een klant en deze vervolgens in 
een tabel te zetten. De tabel wordt vervolgens beoordeeld door de salesmanager en de 
directie, welke de segmentatie aanbrengen. De cijfers van de aangeleverde kilo's apparatuur 
worden bij het hoofd administratie opgevraagd, deze heeft namelijk in kaart elke aanlevering 
apparatuur die er is geweest van de afgelopen jaren. 
Om succesvol te zien dienen bedrijven de onvoorziene behoeften en trends te herkennen en 
erop in te spelen (Kotler, 2000; Aaker, 1992). Volgens Porter ( 1985, 1991) is de 
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aanwezigheid van een sterke eigenschap, welke de concurrentie niet bezit en niet aan kan 
komen, de basis voor een onderhoudbaar competitief voordeel en moet daarom ook verder 
worden uitgebuit. Om de onvoorziene behoeften en trends en een eventueel aanwezige 
sterke eigenschap te weten te komen wordt er een enquete gehouden onder de klanten. 
Deze enquete is opgesteld met gegevens die zijn aangeleverd door de Van Gansewinkel 
Groep BV en door middel van de theorie van Dillman (2000), en wordt gestuurd naar de 
grootste klanten van Coolrec. Er is gekozen om alleen naar de grootste klanten te sturen 
welke meerdere malen per jaar apparatuur aanleveren omdat hun mening de meeste 
toegevoegde waarde heeft. Er zijn diverse klanten die maar eenmalig iets hebben te 
recyclen en dan 'toevallig' bij Coolrec terecht komen maar dus niet echt 'vaste' klanten zijn. 
Zij hebben daardoor niet echt eisen en wensen, voor hen is het belangrijkste dat ze de 
apparatuur kwijt geraken. 

Concurrentieanalyse 
Volgens Porter ( 1987) is het belangrijk om concurrenten te identificeren en om een duidelijke 
analyse van hen te maken. Een duidelijke analyse van de concurrentie levert een 
gefundeerde verwachting omtrent het reactiepatroon van de concurrenten op. Het 
identificeren van de concurrenten wordt gedaan door gebruik te maken van de theorie 
genoemd in Alsem (1991). De namen van de concurrentie zijn verkregen door deze namen 
aan de directie te vragen, waarmee dus gebruik is gemaakt van de 
concurrentiegeorienteerde methode met daarbinnen de categorie 'beoordeling door de 
organisatie zelf ("managementoordeel"). Het aantal ge"identificeerde concurrenten is niet zo 
groot omdat de markt waarop Coolrec zich bevindt kan worden gecategoriseerd als een 
oligopolie (Kotler, 2000), weinig aanbieders op een hoog gedifferentieerde markt. 
De benodigde informatie die over de concurrenten vergaard dient te worden, wordt ook 
aangegeven door de directie en is door de directie bepaald met behulp van de 
concurrentieanalyse vernoemd in Aaker (1992). Dit komt overeen met de gedachten van 
Fleisher (2003). Fleisher (2003) is namelijk van mening dat het management (de directie) 
aan dient te geven welke informatie over concurrenten bekend dient te zijn, omdat zij in de 
positie zitten om exact aan te geven welke informatie het meeste voordeel oplevert. De 
informatie van de concurrenten wordt verzameld door jaarverslagen van deze concurrenten 
te lezen en het Internet af te speuren naar eventuele persberichten van hen waarin wat 
informatie prijs wordt geven. Ook wordt er gebruik gemaakt van de kennis van de directie, 
welke inzicht heeft in de markt en bepaalde benodigde data redelijk goed kan schatten. 

Marktanalyse 
Analyse van de markt biedt een methode om inzicht te verkrijgen in de concurrentiekrachten 
in een bedrijfstak die van cruciaal belang zijn voor het ontwikkelen van een 
concurrentiestrategie (Porter, 1991 ). Een van de voornaamste redenen om een 
marktanalyse uit te voeren is volgens Aaker (1992) om de aantrekkelijkheid van de markt 
voor huidige en potentiele deelnemers te bepalen. De aantrekkelijkheid van de markt geeft 
een belangrijke input voor de product-markt investeringsbeslissing. Zo impliceert een grote 
marktomvang dat slechts een gering marktaandeel hoeft te worden behaald om een hoge 
afzet te verkrijgen (Alsem, 1991 ). Meer concurrentie in een markt heeft een negatieve 
invloed op de winstgevendheid van een onderneming doordat de markt gedeeld dient te 
worden met meer ondernemingen. 

Een tweede doelstelling van de marktanalyse is ook om de dynamiek van de markt te 
begrijpen. De behoefte is om sleutelsuccesfactoren, trends, kansen en bedreigingen te 
ontdekken (Aaker, 1992). Volgens Aaker (1992) bestaat de analyse van de markt vaak uit de 
volgende factoren: 

• Actuele en potentiele marktgrootte; 
• Marktgroei; 
• Marktwinstgevendheid; 
• Kostenstructuur; 
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• Trends en ontwikkelingen; 
• Sleutelsuccesfactoren. 
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In deze stap wordt dus een analyse van de markt gemaakt. De gegevens die worden 
verzameld worden vergaard door zowel vanuit Coolrec naar de markt te kijken maar ook 
door in de markt zelf te bekijken. De verschillende gegevens zijn bekend geworden door het 
Internet af te speuren naar informatie. Ook is bij een van de stichtingen welke in Nederland 
actief is informatie opgevraagd. Verder is er gebruik gemaakt van informatie welke binnen 
Coolrec al bekend was door interne testen welke ze hebben gedaan om bijvoorbeeld de 
samenstelling van de apparatuur in kaart te brengen. Interviews met de directie, Hoofd 
Productie Nederland, Hoofd Productie Eindhoven zijn ook gehouden om de nodige 
informatie boven tafel te krijgen . 
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Bijlage 3.4 Methoden en technieken interne analyse 

Moederbedrijf 

Tu I e techn ische universiteit eindhoven 

De analyse start met een analyse van het moederbedrijf, en de toekomstplannen van het 
moederbedrijf. Een analyse van het moederbedrijf helpt om de neiging van managers op de 
korte termijn te denken te reduceren (Aaker, 1992). Wanneer een richting waarin een 
onderneming zich gaat begeven kenbaar is kan een duidelijke koers gevaren worden en kan 
daar de planning op worden aangepast. De analyse van het moederbedrijf is gemaakt door 
gesprekken te voeren met de directie en met de regiocontroller. Zij hebben contact met het 
moederbedrijf en weten ook hoe dat het moederbedrijf de onderneming beoordeelt. Of het 
moederbedrijf reserveringen doet zodat de onderneming kan investeren of dat men de 
onderneming alleen in leven houdt en er verder geen duidelijke plannen mee heeft. Aan de 
hand van deze gesprekken is de visie van het moederbedrijf over Coolrec gegeven. 
Daarnaast zijn de voor- en nadelen van de gelieerdheid aan het moederbedrijf gegeven 
alsmede de invloed van de aanwezige organisatiestructuur. 

Financieel 
Financiele prestaties wegen ook mee in de beoordeling van een onderneming. Slechte 
financiele prestaties zouden invloed kunnen hebben op de strategie welke gevolgd gaat 
worden. Om deze reden wordt een analyse gemaakt van de financiele prestatie. Het 
uitvoeren van een financiele prestatieanalyse is vooral bedoeld om als basis te dienen om te 
bepalen of geld intern- dan wel extern gegenereerd dient te worden om bijvoorbeeld 
groeistrategieen uit te voeren (Aaker, 1992). Goede financiele prestaties betekent dat er 
extern minder geld gegenereerd hoeft te worden. Winst is een belangrijke indicator voor de 
prestaties van een onderneming. De winst verschaft een basis voor benodigd kapitaal om 
eventueel groeistrategieen uit te voeren (Aaker, 1992). De financiele gegevens worden bij de 
regiocontroller van de Groep vandaan gehaald. Deze maakt jaarlijks de financiele verslagen 
en heeft dus inzicht in de financiele situatie. Een andere financiele invalshoek is om de 
marktpositie die men bezit op dit moment te bekijken, en dat wordt om deze reden dan ook 
gedaan. De gegevens hiervoor worden verzameld door gesprekken met de directie. 
Ook wordt de procedure van een investeringsaanvraag bij het moederbedrijf besproken om 
aan te geven hoe deze verloopt en of deze invloed heeft op de gang van zaken bij Coolrec. 

Management en organisatie 
De organisatie in zijn geheel wordt ook bekeken. Er wordt bekeken wat voor organisatie nu 
aanwezig is en wat de voor- en nadelen zijn van de aanwezige organisatie. De 
overlegorganen binnen de organisatie komen aan bod en ook wordt er een beoordeling van 
de directie gemaakt. Hoe komen zij op dit moment tot besluitvorming wanneer er een keuze 
(voor een strategie) is gemaakt. Volgens Aaker (1992) dient er ook een analyse te worden 
gemaakt waarin wordt bekeken of er in de organisatie geschikte, capabele mensen aanwezig 
zijn die de toekomstige strategieen eventueel zouden kunnen uitvoeren. Hier wordt dus naar 
gekeken en daarnaast wordt er bekeken hoe dat de human resources gevoed worden. Aaker 
( 1992) stelt dat het niet alleen belangrijk is dat een organisatie wordt beoordeeld op basis 
van human resources maar dat deze resources ook gevoed dienen te worden. Deze 
gegevens worden door gesprekken met Hoofd Productie Nederland, welke over de 
cursussen gaat, en met de directie. Hen is gevraagd hoe de procedure voor cursussen is en 
of er bijvoorbeeld budget wordt vrijgemaakt om in het personeel te investeren voor 
opleidingen of andere zaken. 
Als laatste wordt van de organisatie bekeken wat voor cultuur er aanwezig is, wat de 
doorgroeimogelijkheden zijn binnen de organisatie en hoe dat uitdagingen en 
verantwoordelijkheid voor de werknemers wordt gecreeerd. Volgens Maslov dragen 
uitdagingen een sterke mate bij aan tevredenheid in het werk (Heijnsdijk, 2000). 
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Er wordt bekeken wat de verwerkingsmogelijkheden zijn, en hoe dat men met eventuele 
capaciteitsproblemen omgaat. De kwaliteit van de productie wordt ook gemeten. Deze wordt 
gemeten door de klanten aan de voorkant van het proces hun oordeel te laten vellen. De 
gegevens die hiervoor benodigd zijn, zijn al uit de klantanalyse naar voren gekomen. Hier is 
reeds gevraagd aan de klanten hoe zij de kwaliteit van de onderneming waarderen. 
Klanttevredenheid is ook getoetst. Er is gekeken of dat veel klanten vertrokken zijn naar 
andere onderneming de laatste jaren en waarom zij dat eventueel zouden hebben gedaan. 
Het innovatievermogen van de onderneming is ook bekeken. Is de onderneming 
vooruitstrevend en heeft het steeds als een van de eerste een nieuw productieproces op de 
markt of hobbelt het maar steeds achter de marktontwikkelingen aan. Ook is bekeken wat 
Coolrec doet aan de veiligheid en hoe het logistieke gedeelte op dit moment opgelost wordt, 
en hoe dat in de toekomst eventueel gedaan kan warden. De informatie over de organisatie 
en de productie wordt wederom verzameld door interne gesprekken met de directie, het 
Hoofd Productie Nederland, Hoofd Productie Eindhoven en Hoofd Productie Dordrecht. 

Strategie 
Als laatste is bij de interne analyse ook gekeken naar de oude en huidige strategieen en 
naar strategische problemen. Van de oude en huidige strategieen wordt bekeken of ze het 
gewenste resultaat hebben gehaald of nog zouden kunnen behalen. Een analyse van de 
strategieen geeft aan waarin een onderneming succesvol in is geweest (Aaker, 1992). Deze 
data warden verzameld door een gesprek met de directie en met het projectteam. 
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Bijlage 4.1 Verplichte registratiedata per land 

13 au ustus 2005 
31 oktober 2005 

Denemarken 1 ·anuari 2006 
Du its land 24 november 2005 
Es ti and 20 februari 2006 
Finland 15 mei 2005 
Frankri"k 30 november 2006 
Groot-Brittannie 15 maart 2007 
Griekenland 31 december 2005 
Hon ari·e 1 ·anuari 2005 
lerland 15 au ustus 2005 
I ta lie Januari 2007 
Letland Maart 2006 
Litouwen 1 ·anuari 2006 
Luxembur 1 a ril 2006 
Malta Geen datum vast ele d 
Nederland 14 november 2005 
Noorwe en 
Oostenri"k 30 se tember 2005 
Polen 30 se tember 2006 
Portu al 16 au ustus 2005 
Slovenie 30"uni2005 
Slowaki"e 30"uni2005 
S an·e 31 maart 2006 
Ts·echie 13 oktober 2005 
Zweden 28 februari 2007 
Zwitserland 

14 
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Bijlage 4.2 Populatiegegevens Frankrijk 

Naam Populatie Populatie Naam 
1999 2004 
volkstelling geschat 

Parijs 2, 125,246 2,142,800 Brest 
Marseille 798,430 795,600 Le Mans 
Lyon 445,452 468,300 Clermont-

Ferrand 
Toulouse 390,350 426,700 Amiens 
Nice 342,738 339,000 Aix-en-

Provence 
Nantes 270,251 276,200 Limoges 
Strasbourg 264,115 273, 100 NTmes 
Montpellier 225,392 244,700 Tours 
Bordeaux 215,363 229,500 Villeurbanne 
Lille 212,597 222,400 Metz 
Rennes 206,229 209, 100 Besancon 
Le Havre 190,905 186,700 Ca en 
Rei ms 187,206 .... Orleans 
Saint-Etienne 180,210 177,300 Mui house 
Toulon 160,639 168,200 Rouen 
Grenoble 153,317 ... Boulogne-

Billancourt 
Angers 151,279 157,900 Perpignan 
Dijon 149,867 149,900 Nancy 
Bron: http://www.xist.org/cntry/ 
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Populatie Populatie 
1999 2004 
volkstelling geschat 
149,634 146,000 
146,105 145, 100 
137,140 138,700 

135,501 ... 
134,222 ... 

133,968 ... 
133,424 ... 
132,820 ... 
124,215 130,500 
123,776 124,000 
117,733 ... 
113,987 111,200 
113,126 ... 
110,359 111,300 
106,592 112,000 
106,367 108,300 

105, 115 ... 
103,605 105,100 
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Bijlage 4.3 Bevolkingsdichtheid Frankrijk 

Region population 

district 
capital area (sq.km.) 1999-03-08 

census 

Alsace Strasbourg 8,280 1,734, 145 

Bas-Rh in Strasbourg 4,755 1,026, 120 

Haut-Rh in Colmar 3,525 708,025 

Aquitaine Bordeaux 41,309 2,908,359 

Dordogne Perigueux 9,060 388,293 

Gironde Bordeaux 10,000 1,287,334 

Landes Mont de Marsan 9,243 327,334 

Lot-et-Garonne A gen 5,361 305,380 

Pyrenees-Atlantiques Pau 7,645 600,018 

Auvergne Clermont-Ferrand 26,013 1,308,878 

Allier Moulins 7,340 344,721 

Canta I Aurillac 5,726 150,778 

Haute-Loire Le Puy 4,977 209,113 

Puy-de-Dome Clermont Ferrand 7,970 604,266 

Basse Normandie Ca en 17,589 1,422, 193 

Calvados Ca en 5,548 648,385 

Manche Saint Lo 5,938 481,471 

Orne Alen 6,103 292,337 

Bourgogne Dijon 31,582 1,610,067 
Cote-d'Or Dijon 8,763 506,755 

Nievre Nevers 6,817 225,198 

Saone-et-Loire Macon 8,575 544,893 

Yonne Auxerre 7,427 333,221 

Bretagne Rennes 27,209 2,906,197 

Cotes-d'Armor Saint Brieuc 6,878 542,373 

Finistere Quimper 6,733 852,418 

lle-et-Vilaine Rennes 6,775 867,533 

Morbihan Vann es 6,823 643,873 

Centre Orleans 39,151 2,440,329 

Cher Bo urges 7,235 314,428 

Eure-et-Loire Chartres 5,880 407,665 

Ind re Chateauroux 6,791 231 ,139 

Ind re-et-Loire Tours 6,127 554,003 

Loiret Orleans 6,775 618, 126 

Lair-et-Cher Blois 6,343 314,968 

Champagne-Ardenne Chalons sur Marne 25,606 1,342,363 
Ardennes Charleville-Mezieres 5,229 290, 130 

Aube Troyes 6,004 292,131 

Haute-Marne Chaumont 6,211 194,873 

Marne Chalons sur Marne 8,162 565,229 
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Region population 

district 
capital area (sq.km.) 1999-03-08 

census 

Corse Ajaccio 8,680 260, 196 
Corse du Sud Ajaccio 4,014 118,593 

Haute Corse Bastia 4,666 141,603 

Franche-Comte Besan9on 16,202 1,117,059 
Doubs Besan9on 5,234 499,062 

Haute-Sa one Vesoul 5,360 229,732 

Jura Lons le Saunier 4,999 250,857 

T erritoire de Belfort Belfort 609 137,408 

Haute-Normandie Rouen 12,318 1,780,192 
Eure Evreux 6,040 541,054 

Seine-Maritime Rouen 6,278 1,239,138 

lie de France Paris 12,011 10,952,011 
Essonne Evry 1,804 1,134,238 

Hauts-de-Seine Nanterre 176 1,428,881 

Paris Paris 105 2,125,246 

Seine-et-Marne Melun 5,915 1, 193,767 

Seine-Saint-Denis Bobigny 236 1,382,861 

Val-de-Marne Creteil 245 1,227,250 

Val-d'Oise Pontoise 1,246 1,1 05,464 

Yvelines Versailles 2,284 1,354,304 

Languedoc-Rousillon Montpellier 27,376 2,295,648 
Au de Carcassonne 6,139 309,770 

Gard Nim es 5,853 623,125 

Hera ult Montpellier 6, 101 896,441 

Loze re Mende 5,167 73,509 

Pyrenees-Orientales Perpignan 4,116 392,803 

Limousin Limoges 16,942 710,939 
Correze Tulle 5,857 232,576 

Creuse Gueret 5,565 124,470 

Haute-Vienne Limoges 5,520 353,893 

Lorraine Metz 23,547 2,310,376 
Meurthe-et-Moselle Nancy 5,241 713,779 

Meuse Bar le Due 6,216 192,198 

Moselle Metz 6,216 1,023,447 

Vosges Epinal 5,874 380,952 

Midi Pyrenees Toulouse 45,349 2,551,687 
Ariege Foix 4,890 137,205 

Aveyron Rodez 8,736 263,808 

Gers Auch 6,257 172,335 

Haute-Garonne Toulouse 6,309 1,046,338 

Hautes-Pyrenees Tarbes 4,464 222,368 

Lot Caho rs 5,217 160, 197 
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Region 
district 

Tarn 

Tarn-et-Garonne 

Nord-Pas-de-Calais 

Nord 

Pas-de-Calais 

Pays de la Loire 

Loire-Atlantique 

Maine-et-Loire 

Mayenne 

Sarthe 

Ven dee 

Picardie 

Aisne 

Oise 

Somme 

Poitou Charentes 

Charente 

Charente-Maritime 

Deux-Sevres 

Vienne 
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population 
capital area (sq.km.) 1999-03-08 

census 
Albi 5,758 343,402 

Montauban 3,718 206,034 

Lille 12,413 3,996,588 

Lille 5,742 2,555,020 

Arras 6,671 1,441,568 

Nantes 32,082 3,222,061 

Nantes 6,815 1,134,266 

Angers 7,166 732,942 

Laval 5,175 285,338 

Le Mans 6,206 529,851 

La Roche sur Yon 6,720 539,664 

Amiens 19,399 1,857,834 
La on 7,369 535,842 

Beauvais 5,860 766,441 

Amiens 6,170 555,551 

Poitiers 25,809 1,640,068 

Angouleme 5,956 339,628 

La Rochelle 6,864 557,024 

Niort 5,999 344,392 

Poitiers 6,990 399,024 

Provence-Alpes-C6te d'Azur Marseille 31,400 4,506, 151 

Alpes-Maritimes Nice 4,299 1,011,326 

Alpes-de-Haute-Provence Digne 6,925 139,561 

Bouches-de-Rhone Marseille 5,087 1,835,719 

Hautes-Alpes Gap 5,549 121,419 

Var Toulon 5,973 898,441 

Vaucluse Avignon 3,567 499,685 

Rh6ne-Alpes Lyon 43,698 5,645,407 

Ain Bourg en Bresse 5,762 515,270 

Ardeche Privas 5,529 286,023 

Drome Valence 6,530 437,778 

Haute-Savoie Annecy 4,388 631,679 

I sere Grenoble 7,431 1,094,006 

Loire Saint-Etienne 4,781 728,524 

Rhone Lyon 3,249 1,578,869 

Savoie Chambery 6,028 373,258 

Guadeloupe Basse-Terre 1,703 422,496 

Martinique Fort-de-France 1, 128 383,941 

Guyane Cayenne 115,686 157,749 

Reunion Saint-Denis 2,504 706,300 

total 543,965 58,518,748 
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Bijlage 4.4 Weergave concurrenten in Frankrijk 

Regio GEM1 

Alsace -Metalifer (praxy) 
Aquitaine -Pena Metaux (Praxy) 

-Boucou recvclaqe 
Auvergne -GOE 
Basse-Normandie -Sirec (Praxv) 
Bourgogne -GOE 

Bretagne -GOE 

Centre -Sepchat 
-Sita centre ouest 
-Praxy/Passensud 

Champagne- -Galloo 
Ardenne 
Franche-Comte -Lety 

-Cemay 
environnement 

Haute-Normandie -Emmaus 
lie de France -Brion 

-GOE 
Languedoc- -Varray Parisi (Onyx) 
Roussillon 
Limousin -Aproval 

Lorraine -Rolanfer 

Midi-Pyrenees -Pere Noel 
-Prevost environement 

Nord-Pas-de- -Galloo 
Calais 
Pavs de la Loire -GOE 
Picardie -Galloo 
Poitou-charentes -Valdelec 
Provence alpes -GOE 
cote d'Azur 

Rh6ne-Alpes -GOE 

1 GEM= OWES 
2 GEM F = Koel- en vriesapparatuur 
3 TRC = Hergebruik IT-producten 
4 PAM = Beeldbuishoudend 

GEM F~ TRC3 

-CFF -Envie 
-CFF -Pena 

Environnement 
-Tereco -Vacher (Praxy) 
-Veolia -Le Feuvrier (Praxv) 
-Tereco -Bourgogne 
-CFF Recyclage (Praxy) 
-Veolia -Ateliers 

-Fouesnantais 
-Envie 

-Tereco -Praxy I passenaud 
-Veolia 

-CFF -Remondis 

-CFF -Lety 

-CFF -Galloo 
-CFF -Lifmetal 

-Big Bennes 
-CFF -Paprec 

-Tereco -Valdelec 
-Veolia 
-Envie Coolrec -Veolia Epinal 
-CFF 
-CFF -Eco-micro 

-Envie Coolrec -Envie Coolrec 

-Veolia -Veolia 
-CFF -Remondis 
-Veolia -Valdelec 
-CFF -Societe 

recuperation 
industrielle 

-Tereco -Edem 3E (epur) 

19 

PAM 4 

-Galloo 
-Ets Lamberger 

-Bourbie 
-Cite 
-Veolia (Epinal) 

-Ateliers 
Fouesnantais 

-Galloo 

-Galloo 

-Veolia (Epinal) 

-Cite 
-Galloo 

-Varray Parisi (Onyx) 

-Approval 

-Galloo 

-Eco-micro 

-Galloo 

-Veolia 
-Galloo 
-Veolia 
-Veolia 

-Onyx Ral I triade 
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Bijlage 4.5 Figuren concurrenten 

Legend a 

1 Praxv 18 CFF 
2 Boucou recvclaae 19 Tereco 
3 GOE 20 Veolia 
4 Sepchat 21 Envie Coolrec 
5 Sita 22 Pena environnement 
6 Praxy 23 Ateliers 
7 Galloo 24 Fouesnantais 
8 Letv 25 Remondis 
9 Cernav environnement 26 Lifmetal 
10 Emmaus 27 BiQ Bennes 
11 Brion 28 Paprec 
12 Onyx 29 Eco-Micro 
13 Aproval 30 Societe recuperation 

industrielle 
14 Rolanfer 31 Epur 
15 Pere Noel 32 Els Lamberaer 
16 Prevost environnement 33 Bourbie 
17 Valdelec 34 Cite 

Figuur 1 Categorie GEM 

Figuur 2 Categorie GEM F Figuur 3 Categorie TRC 

Figuur 4 Categorie PAM Figuur 5 Overall 
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Bijlage 4.6 Percentage deelnemerschap in collectieve systemen 

Country Scheme No. of Participating Estimated Free-riders ("le Market 
Members Volumel 

Belgium Recupe1 ~ 1001. 

Dcnmatk Targeted Tax 2783 'Dia 

Netherland ICTMilicu 178 10-W'!. 
s 

NVMP 400 100;. 

Norway BRetur 6754 15-200!. 

Sweden BKretsen 500 10-15% 

Switterland SWICO 250 10-W'!. 
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Bijlage 4.7 Compliance schemes in de EU 

Compliance Schemes 

Aus1ria u"FH-Umwcltforum Haushalt, ERA. ERP 

Belgium Rw~l 

Cyprus Chamber of Commerce - Under ~-clopmcnt 

CzccllR.ep. Envidom (1 ,2,I 0), REMA (3 ,4,6), R.ETELA (3,4,<5 ,8,9) 

Denmark EPA El Retr 

Estonia EES Ringlus 

Finland SERTI~ , Elker Oy, SELT {Medical), FLIP ry (Lamps), ICT 

France Eco-systcme~ (1,4), ERP (ex 5), Syndicat do l'cclairage (ex.S) 

Germany EcologyNef Europe (ex 5), ERP (ex 5), ProRetum (3,4), 

Greece Recycling of Appliances S.A 

Tu I e techn ische universiteit eindhoven 

HWlgaI}' ELECTROCORD (White Goods, lighting), Ele1..1roWa!.1e (IT), Okhomat 

Ireland \\TIE Ireland, ERP 

Italy ANIE, (Ecodom., Ecolight Ecolamp) ccoR'it (IT) 

Latvia LZE (IT), CECED (Household) 

Lithuania 11\rOBALT (ICT, Consumer), CECED (Household). LT 

Luxembourg ECOTREL 

Malta NA 

Netherlands NVMP (Household), ICT (IT), Stickting Lightrec (Lighting) 

Poland CECED, KIGEiT, Philips discussing forming single organisation 

Portuga.I Amb3E 

Slovakia Ekolamp (5), Envidom (1 ,2), SEWA (3,4) 

Slovenia European Lamp Federation Take Bade 

Spain Ecofimatica, Ecolec, Ecotic, Sig Lamparas, Tragamovil 

Sweden El Krctsen 

UK Valpak, R.EPIC, 
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Bijlage 4.8 Klantverdeling per categorie 

Cat egorie 1: Koel- en vriesapparat uur 

Oo/c 

1o/c 

es 01c 

Categorie 3: OWEB + IT 

91% 

•NVMP 

•Overig 

O~+CCD 

OHeineken 

•VG+CCD 

•Samsung 

OOverig 

l!IEnvirion 

Figuur 1 Klantverdeling per categorie 

Categorie 1: koel· vriesapparatuur 

22% 

•VG+ CCD 

•Heineken 

DSita 

Doverig 

Tu I e lechn ische universileil eindhoven 

Categorie 2: Beeldbuishoudend 

95% 

Categorie4:Groot witgoed 

100% 

Categorie 2: beeldbuishoudend 

99% 

•N'MP 

•vG+CCD 

OVdNoort 

[)Overig 

•VG•CCD 

•Vd Noori 

[JOverig 

Figuur 2 Klantverdeling categorie 1 en 2 zonder collectieve systemen 
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Bijlage 4.9 Weergave data klantsegmentatie 

Data oeriode 06-01-'06 tot en met 06-12-'06 
Productgroep 

Koelkasten Overig 

Koelkasten Technowaste 
Koelkasten Professioneel 

24 

Klantennaam-Omschrijving 
NVMP 
Recydel 
VGOB 
CCD Moerdijk 
Sita Gorinchem 
VG Z-Hol 
VG Limburg 
Cummings 
Sita Maastricht 
VG Twello 
Omega 
Sita Veendam 
Pruijmboom 
Verwerking spookcontainer 
Hobart 
Bu ram 
Vd Noort 
VG Rucphen 
Sita Utrecht 
VG Katwijk 
VG Vlissingen 
VG Heerlen 
VGZW 
Sita 
Mirec 
Creemers 
VG Corus 
Cooltrade 
VG Randstad 
GTS 
Sportclub Feyenoord 
Roock 
Eijk 
Philips medical 
Sanyo 
Nop pen 
D. Jong 

T echnowaste 
Heineken 
Auto bar 
Cafebar 
Bouwman 
Sita Gorinchem 
PMRS 
Coolrec Dordrecht 
CCD Moerdijk 
Cool trade 
Sita Veendam 
VG Twello 
Sanyo 

Kilogram 

25986912 
115300 

44487,5 
21490,5 

20593 
13713,5 

12600 
12240 
10680 
7000 
6780 
3549 
3020 
2940 
2643 
2206 
1920 
1782 
1700 
1700 
1580 
1520 
1520 
1500 
1280 
1000 
950 
684 
461 
365 
320 
300 
240 
180 
179 
160 
80 

19660 
97430 
21362 
20750 
9428 

5944,5 
5820 
4120 

3912,5 
3436 
3420 
2660 
2341 
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Omega 
VG Z-Hol 
Philips medical 
Aqua Chain 
GTS 
VGOB 
Duynen 
Lapzand 
Omij 
Hobart 
Eijgelsheim 
Zorgcentrum 
Gelagh 
Waardenburg 
Borgstein 
Westland energie 
Vital 
Pyramide 

Koelkasten Ammoniak VG Rucphen 
VG Z-Hol 

Diversen Witgoed Clercx 
GTS 
Sita Gorinchem 
Hobart 
SamsunQ 

Koelkasten Compressor Bu ram 
VG Z-Hol 
I tho 
Eijk 
Spronken 
Hobart 
GTS 
CCD Moerdijk 
Hyperpro 

Groot W itQoed VGOB 
KleinWitQoed Beeldbuishoudend Apparetour Coolrec eindhoven 
Beeldbuishoudend bruingoed CCD Geldrop 

CCD Moerdijk 
VG Z-Hol 
VG Randstad 
Coolrec eindhoven 
VG Twello 
VGOB 
Vd Noort 
VG Rucphen 
VG Limburg 
VG Vlissingen 
Samsung 
Bakker Sliedrecht 
VG Z-West 
Cartridge Ecoplan 
Harkema 

Beeldbuishoudend NVMP 
Niet-Beeldbuishoudend bruingoed VGOB 

25 
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1700 
1465,5 

1340 
1060 
951 
840 
460 
320 
280 
268 
260 
240 
200 
180 
140 
140 
127 
120 

25528 
3952 
3940 
768 
474 
181 

39,5 
16754 
6949 
4630 
2640 
1060 
887 
700 
380 
220 
500 

22604 
142084 
67063 
52565 
18044 
41380 
14870 
4421 
3561 
3416 
2291 
640 

280,5 
227 
100 
55 
44 

6725538 
245389 
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VG Limburg 114019 
VG Randstad 87184 
VG Z-West 82764 
CCD Moerdijk 69579,5 
Samsung 44580 
VG Twello 36380 
VG Corus 23837 
VG 's Gravenland 15472 
VG Z-Hol 13896 
VG N-Nederland 11295 
Envirion 11160 
Roadair 6740 
Walsh 6080 
VG Vlissingen 5290 
VG Drachten 3493 
Vd Noort 1477 
VG Rucphen 1079 
GTS 782 
Hobart 711 
Ma Ith a 680 
RTD 500 
Paleis Justitie 455 
KLPD 380 
Dereumaux 300 
Happen 220 
Cartridge Ecoplan 90 

IT -Apparatuur VG Eindhoven 8480 
Overige VG Z-West 45000 

VGOB 3805 
PMRS 350 
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Hieronder staan de VG en CCD bij elkaar gevoegd om dat beide onder VG vallen. Ook staan 
alle Sita's bij elkaar. 
Tevens zijn alle voorgaande categorieen bijeen gezet in vier categorieen die gewenst zijn 
door de sales manager en de 4 categorieen van Coolrec genoemd kunnen worden. 
Achter de categorieen is aangegeven welke bovengenoemde categorieen eronder vallen. 

Categorie 1: koel- en vriesapparatuur 
Koelkasten overig + koelkasten technowaste + koelkasten professioneel + 
koelkasten ammoniak + koelkasten compressor 

Categorie 2: Beeldbuishoudend 
KleinWitgoed Beeldbuishoudend Apparetour + Beeldbuishoudend bruingoed 
+ beeldbuishoudend 

Categorie 3: OWEB + IT 
Diversen Witgoed + Niet-beeldbuishoudend bruingoed + IT-apparatuur 

Categorie 4: Groot Witgoed 

Productgroep Klantennaam-Omschrijving Kilogram 
categorie 1 : koel-vriesapparatuur NVMP 25986912 

VG+ CCD 154491,5 
Recydel 115300 
Heineken 97430 
Sita 47386,5 
Auto bar 21362 
Hobart 892 
Ma Ith a 680 
RTD 500 
Sita 474 
Paleis Justitie 455 
KLPD 380 
PMRS 350 
Dereumaux 300 
Happen 220 
Cartridge Ecoplan 90 

categorie 4: Groot Witgoed VGOB 500 

In onderstaande tabel zijn de gegevens uit de bovenstaande tabel samengevoegd om een 
taartdiagram te kunnen vormen welke te zien zijn in hoofdstuk 5 

Productgroep Klanten naam-Omschrijvi ng Kilogram 
categorie 1: koel-vriesapparatuur NVMP 25986912 

Overig 287797,5 
VG+ CCD 269791,5 
Heineken 97430 

categorie 2: beeldbuishoudend NVMP 6725538 
VG+ CCD 369478 
Vd Noort 3561 
Overig 606,5 

categorie 3 : OWEB + ICT VG+ CCD 769916,5 
Samsung 44619,5 
Overig 24128 
Envirion 11160 

cateoorie 4: Groot Witgoed VGOB 500 
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~~11:i~i~9 Enquete Coolrec Group ,, 
C I G . . 1· d . d k' 1· k I . t w oo rec roup 1s gespec1a 1seer in e verwer mg en recyc mg van oe - en vnesappara uur, 
beeldbuishoudende apparatuur, kleine huishoudelijke apparaten en ICT-apparatuur. 
De missie van Coolrec is om op een zeer klantgerichte 
wijze, innovatieve, milieuvriendelijke en kwalitatief 
hoogwaardige manier oplossingen te bieden voor recycling, 
hergebruik en vertrouwelijke vernietiging van elektr(on)ische 
apparatuur en metaal/kunststof combinaties. Daarbij staat 
een duurzame relatie met de opdrachtgever en afnemer 
centraal. 

Vanuit deze achtergrond 
is het initiatief ontstaan om bij de klant te gaan vragen wat 
de overwegingen zijn om van de diensten van Coolrec 
gebruik te maken. 

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van 
recycling en het verbeteren van de relatie met de klanten is 
het voor Coolrec belangrijk om een goed beeld te krijgen 
van uw overwegingen om voor Coolrec als uw recycler te 
kiezen. 

Aan de hand van de 
enqueteresultaten zijn wij nu en in de toekomst nog beter in 
staat om u te dienen en de relatie naar tevredenheid verder 
uit te bouwen. 

Kortom, een win-win situatie voor het milieu, u en alle andere 
betrokkenen. 

Voor het invullen vragen wij enkele minuten van uw tijd. Uw medewerking wordt zeer op prijs 
gesteld. 

Wij zoeken u vriendelijk het ingevulde formulier binnen 4 weken na ontvangst te retourneren 
aan Coolrec Group BV middels bijgevoegde antwoordenvelop. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 
arno.raaijmakers@vangansewinkel.com 
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Welke producten laat u recyclen? Om hoeveel stuks gaat het en welke inzamelmiddelen worden hierbij gebruikt. 

Soort product hoeveelheid per maand lstuks inzamelmiddel i nzamelfreauentie knel/aandachtspunten 

wasmachine/wasdroaer/aasfornuis 

koel- en/of vriesinstallatie 

monitoren of tv's 

ict aooaratuur 

kleine huishoudeliike aooaratuur 

anders, .... .. ......... ....... .... ... ... 
1. Bent u producent of irll'.>orteur van producten die volgens \NEEE (=AEEA) normen gerecycled dienen te w orden 0 Ja (Ga naar vraag 2) 

0 Nee (Ga naar vraag 4) 
2. Bent u op de hoogte van het feit dat u, volgens de \NEEE als producent of importeur, volledig verantw oordelijk bent voor de recycling en O Ja o Nee 

inzameling van uw afgedankte producten 
3. Heeft u voor Coolrec als recycler gekozen orndat Coolrec voldoet aan de \NEEE w etgeving op het gebied van recycling en logistiek 0 Ja 0 Nee 

De onderstaande vragen z ijn bedoeld om inzicht te verschaffen in uw behoeften en levert voor Coolrec mogelijke verbeterpunten op zodat 
Coolrec in de toekornst nog beter in staat is u van dienst te zijn 
In de 1 e kolom kunt u aangeven hoe tevreden u bent op het genoernde punt. In de tw eede kolom kunt u aangeven hoe belangrijk 
u elk van deze zaken vindt. In de derde kolom kunt u aangeven of u denkt dat Coolrec beter, gelijk of slechter ~resteert dan de 
concurrentie op elk van deze zaken 

Tevredenheid Belang Concurrentie 
1 = zeer goed 1 = zeer belangrijk 1 = beter 
2 = goed 2 = belangrijk 2 =even goed 
3 = redelijk goed 3 = minder belangrijk 3 = slechter 
4 = redelijk slecht 4 = onbelangrijk 
5 = slecht 
6 = zeer slecht 

tevredenheid belang concurrentie commentaar 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

4. Coolrec recycled veilig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Coolrec heeft een betrouw bare logistiek (altijd op tijd) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Vl/ij hebben zelf de mogelijkheid om de producten te lossen bij de Coolrec vestigingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Coolrec is in staat om snel te reageren op (onverw achte) aanvragen van ons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. Coolrec heeft de capaciteit om onze producten te kunnen recyclen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Coolrec besteedt veel aandacht aan uw vragen over veiligheid en gezondheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Tevredenheid 
1 = zeer goed 
2 = goed 
3 = redelijk goed 
4 = redelijk slecht 
5 = slecht 
6 = zeer slecht 

tevredenheid 
1 2 3 4 5 6 

10. Coolrec levert een goede service 0 0 0 0 0 0 
11 . De verw erking bij Coolrec voldoet altijd aan de gestelde eisen w elke ook in het 0 0 0 0 0 0 

contract staan 
12. Coolrec heeft een professionele uitstraling (housekeeping, werkkleding , etc) 0 0 0 0 0 0 

13. Coolrec kent uw behoefte op het gebied van milieu en recycling 0 0 0 0 0 0 
14. Coolrec vult deze behoeften effectief in 0 0 0 0 0 0 
15. Coolrec denkt rree rret uw bedrijfsprocessen en komt regelmatig rret 0 0 0 0 0 0 

verbeteringsvoorstellen 
16. Coolrec kan een totaalpakket leveren op het gebied van recycling en heeft dus een 0 0 0 0 0 0 

oplossing voor ieder recyclingprobleem 

17. De frequentie- en duur van de klantcontacten t.b.v accountmanagerrent zijn goed 0 0 0 0 0 0 
18. Coolrec rredew erkers zijn enthousiaste en professionele rredew erkers 0 0 0 0 0 0 

19. Coolrec heeft kw alitatief goede voorstellen en offertes 0 0 0 0 0 0 
20. Coolrec w erkt rret duidelijke contracten 0 0 0 0 0 0 
21 . De facturen van Coolrec zijn tijdig en juis 0 0 0 0 0 0 

22. Klachten w orden door Coolrec snel afgehandeld 0 0 0 0 0 0 
23. klachten w orden door Coolrec goed afgehandeld 0 0 0 0 0 0 

24. Coolrec geeft regelmatig informatie over w etgeving en recycling 0 0 0 0 0 0 
25. De managerrentinformatie rret betrekking tot recycling is tijdig en duidelijk 0 0 0 0 0 0 
26. De verstrekte informatie vormt goede stuurinformatie voor opvolging van gemaakte 0 0 0 0 0 0 

contractafspraken 

27. A"ijs/kw aliteitverhouding van de dienstverlening van Coolrec 0 0 0 0 0 0 
28. Het proces bij Coolrec is transparant 0 0 0 0 0 0 

Belang 
1 = zeer belangrijk 
2 = belangrijk 
3 = minder belangrijk 
4 = onbelangrijk 

belang 
1 2 3 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

Concurrentie 
1 = beter 
2 =even goed 
3 = slechter 

concurrentie 
1 2 3 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
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Coolrec Group Q 

29. k zou Coolrec aanbevelen bij relaties I I I 
30. Een volgend contract verw acht ik weer bij Coolrec af te sluiten I 
31. k verw acht in de toekomst rreer I andere diensten van Coolrec af te sluiten 

I I I I I 
I I I I I 

Op w elke twee rrenieren onderscheidt Coolrec zich uw inziens van andere recyclingbedrijven? 

Welke 1 of 2 trends en ontw ikkelingen binnen uw organisatie ziet u die uw vraag naar onze diensten in de toekomst kan be"invloeden? 

Welke 1 of 2 trends en ontw ikkelingen in de m arkt ziet u die uw vraag naar onze diensten in de toekomst kan be"invloeden? 
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Bijlage 4.11 Understanding the competitors (Aaker, 1992) 

Cost structure 

Strengths and 
weaknesses 

Exit barriers 

Size, growth and 
profitability 

t 
COMPETITOR 

ACTIONS 

32 

Objectives and 

/ assumptions 

Current and past 
strategies 

Organization and 
culture 
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Bijlage 4.12 Overzicht resultaten concurrentieanalyse 

Naam Activiteit Capaciteit Behandeld 
(per jaar) (per jaar) 

Sims Mirec Keel- vriesapparatuur > 750.000 pcs 
Beeldbuishoudend 50.000 ton 40.000 ton 

(2005) 
Totale capaciteit WEEE = OWEB +IT 60.000 ton 
140.000 ton/yr. 

Groot Witgoed >1,5 miljoen 
ton 

Remondis Elektrorecycling Keel- vriesapparatuur >800.000 pcs 
(2004) 
>900.000 pcs 
(2006) 

Beeldbuishoudend 500.000 300.000 
OWEB+ IT 40.000 ton 
Groot Witgoed 

R-Plus Recycling GmbH Keel- vriesapparatuur 330.000 pcs 330.000 pcs 
(FCKW, NH3) 
60.000 pcs 
(VOC) 

Beeldbuishoudend 10.000 ton 280.000 pcs 
OWEB+ IT 40.000 ton 55.000 ton 
Groot WitQoed 

Bresch Recycling GmbH Keel- vriesapparatuur 250.000 stuks 
Beeldbuishoudend 10.000 ton 10.000 ton 
OWEB+ IT 25.000 ton 25.000 ton 
Groot Witgoed 

Fomento de Construcciones Keel- vriesapparatuur 125.000 pcs/yr 
y Contratas 

Beeldbuishoudend 
OWEB+ IT 5.000 ton/yr 
Groot Witgoed 

ALBA AG Keel- vriesapparatuur 
Bee Id buishoudend 
OWEB+ IT 400.000 ton 

(2006) 
Groot Witgoed 

Veolia Environmental Keel- vriesapparatuur 
Services 

Beeldbuishoudend 
OWEB+ IT 40.000 ton (in 

Frankrijk) 
Groot Witgoed 

Kuusakoski Recycling Keel- vriesapparatuur Totaal WEEE 
recycling van 

Beeldbuishoudend 140.000 ton 
/yr 

OWEB+ IT 
Groot Witgoed 
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HJ Hansen Recycling Ld. 

Group Ga/loo 

Recydur 

Cometsambre S.A. 

Marktexpansie - L.h.e. Raaijmakers 

Keel- vriesapparatuur 

Beeldbuishoudend 
OWEB +IT 

Groot Witgoed 
Keel- vriesapparatuur 
Beeldbuishoudend 
OWEB +IT 
Groot Witgoed 
Keel- vriesapparatuur 
Beeldbuishoudend 
OWEB+ IT 
Groot Witgoed 
Keel- vriesapparatuur 
Beeldbuishoudend 
OWEB+ IT 
Groot Witgoed 

34 

Tu I e technische universiteit eindhoven 

Totaal WEEE 
recycling van 
52.000 ton /yr 
In 
Denemarken 

400.000 300.000 
30.000 25.000 
15.000 ton/yr 

45.000 ton 

200.000 

30.000 5.000 
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Bijlage 4.13 

Sims Mirec 
Moederbedrijf: 
Omzet: 
Aantal werknemers: 
Locaties: 

Concurrentieanalyse 

Sims Group 
€ 40 miljoen 
140 
totaal 9 locaties 
Belgie: Antwerpen, Sint Niklaas 
Duitsland: Bergkamen 
Nederland: Echt, Eindhoven 
Verenigd Koninkrijk: Dumfries, Manchester, Newport 
Zweden: Norrkoping 

Partnerships: Frankrijk, lerland, ltalie, Zwitserland 
Verwerkingsmoge/ijkheden: 

Category Name Contains 
1 Large domestic appliances Refrigerators, microwaves washing 

machines, cookers 
2 Small domestic aooliances Toasters, irons, hairdryers 
3 IT- and telecommunications PC's, copiers, phones 

equipment 
4 Consumer equipment TV's, videos, hi-fis 
5 Lighting equipment Fluorescent lamps 
6 Electrical and electronic tools Drills, lawnmowers, sanders 
7 Toys leisure and sports Video games, bike computers 

equipment 
8 Medical devices Radio therapy equipment, analysers 
9 Monitoring control instruments Smoke detectors, thermostats 
10 Automatic dispensers Hot or cold drinks & snack dispensers 

Category Processing regions Market shares Volumes 
Present in NL 
B2C 
NVMP ICT-

milieu 
1 GB 
2 BE, DE, DK, Fl , FR, GB, IE, LU, NL, 80% -

NO, SE 
3 BE, DE, DK, Fl, FR, GB, IE, LU, NL, - 100% 

NO, SE 
4 BE, DE, DK, Fl, FR, GB, IE, LU, NL, 50% -

NO, SE 
5 BE, DE, DK,FR,LU, NL - -
6 BE, DE, DK, Fl, FR, GB, IE, LU, NL, 80% -

NO, SE 
7 Fl, GB, NO, SE 80% -
8 Fl , GB, NO, SE 80% -
9 BE, DE, DK, Fl, FR, GB, IE, LU, NL, 80% -

NO, SE 
10 GB - -
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Producten en services: 

Name Available in Contains Capacity Treated 
WEEEAdvice EU(25) - registration with the competent - -

authority nominated 
- ensuring that appropriate data is 
collected to be able to 
demonstrate compliance in each 
relevant member state 
- arranging acceptable financial 
guarantees to meet obligations 
arising in each member state 

Asset recovery EU(25) - reuse whole products or reuse - -
productcomponents 
- register products onto a 
customised client database 
enabling returns to be screened 
against various client-defined 
criteria 
- any products suitable for resale 
will be packaged and stored and 
will be saled by the sales team. 
The sales team utilise E-bay5, e-
mail auctions, Sims Mirec's own 
web shop and direct tele-sales 

Dismantling EU(25) - dismantling products which can 60.000 
services be forwarded to the refurbishment ton/yr 

I recovery process or sent for 
material recycling depending on 
the contractual agreements with 
the customer 

Processing EU(25) - recycling of electrical and 140.000 
WEEE electronic products ton/yr 
CRT treatment EU(25) - CRT from televisions and 50.000 40.000 

monitors are processed and ton/yr ton (in 
converted into raw material for 2005)6 

different applications 
- recent R&D has commissioned 
a method to further upgrade this 
glass into separated leaded and 
unleaded content. This improves 
the product desirability of the 
cullet for the CRT manufacturing 
industry 

Toner cartridge BE, DE, DK, - dedicated line for recycling toner - -
recycling GB, FR, NL, LU cartridges from printers and 

copiers 

5 http://stores.ebay.eo.uk/Mirec-sales 
6 http://www.nvmp.nl/uploaded/contenVFile/Archief%20retour/NVMP0095-MAGAZINE%20DEF.pdf 
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Fridge GB - fragmentise domestic and >750.000 
recycling commercial fridges within a pcs/yr 

sealed environment so that 
Ozone Depleting Substances can 
be safely removed for destruction. 
The remaining materials are 
separated mechanically 

Large domestic GB - treat large domestic appliances >1 ,5 
appliances meeting WEEE requirements million 
Management EU(25) - collection management - -
services act on client's instructions to 

arrange collection of ICT products 
all over Europe with utilizing a 
large database of established 
logistic operators 
- call centre support 

receive, qualify and expedite 
collection requests from client 
customers 
- systems development 

internal team of professionals 
who are responsible for 
developing, maintaining and 
augmenting bespoke, internet 
client based systems used to 
control , track and report on 
equipment treatment activities 

Strategieen: 
Sims Group en AL haar divisies streven ernaar om de kwantiteit en de kwaliteit van de 
gerecyclede materialen te maximaliseren door globale spreiding over de markt. Hierdoor kan 
aan de klanten een hoge competitieve en verantwoordelijke service warden verleend 
Sims Group doelstelling is om 'World's leading recycling company' te warden en tracht een 
globale spreiding te krijgen over de wereld 
neerzetten van nieuwe extra verwerkingscapaciteit in Newport, de South-Wales plant, en het 
uitbreiden van de infrastructuur om aan de WEEE te voldoen. Deze nieuwe plant heeft een 
capaciteit grater dan 100.000 ton per jaar7 

Sims Mirec wil totale WEEE oplossingen over heel Europa gaan neerzetten2 

Fusies en acquisities: 
2006: - acquisitie van Cymru Metals recycling, South Wales Verenigd Koninkrijk 

- acquisitie van Metall + Recycling GmbH 
2004: - acquisitie van Mirec 

ISO Certificering: 
ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd 

Referenties: 
Voor de volgend genoemde ondernemingen verzorgt Sims Mirec nu de recycling: 
Motorola, Lexmark, Toschiba, ICT milieu 

7 http://www.edie.net/news/news_story.asp?id=12419 
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de logistiek wordt verzorgd door een uitgebreid logistiek netwerk gearrangeerd door 
Sims Mirec 

Sterkten en zwakten: 
het moederbedrijf dat achter Sims Mirec zit is een sterk bedrijf (omzet € 2,5 miljard en 
31 00 werknemers wereldwijd) 
het moederbedrijf wil globaal uitbreiden om 'World's leading recycling company ' te 
worden en wil daarvoor ook investeren 
Sims Mirec heeft reeds samenwerkingsverbanden in Frankrijk, lerland, ltalie en 
Zwitserland, naast de landen waar ze al een onderneming hebben, waardoor ze 
eventueel makkelijker kunnen uitbreiden in die landen (ze hebben de kennis om te 
weten wat vereist is om in een land aan de gang te gaan) 
breed scala aan diensten die kunnen worden aangeboden door de gehele Sims 
Group 
de diensten worden in een groot aantal landen van Europa aangeboden 
heeft een volledig beveiligde ontvangst/opslag en verwerkingsafdeling om aan het 
verzoek van diverse klanten die zeer hoogwaardige en diefstalgevoelige producten 
en componenten wil laten recyclen/vernietigen te voldoen 
Sims Mirec beschikt over de vergunning Behandeling Onder Douane toezicht (BOD). 
Dit betekent dat de klant producten kan laten vernietigen die nog niet zijn ingevoerd 
in de EU. Deze producten zullen dan bij Sims Mirec ender de vergunning BOD 
toezicht worden vernietigd en de vrijkomende materialen worden maximaal 
gerecycled. Dankzij deze vergunning van Sims Mirec hoeft de klant geen extra 
kosten te maken voor het invoeren van de producten. 

Sims Group heet in 2004 Mirec overgenomen en in 2006 een onderneming in South
Wales. Het lijkt erop dat ze dezelfde strategie volgen als Coolrec en langzaam 
proberen te groeien, wat ze ook aangeven doordat ze een totale WEEE oplossing 
willen aanbieden in Europa. 
Vooralsnog is de verwachting dat ze NIET gaan uitbreiden verder in Europa in de 
productcategorieen waarin Coolrec zich bevindt. Dit lijkt te onderbouwen doordat ze 
nu niet hebben ingeschreven op de tender in Frankrijk wat een grote potentiele markt 
is en uit het feit, zoals in onderstaande figuur te zien is gehaald van de Sims Group 
presentatie 2006, dat de operationele inkomsten voor aftrek van belastingen en rente 
(EBIT) 
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Remondis Elektrorecycling 

Moederbedrijf" 
Omzet: 

Remondis AG & Co. KG 
€ 10-25 miljoen8 

Aantal werknemers: 
Locaties9

: 

200 
Belgie: 
Denemarken: 
Duitsland: 

Frankrijk: 
Hongarije: 
lerland: 
Nederland: 
Oostenrijk: 
Polen: 
Tsjechie: 

Lubbeek 
Trige, Greve 
Baa~Ebenhausen, Berlijn, LOnen, elm, 
Wunstorf, Strausberg 
Meru 
Szolnok 
Navan 
Moerdijk 
Wenen, Eben 
Lodz 
Brevnov 

Verenigd Koninkrijk: Stratford, Newark, Ken 
Malmo 

Partnerships: 
Zweden: 
Cyprus: 
Estland: 
Finland: 
Griekenland: 
ltalie: 
Letland: 
Litouwen: 
Luxemburg: 
Malta: 
Portugal: 
Slovenie: 
Slowakije: 
Spanje: 

Verwerkingsmogelijkheden: 

Categorie Naam 
1 Grote huishoudelijke apparatuur 
2 Kleine huishoudeliike aooaratuur 
3 IT- and telecommunicatie 

apparatuur 
4 Lichtapparatuur 
5 Elektrische- en elektronische 

apparatuur 
6 Vrijetijdsspeelgoed en 

sportapparatuur 
Categorie Naam 
7 Medische apparatuur 
8 Gemonitoorde controle 

instrumenten 
9 Automatische dispensers 

Geece 

Helsinki 
Piraeus 
Milaan 
Riga 

Baum holder 
Santa Venera 

Madrid 

Bevat 
Koelkasten, wasmachines 
Toosters, stofzuigers 
Tv's, Hi-fi 

Ontladingslampen 
Boormachines, cirkelzagen 

Elektrische ijsbanen 

Bevat 
Dialyseaooaratuur 
Thermostaten 

Drankautomaten 

8 http://www. kom pass. com/en/D E696024 
9 http://www.apc.com/corporate/stewardship/index.cfm?view=remondis&ISOCountryCode=ao 
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Categorie Processing regions i u Capacity Treated 
1 U:men, Berlijn, NeumOnster, Baar- >800.000 stuks 

Ebenhausen, Seim (in 2004)11 

>900.000 stuks 
(in 2006)12 

2 LOnen , Berlijn, NeumOnster, Baar- >20.000 ton (in 
Ebenhausen, Seim 2006) 

3 LOnen, Berlijn, NeumOnster, Baar- >10.000 ton (in 
Ebenhausen, Seim, Wunstorf 2004) 

> 600.000 stuks 
(in 2006) 

4 Strausben::i 
5 LOnen, Berlijn, Neumonster, Baar- >45.000 ton (in 

Ebenhausen, Seim 2004) 
6 LOnen 
7 LOnen 
8 LOnen 
9 LOnen 

Het dismantling centre in LOnen heeft een capaciteit om 35.000 ton/yr te verwerken aan 
WEEE 

Strategieen: 
Gesloten materiaal cyclussen hebben prioriteit binnen REMONDIS. Het doel van Remondis 
is om consistent de gehele service keten te bedekken voor steeds meer materialen - van de 
logistiek en het sorteren, voorbehandeling en het verwerken van afval, tot de marketing van 
'tweehands' ruwe materialen. REMONDIS bezit de benodigde infrastructuur om dit te 
realiseren - een logistiek en fabrieksnetwerk voorzien van een gedekte spreiding - een 
verbonden systeem dat voorziet in veiligheid en een maximum aan mogelijkheden 

Fusies en acquisities: 
Remondis Elektrorecycling 
2006: in gebruik name van de nieuwe plant in LOnen met een capaciteit van 

35.000 ton/yr 
2004: 
2003: 
2002: 

groter aandeel verworven in de koelkastenverwerker in Baar-Ebenhausen 
groter aandeel verworven in de koelkastenverwerker in Baar-Ebenhausen 
modernisering van de koelkastenlijn nav de nieuwe richtlijnen van de WEEE in 
Baar-Ebenhausen en Seim 

Remondis AG & Co. KG 
2006: - joint venture in Turkije met Sistem Yapi AS .. Yapi heeft 9 

afvalwaterverwerkingsfabrieken in Turkije. Yapi wil ook actief worden in de 
milieuservice sector door het aanbieden van verwerkingsservice voor residu 
en recyclebaar afval. Daarbij wil het ook de logistiek gaan verzorgen 
- partnership met ARN B.V. uit Nijmegen 
- uitbreiding naar Spanje van REMONDIS Aqua 
- overname TSR Group, welke actief is in Nederland, Dutsland en Tsjechie in 
de verwerking en het verkopen van staal schroot 
- overname Contwin Duitsland 

2003: - acquisitie van BEG (afvalverwerking & water management in Bremerhaven) 

~~ http://www.remondis.de/dl/aktuell_01_05_english.pdf 
http://www.remondis.com/dl/re_prospekt_elektro_druckversion_englisch.pdf 

12 http://www.remondis.com/presse/pr_textdetail.php?id=350&h=ar&ud=2006 
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2002: - expansie van Rethmann AG & Co. KG naar Polen 
- acquisitie van LOBBE in Polen 

2001 : - bouwen van mechanische-biologische behandeling fabrieken in Monster, 
Oberhausen 
- acquisitie van Geyser France 
- partnership met Otwock en Ostrowiec Swietokrzyski in Polen 
- inaugeratie in Budapest 
- overname van PET plant in Nederland 
- opening residu behandelingsfabriek in Australie 

2000: - expansie door Remondis in Polen en Australie 
- FSG Flughafen Service GmbH is vastgelegd als service onderneming voor 
de planning, constructie en het uitvoeren van service om aan klantenwensen 
te voldoen . 

ISO Certificering: 
ISO 9001 gecertificeerd 

Referenties: 
Voor de volgend genoemde ondernemingen verzorgt REMONDIS nu de recycling : 

Fujitsu-Siemens (WEEE contract geldig in 14 Europese landen) 
Hitachi Europe 
Karstadt Warenhaus 
BSH Bosch 
Nestle-Scholler 
Miele & Cie 
Philips 
Gericom 
Markant and Kea 

Logistiek: 
- de logistiek wordt geregeld door het eigen logistieke netwerk van Remondis 

Sterkten en zwakten: 
- Het moederbedrijf dat achter Remondis Recycling zit is een sterk bedrijf 
(investeringen in 2005 van€ 221 miljoen en 17100 werknemers wereldwijd) 
- Remondis heeft 17 miljoen euro ge"investeerd in de nieuwe plant in LOnen, wat een 
capaciteit heeft om 35.000 ton/yr aan WEEE te verwerken 
- EIGEN logistiek netwerk met meer dan 6000 eigen auto's 
- REMONDIS levert de service AL TIJD naar klantenwensen 
- REMONDIS denkt in termen van gesloten materiaal cyclussen en complete 
levenscyclussen van producten 

Alie producten die onder de WEEE worden nu gerecycled in Duitsland. Hier worden de 
producten door het uitgebreide logistieke netwerk van Remondis naartoe vervoerd en 
van daaruit wordt het restafval verder verwerkt bij gerelateerde verwerkers. De 
verwachting is dat Remondis ook verder wil gaan uitbreiden in Europa, dit is op te 
maken omdat ze zich hebben ingeschreven op de tender in Frankrijk, zie hoofdstuk 
omgevingsanalyse. Dit is ook op te maken omdat de strategie van Remondis AG is om 
een pan-european recycler te zijn en de mogelijkheden om te investeren aanwezig zijn 
doordat Remondis AG een sterk moederbedrijf is voor Remondis Elektrorecycling. 
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R-Plus Recycling 

Moederbedrijf" 
Omzet13

: 

U-Plus Umweltservice AG 
€ 40 miljoen 

Aantal werknemers: 
(Duitsland 35 miljoen + Valdelec 5 miljoen) 
146 

Locaties 14
: Duitsland: 

Frankrijk: 

Partnerships: 
Verwerkingsmogelijkheden 15

: 

Category Name 
1 Large domestic appliances 

2 Small domestic aooliances 
3 IT- and telecommunications 

equipment 
4 Consumer equipment 
5 Electrical and electronic tools 
6 Toys leisure and sports 

equipment 
7 Medical devices 

Lustadt, Eppingen, Landsberg 
Bonneuil, Chauvigny, Chambery, Colombey les 
Belles 

Contains 
Refrigerators, microwaves washing 
machines, cookers 
Toasters, irons, hairdryers 
PC's, copiers, phones 

TV's, videos, hi-fis 
Drills , lawnmowers, sanders 
Video games, bike computers 

Radio therapy equipment, analysers 
8 Monitoring control instruments Smoke detectors, thermostats 
9 Automatic dispensers Hot or cold drinks & snack dispensers 

16 Geographic coverage Capacity 
Cooling AT, CH, DE, DK, FR, IE 330.00 pcs (FCKW, NH3) 

60.000 pcs (VOC) 
CRT AT, CH, DE, DK, FR, IE 10.000 ton 
E-scrap AT, CH, DE, DK, FR, IE 40.000 ton 

13 http://www.kompass.com 
14 http://www.r-plus.de/pdf/weee.pdf 
15 http://www.r-plus.de/de/entsorgungsangebot/weee.php 
16 http://www. r-plus .de/de/entsorg ungsangebot/index. php 
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Treated 
330.000 pcs 

280.000 pcs 
55.000 ton 
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verdere uitbreiding in Duitsland zelf wat te halen is uit onderstaande figuur17 

uitbreiding van de activiteiten naar Portugal , Spanje, Verenigd Koninkrijk, ltalie en 
Hongarije 18 

Fusies en acquisities: 
2004 : uitbreiding van de fabriek in Landsberg 
2003 : U-Plus Umweltservice AG neemt Valdelec (Frankrijk) over en brengt het onder 

bij R-Plus Recycling GmbH 

ISO Certificering: 
ISO 9001 

Referenties: 

17 http://www.r-plus.de/de/unternehmen/standorte/index.php 
18 http://www.r-plus.de/de/unternehmen/standorte/akquisition.php 
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R-Plus heeft een eigen logistiek netwerk dat wordt aangeboden door het moederbedrijf U
plus en waarvan R-Plus gebruik maakt. 

Sterkten en zwakten: 
het moederbedrijf van R-Plus is U-Plus umweltservice ( omzet 248 miljoen euro en 
1821 werknemers), wat weer een 100% dochter is van ENBW ( omzet 407,5 en 
17.926 werknemers) en is 1 van de grootste recyclingbedrijven in Duitsland. 
door de overname van Valdelec heeft R-Plus al een partner op de Franse markt wat 
hulpzaam kan zijn bij het 'veroveren' van de Franse markt aangezien de Franse 
overheid zo veel mogelijk probeert om de verwerking aan Franse ondernemingen te 
geven. 

R-Plus is een serieuze concurrent voor de Duitse en Franse markt omdat ze in 
geografisch in Duitsland goed verspreid zit. 
Voor de Franse markt is het een geduchte concurrent omdat R-Plus daar een 
dochteronderneming heeft in Valdelec en de Franse overheid het recyclen graag aan 
(lokale) franse recyclers overlaat. 

Het moederbedrijf U-Plus heeft wel de doelstelling om te groeien maar geeft ook aan 
dat het de huidige positie op de Duitse markt tracht te willen behouden (jaarrapport 
2005). 
In de toekomst wil U-Plus wel gaan uitbreiden in Europa maar dat komt vooral doordat 
moederbedrijf EnBW een Europese dekking wil verkrijgen. EnBW zit nu in de volgende 
landen; Duitsland, Oostenrijk, Polen, Hongarije, Tsjechie, Zwitserland en wil in deze 
landen eerst de huidige positie behouden en dan langzaam gaan versterken. 
De enige locaties waar ENBW op dit moment kan recyclen volgens de WEEE 
wetgeving is in Eppingen, Lustadt in Duitsland en de locaties van Valdelec in 
Frankrijk. In de toekomst kan er gebruik gemaakt worden van het logistieke gedeelte 
van ENBW om de producten naar de fabrieken te brengen. Het enige is dat R-Plus nu 
al ongeveer aan de capaciteit zit die het kan verwerken en dus zal moeten investeren 
in capaciteitsuitbreiding om een eventuele marktexpansie aan te kunnen. 
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Bresch Recycling GmbH 

Moederbedrijf" 
Omzet19

: 

Aantal werknemers: 
Locaties: 

Partnerships: 

Verwerkingsmogelijkheden: 

Categorie 
Koelaooaratuur 
Elektrische en elektronische 
apparatuur 
Monitoren en tv's 

Strategieen: 

Marktexpansie - L.h .e. Raaijmakers 

2 - 5 miljoen euro 
21 -50 

Tu I e technische univers iteit eindhoven 

Duitsland: Wangerland, Baumholder, 
Langhagen, Lower Saxony, Rhineland-Palatinate, Mecklenburg
Western Pomerania 
Denemarken: Arhus Genbrugsselskab A/S 
(Bresch verwerkt jaarlijks 69.000 stuks keel- en vriesapparatuur 
voor Arhus20

} 

Capaciteit Behandeld 
250. 00021 stuks 
25.000 ton 25.000 ton 

10.000 ton 10.000 ton 

Bresch werkt samen in langdurige relaties met Europese partners 
Bresch richt zich op de Duitse markt 
Bresch zoekt een Europese partner om verder uit te breiden22

. Stena Metal en 
Mannheimer Swartling hebben een aandeel verworven in Bresch recycling 

Fusies en acquisities: 
2007: - 7 4,2% verkocht van de eigen aandelen aan Stena Metal 
2005: - overname Messrs. RWE Umwelt Elektrorecycling 

ISO Certificering: 
ISO 9001 en ISO 14001 

Referenties: 
Elvies23 

Logistiek: 

Sterkten en zwakten: 
Bresch werkt samen met Europese partners in cooperaties 

Bresch Recycling lijkt in zijn eentje geen concurrent te zijn in Europa, omdat Bresch 
zich voornamelijk richt op de Duitse markt. Wei heeft Bresch een capaciteit die groot 
genoeg is om uit te breiden, de capaciteit is namelijk groter dan de meeste 
concurrenten in Europa. 
Het lijkt erop dat Bresch de markt in Europa wil gaan bestrijken door partners in 
Europa te zoeken, door zich nu voor een groot gedeelte te laten overnemen, en zo 
poot aan de grond te krijgen in bepaalde landen zoals nu bijvoorbeeld is gedaan met 
Stena Metal (Zweden), waardoor Zweden, Noorwegen, Finland en Polen worden 
bestreken. Het nieuwe bedrijf heet nu Stena Bresch 

19 http://www.kompass.com 
20 http://www.aham.org/industry/hVa/GetDocumentAction/i/16314 
21 http://www.letsrecycle.com/legislation/news.jsp?story=943 
22 http://www.mannheimerswartling.se/gn/en/shownews.html?cat=transactions&id=79 
23 http://www. elvies. de/elvies-partner. 0. htm I? &no_ cache= 1 &sword_list[]=bresch 
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Fomento Environmental Services (FCC) 

Moederbedrijf" 
Omzet: 

Aantal werknemers25
: 

Locaties: 
Partnerships: 
Verwerkingsmoge/ijkheden: 

E-scra 

Strategieen: 

FCC Group 
1.827 miljoen euro (2004) 
2.078 miljoen euro (2005)24 

72.148 (2006) 
Spanje (Andalusia) 

Treated 
cs/ r 

5.000 ton/ r 

Strategisch plan27 2005 - 20087 

Tu I e technische universiteit eindhoven 

verdubbelen van de winst zodat deze ergens tussen 10.000 en 12.000 miljoen euro 
komt te liggen 
expanderen buiten Spanje zodat 35 tot 40% van winst in de toekomst van buiten 
Spanje komt 
verdubbelen van de brute winst ergens in de buurt van 1.500 miljoen euro 

Fusies en acquisities: 
Al de acquisities volgend beschreven zijn gedaan nadat er een uitvoerige analyse is geweest 
waarin is aangetoond dat de geacquireerde bedrijven in de toekomst winstgevend zijn en 
complementair zijn aan de traditionele onderdelen van het bedrijt2. 

- acquisitie van Waste Recycling Group (GB) 
- acquisitie door FCC companie Cementos Portland Valderrivas van 51 % van 
Uniland in Spanje 
- acquisitie van 80, 7% in Alpnie Mayreder Bau (AT) 
- acquisitie van Abfall Service AG (ASA) (Centraal en Oest-Europa) 
- acquisitie van SmVAK (CZ) - een water bedrijf 
- acquisitie van Aeroporti di Roma (IT) - handling onderneming op de 
vliegvelden in ltalie 

2005: - acquisitie van Grupo Logistico Santos (ES) - een onafhankelijke logistiek 
operator 
- acquisitie van 8,06% in Cementos Portland (ES) 
- acquisitie van Marepa (ES) - papierverwerkingsindustrie 
- acquisitie van Cementos Lemona 

ISO Certificering: 
ISO 9001 en ISO 14001 

Referenties: 

~: http://www.fcc.es/fcc/corp/informe/OO_Memo_2005_1ng.pdf 
http://www.google.com/finance?q=MCE%3AFCC 

2~ http://www.fcc.es/fcc/corp/ing/adn_s_tyedri_uc.htm 
2 http://www.fcc.es/fcc/corp/informe/01_1ntroduction_2005_1ng.pdf 
28 http://www.fcc.es/fcc/corp/ing/ipaei_if _ipp. htm 

46 juni 2007 



Coolrec Group ~-" • 
Logistiek: 

Marktexpansie - L.h .e. Raaijmakers Tu I e technische universiteit eindhoven 

FCC heeft een eigen logistieke afdeling, FCC Logistics, met 64 logistieke platforms en 
840.000 m2 opslagcapaciteit en 4.500 werknemers. 

Sterkten en zwakten: 
Geografisch zitten FCC geed verspreid in diverse landen in Oest-Europa. 
FCC heeft een groat investeringsbudget beschikbaar2 waarvan ze gebruik kan maken 
en investeert ook veel. In 2005 bv 943 miljoen euro en in 2004 624,6 miljoen euro 1. 

FCC wil een transparante onderneming zijn naar iedereen, dus ook de klant, toe en 
heeft dit ook als een van de doelstellingen vast laten leggen. Transparantie vinden 
klanten namelijk belangrijk is hun optiek. FCC verschaft daarom, dit in tegenstelling 
tot de concurrenten volgens FCC, volledige openheid aan de media. 

FCC Environmental Services is zich steeds meer aan het concentreren op de markt in 
Centraal- en Oost Europa om verder te groeien. Door de acquisitie van Alpine en ASA 
hebben ze voortaan poot aan de grond in Oostenrijk, Tsjechie, Slowakije, Hongarije, 
Roemenie en Polen. Door het grote investeringsbudget heeft FCC ook de mogelijkheid 
om uit te breiden wanneer FCC een onderneming geschikt acht om onder de FCC vlag 
te dienen. 
Echter FCC lijkt GEEN concurrent te zijn in de markt van WEEE omdat de doelstelling 
van FCC is om in de afvalverwerking te gaan groeien in Centraal en Oost Europa (zie 
jaarrapport 2005 pag 103) 
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ALBA Recycling 

Moederbedrijf" 
Omzef9

: 

Aantal werknemers: 
Locaties: 
Partnerships: 
Verwerkingsmogelijkheden: 

Category 
Cooling 
CRT 
E-scrap 

Strategieen: 

Marktexpansie - L.h .e. Raaijmakers 

ALBAAG 
>664 miljoen euro (2003) 
5000 in Duitsland (2003) 
Duitsland Berlijn 

Capacity Treated 

Sinds 2005 heeft ALBA de focus ook specifiek gelegd op WEEE30 

Fusies en acquisities: 
2006: - fusie ALBA AG en Wolfener Recycling GmbH 

ISO Certificering: 
ISO 9001 

Referenties: 
- Bral Reststoff-Bearbeitungs GmbH31

, 

Tu I e technische universiteit eindhoven 

- BVSE32 (bundesverbandsekundarrohestoffe und entsorgung) 
- F533 (application delivery networking) 
- Hyundai34 

Logistiek: 
ALBA Recycling maakt gebruik van de eigen logistieke afdeling die ook onder ALBA AG valt. 

Sterkten en zwakten: 
ALBA heeft grote verzamelcentra en kleinere verzamelpunten, 70 
dochterondernemingen29

, in Duitsland waar de klanten producten kunnen brengen die 
gerecycled dienen te worden. Na daaruit worden ze naar de recycleplant gebracht. 
ALBA heeft ook fabrieken in Polen en Bosnie waar WEEE afval wordt verzameld en 
daarvandaan naar Berlijn wordt vervoerd om te worden gerecycled. 

ALBA AG lijkt geen concurrent te zijn op de Europese markt. ALBA AG lijkt zich 
voornamelijk te richten op de huishoudelijke- en industriele afvalverwerking (het 
ophalen en verwerken) en op de staalrecycling. Dit lijkt ook te worden onderbouwd 
door de fusie met Wolfener Recycling wat ook een bedrijf is dat huishoudelijk en 
industrieel afval ophaalt en verwerkt. 
Met betrekking tot de WEEE lijkt ALBA Recycling zich alleen te richten op Duitsland 
met een stukje Polen. Het lijkt dat het met WEEE bezig is als een stukje service naar 
de klant toe maar niet echt doelgericht erop door te willen gaan vanwege de 
concurrentie die er al reeds in Duitsland aanwezig is op dat gebied. 

29 http://www.alba.info/wEnglisch/Ueber_uns/pdf/Elektronik-Recycling.pdf 
:

0 http://www.alba.info/wEnglisch/Wertstoffmanagement/Wertstoffmanagement_Start.php?navanchor=1110004 
1 http://www.bral.de/ref.php?nid=7 

32 http://www. bvse. de/?bvsel D=e98f220b9732dc4b6385487 ebd041 f4d&cid=91 
33 http://www.f5.com/f5/WEEE.html 
34 http://www. hyundaiq .de/presse/PM/HYU%20PM%2001 %20Elektroschrott. pdf 
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Veolia Environmental Services 

Moederbedrijf: 
Omzet: 

Aantal werknemers: 

Locaties: 

Veolia Environnement Group 
6,2 miljard (2004) 
6,6 miljard (2005) 
6,2 miljard (2006) 
78.700 (2004) 
80.800 (2005)35 

71.000 (2006)36 

Belgie 
Denemarken 
Duitsland 
Frankrijk 
Hongarije 
lerland 
ltalie 
Noorwegen 
Polen 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechie 
Verenigd Koninkrijk: 
Zwitserland 

Altson - Hampshire 

Partnerships: 465.000 partner companies37 verspreid over 33 landen 
Verwerkingsmoge/ijkheden38

: 

In Frankrijk heeft Veolia Environmental 12 transfer stations en 3 behandelingscentra. 
Ze beiden een uitgebreide service aan - waaronder logistiek, behandeling en 
recycling - aan de klanten en garanderen een volledige transparantie van de 
operaties. 
In het Verenigd Koninkrijk kunnen de klanten WEEE inzameling en recycling 
aanvragen via een website of over de telefoon. 

Name39 Available in Contains Capacity Treated 
CRT treatment 
Toy leisure and - ergonomic workstation 40.000 
sports ton (in 
equipment France) 

Strategieen: 
- Veolia Environnement wil de groei continueren in alle sectoren doordat de vraag in 
alle sectoren nog steeds groeit. (Groei van de omzet van 2004 - 2005 met 12,2%. 
Van 22,5 miljard naar 25,2 miljard) 
- Na West-Europa concentreert Veolia Environnement zicht nu op Oest- en Centraal 
Europa, en enkele geselecteerde landen in Azie. 
- Veolia probeert door middel van het samenwerken met de lokale autoriteiten de 
markt te veroveren. Ze hebben een ruime ervaring over hoe er in deze markten 
gepenetreerd dient te worden en over hoe langdurige relaties gebaseerd op 
vertrouwen opgebouwd moeten worden . 

35 http://www.actionnaires.veolia.com/shareholders/370.htm 
36 http://www.psiru.org/reports/2006-02-G-EUwaste. doc 
37 http://www.veolia-environmentalservices.com/qui_sommes_nous_chiffres_cles_us.asp?rub=ABF 
38 http://www.onyx-environnement.com/sf metier recyclage us.asp?rub=BCB 
39 - - -

http://www.veolia-proprete.com/sf_metier_gestion_dechets_dangereux2_us.asp?rub=BCF 
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- Veolia Environnement is constant bezig met het promoten van de productie en 
distributie van drinkbaar water, reinigen van afvalwater, huishoudelijke en industriele 
afvalverwerking, optimaliseren van de energieconsumptie, limiteren van gasemissie 
en het ontwikkelen van collectief transport. 
- Veolia Environmental Services gaat zich steeds meer positioneren in de nieuwe 
recycling niches zoals hout, banden, end-of-life voertuigen, WEEE, batterijen en 
opslagbatterijen4 

Fusies en acquisities40 
: 

2005: - acquisitie SARP UK 
- acquisitie Westminster City Council 
- acquisitie Shanks Chemical Services 
- acquisitie Bruce Transport Services 

ISO Certificering: 
ISO 9001 , ISO 14001, ISO 18001 

Referenties: 
Alcatel Group (in 27 landen) 

Logistiek: 
De logistiek die de producten naar de verschillende fabrieken dient te vervoeren, 
wordt door Veolia geregeld door het acquireren van transportondernemingen 

Sterkten en zwakten: 
Het moederbedrijf dat achter Veolia Environmental Services zit is een sterk bedrijf 
(omzet € 25,2 miljard en 270.000 werknemers wereldwijd in 2005) 
Veolia Environnement kan een totaaloplossing aanbieden. Veolia Environnement 
Group geeft op maat gemaakte oplossingen aan gemeentelijke en industriele klanten 
in de volgende segmenten: watermanagement, afval management, 
energiemanagement en passagiersvervoer. Veolia Environmental Services is 
gespecialiseerd in afvaladvies, ophaling, sortering, recyclage en verwerking van 
afval. 
Tijdens de commerciele expansie van de laatste jaren heeft Veolia Environnement 
laten zien dat de capaciteit die ze in huis heeft voldoende is om contracten binnen te 
slepen bij een groot aantal bedrijven en een breed scala aan services. 
Veolia Environnement is actief in alle vormen van afvalverwerking, van het 
schoonmaken, stroombeheer, behandeling en het recyclen van afval. 
Laatste 10 jaar heeft Veolia steeds meer geld ge·investeerd in R&D. Ze hebben een 
wereldwijd netwerk van 600 experts, en een uitgebreide samenwerking door middel 
van partnerships in de industrie, met universiteiten en overheidonderzoeks instanties 
Veolia Environmental Services levert € 6,6 miljard van de € 24, 7 miljard euro van de 
winst, wat dus neerkomt op 25% van de totale winst van Veolia Environnement 
Group 
In Australie, waar nu nog geen WEEE wetgeving is, heeft Veolia Environmental 
SAMEN met Sims Mirec, het 1e WEEE inzameling en recycling netwerk 
ge·introduceerd. 

Veolia en Sims Mirec hebben samen in Australie een WEEE netwerk opgezet van 
inzameling en recycling. Het is voor te stellen dat ze daarom elkaar in Europa ook zo 
min mogelijk dwars proberen te zitten of in Europa ook gaan samenwerken om samen 
een groter aandeel te verwerven. 

40 http://www.veoliaenvironmentalservices.eo.uk/pages/publications.asp 
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Het aandeel van Veolia Environmental Services is ongeveer 25% van de winst wat dus 
op het belang van Environmental in de gehele Group duidt. Veolia Group zal daarom 
ook blijven investeren in Environmental Services en dus in uitbreiding in Europa. 
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Kuusakoski Recycling 

Moederbedrijf" 
Omzet41

: 

Aanta/ werknemers: 
Locaties: 

Partnerships: 

Marktexpansie - L.h .e. Raaijmakers 

Kuusakoski Group Oy 
€ 701 miljoen (2005) 
1989 
Estland 
Finland 
Verenigd Koninkrijk 
Letland 
Litouwen 
Polen 
Rusland 
Zweden 

Verwerkingsmogelijkheden42
: 

Tu I e technische universiteit eindhoven 

WEEE in 1996 van 94.000 ton. Schatting van een groei van 3-5% per jaar vanaf 1996 
wat dus neerkomt op ongeveer 140.000 ton WEEE in 200643 

El Kretsen heeft in 2005 125.000 ton WEEE verzamelt en gerecycled 

Strategieen: 

Fusies en acquisities: 

ISO Certificering: 
ISO 14001 

Referenties: 
Boliden44 

Logistiek: 
Kuusakoski heeft een internationale logistiek expertise waar het gebruik van maakt. 

Sterkten en zwakten: 
De core business van Kuusakoski is metal recycling 
De omzet en het werknemersaantal in vergelijking met 2004 afgenomen 
Kuusakoski heeft nu het contract van de compliance scheme El Kretsen in handen 

Wanneer de gegevens uit het Aurora rapport, welke aangeven dat de omzet uit 2004 
€810 miljoen euro is en dat het aantal werknemers 2200 is, worden vergeleken met de 
waarden van de omzet en het aantal werknemers uit 2005 kan worden aangenomen 
dat Kuusakoski geen intenties heeft om uit te breiden, omdat het aantal werknemers 
en de omzet is gedaald. 
Vanwege de daling staat Kuusakoski misschien wel open voor een overname (of een 
samenwerking) waardoor hun omzet (en winst) weer vergroot kan wordt 

41 http://www.kuusakoski.com/ 
42 http://www. weee-forum .org/docs/mem bers_info _ el-kretsen. pdf 
43 http://www.ou lu. fi/resopUwasm in/ylamella. pdf 
44 http://www.europeanleadfree.neUSITE/UPLOAD/Document/WEEE_DTl_Mission.pdf 
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Moederbedrijf" 
Omzet45

: 

Aantal werknemers46
: 

Locaties: 
Partnerships: 

Verwerkingsmoge/ijkheden: 

Marktexpansie - L.h.e. Raaijmakers 

HJ Hansen Group 
>1 miljoen DKK (= ±1.2 miljoen Euro) 
21-50 
Denemarken 
Recydur 

Tu I e technische un ivers iteit eind hoven 

- 130.000 ton WEEE in Denemarken47
, waarvan 40% door HJ Hansen wordt 

verwerkt wat dus neerkomt op 52.000 ton 
- E-scrap geproduceerd in Denemarken is 22.000 ton 1 

Strategieen: 

Fusies en acquisities: 

ISO Certificering: 
ISO 14001 

Referenties: 

Logistiek: 
HJ Hansen heeft een eigen logistieke afdeling wat het transport verzorgt tussen de 
klant en de fabriek 
Door de deelname aan RENE (Recycling Network Europe) wordt de logistiek voor HJ 
Hansen geregeld. (zie ook Recydur) 

Sterkten en zwakten: 
HJ Hansen behandelt 40% van al het WEEE afval in Denemarken in 200248

, in 
andere Europese landen wordt ook afval ingezameld. 
HJ Hansen heeft verschillende verzamelcentra waar het materiaal kan worden 
ingeleverd 
HJ Hansen is ook lid van 'RENE', wat dus betekent dat er een 'zekere' aanvoer van 
WEEE is. 
HJ Hansen is actief in overheidscomites, wat dus betekent dat het 'lijntjes' heeft en 
deze eventueel voordeel op zouden kunnen leveren op het moment dat de contracten 
worden verdeeld voor het verwerken van de WEEE 
HJ Hansen is een partner van Recydur (zie site Recydur) 

HJ Hansen is een partner van Recydur maar lijkt zich voornamelijk te richten op de 
Deense markt en lijkt geen concurrent voor Coolrec te zijn. De markt in Denemarkten 
heeft HJ Hansen wel stevig in handen door de lijntjes met de overheidscomites 

45 http://www.ecoinnovation.dk/Topics/Key2Green+-+Environmental+Marketing+Prize/HJ+Hansen.htm 
46 http://www.kompass.com 
47 http://www.elektro-miljoe.dk/eng/sider/f_lov.html 
48 http://www.elektro-miljoe.dk/eng/sider/f_profil.html 
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Galloo Recycling 

Moederbedrijf" 
Omzet49

: 

Aantal werknemers: 
Locaties: 

Partnerships: 
Verwerkingsmogelijkheden: 

Group Galloo Recycling 
€ 400 miljoen (Galloo Group) 
450 (Galloo Group) 
Recylec Vlaanderen 
Recylec Wallonie 

Categorieen Groot Witgoed en Overigen van de WEEE verwerking van het Vlaamse 
gedeelte wat 15.000 ton per jaar 

Strategieen: 

Fusies en acquisities: 
2005: Overname Desadeleir-Philips in Dendermonde 
2003: Overname FRT in Lomme en Schroot Recycling Hulst 

Verkoop van Nefer en Almetal Duitsland 
2002: Overname Almetal Holding inclusief Almetal Beheer, Van Heygen 

Recycling, Nefer, Retra en Almetal Duitsland 
2001 : Bouw van Sowarec in Ghislenghien 

Overname Deferem in Mons 
Ovename SRM in Dieppe 

2000: Bouw Galloo Plastics in Halluin voor de recyclage van plastics 

1992: overname Cibie, welke beschikt over 4 bedrijven in Frankrijk 
waaronder ook CARMI valt 

/SO Certificering: 
ISO 9001 en ISO 14001 

Referenties: 

Logistiek: 
De Group Galloo Recycling heeft een eigen logistieke afdeling die de producten vervoerd. 

Sterkten en zwakten: 
Galloo claimt een van de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro en non-ferro 
metalen te zijn in Europa, met filialen in Belgie en Frankrijk 
Galloo heeft 1 afdeling die de WEEE registreert, sorteert, en de gevaarlijke stoffen 
eruit haalt. Daarna worden toestellen separaat gescheiden. 
Galloo heeft een dochteronderneming in Frankrijk Cibie, waaronder ook CARMI valt. 
Het zit geografisch dus verspreid in Frankrijk 
Galloo heeft het contract voor lie de France (ligt Parijs in) in handen voor de 
beeldbuishoudende producten wat een grote markt is. 

Galloo lijkt niet de intentie te hebben om uit te breiden in Europa. Het lijkt erop dat ze 
de markt in Belgie en Noord-Frankrijk willen bestrijken en dat ze daar genoegen mee 
nemen. Uit onder andere de verdeling van de tender die er nu is geweest lijkt dit te 
kunnen worden opgemaakt, ze zitten namelijk alleen in het noorden van Frankrijk en 
hebben hier vrijwel alle departementen in handen. Omdat ze daar vrijwel alle 
departementen hebben lijken ze op het gebied van de prijs dus wel interessant te zijn 

49 http://www.galloo.com/html/groupgalloo.htm 
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want de logistiek is voor Galloo niet zo duur. De fabrieken van Galloo van 
dochteronderneming CARMI zitten allemaal in het noorden van Frankrijk waardoor de 
logistiek niet zoveel kost omdat de afstanden minimaal zijn. 
Galloo heeft nu het contract in het departement lie de France in handen voor de 
recycling van de beeldbuishoudende producten en heeft hierdoor een grote aanvoer 
van beeldbuishoudende producten omdat Parijs in dat departement ligt. 
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Recydur 

Moederbedrijf: 
Omzet50

: 

Aanta/ werknemers: 
Locaties: 
Partnerships: 

Verwerkingsmogelijkheden: 

Categorie 
ICT 
Huishoudelijke apparaten 
Consumenten elektronica 
Gereedschappen 

Marktexpansie - L.h .e. Raaijmakers 

€ 2,5 miljoen 
11-50 
Nederland: Apeldoorn 
Demontage Werkplaats Zeeland51 

HJ Hansen Elektromilj052 

AVR Safeway53 

Recycling Network Europe54 

Base Logistics55 

Bev at 
Computers, printers 
Stofzuigers, striikiizers 
Video spelers, geluidsinstallaties 
Boormachines, grasmaaiers 

Recydur komt te vernietigen producten 'thuis' ophalen 

Tu I e techn ische universi teit eindhoven 

Capaciteit Behandeld 

45.000 ton 

Recydur geeft een vernietigingsverklaring af als bewijs van juiste verwerking 
Recydur biedt ondersteuning bij de registratie en uitvoer van de WEEE wetgeving in 
Europa bij 27 landen in Europa 

Strategieen: 

Fusies en acquisities: 
- Recydur is door middel van een management buy-out overgenomen door Ohr. Sekhuis. 

ISO Certificering: 
ISO 9001 en ISO 14001 

Referenties: 

Logistiek: 
Door de deelname aan RENE (Recycling Network Europe) is er een bestaand logistiek 
europees netwerk aanwezig verspreid over 17 landen in Europa. 
Door partnership met Base Logistics heeft Recydur zelf ook een logistiek partner die een 
logistieke totaaloplossing genereerd. 

50 http://www.alibaba.com/company/10917330.html 
51 http://www.dwzbv.nl/ 
52 http://www.elektro-miljoe.dk/eng/ 
53 http://www.avr-safeway.com/ 
54 http://www. rene-europe. com/en/index. htm 
55 http://www. base logistics. nl/main. php?dopage=O&taalselect=N L&tool=O 
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deelname aan RENE waardoor logistiek is geregeld wat het volgende betekent: 
o een decentraal Europees, verdicht en kwalitatief hoogstaand recycling 

netwerk 
o een Europees logistiek netwerk met meer dan 70 overslagpunten en meer 

dan 4300 vrachtwagens (o.a. CCR Logistics) 

Figuur RENE partners (groen) 
Potentie/e RENE partners (rood) 

Recydur heeft een partnership met AVR Safeway. 
Recydur claimt de grootste verwerkingscapaciteit (kleine) huishoudelijke apparaten 
van Nederland en omgeving te hebben 
Recydur heeft geen moederbedrijf wat zou kunnen helpen om te investeren. Hierdoor 
zit Recydur nu vooralsnog vast aan de capaciteit die ze hebben qua verwerking en 
kunnen ze niet meer gaan verwerken. 

Recydur lijkt geen internationale concurrent te zijn. lnternationaal niet omdat ze geen 
kapitaal achter de hand (lijken te ) hebben om te investeren. Nationaal blijft Recydur 
wel een concurrent. Vanwege het partnership tussen Recydur en HJ Hansen hebben 
ze ook voet aan de grond in Denemarken, maar verder lijkt het niet te gaan. 

57 juni 2007 



Coolrec Group ~~ • 
Comet Sambre S.A. 

Moederbedrijf" 
Omzet56

: 

Aantal werknemers: 
Locaties: 
Partnerships: 
Verwerkingsmogelijkheden: 

Strategieen: 

Marktexpansie - L.h.e. Raaijmakers 

Groep Grosjean 
10-25 miljoen 
21-50 
Belgie - Chatelet 

Tu I e technische universiteit eindhoven 

Cometsambre richt zich vooral op recycling in de auto-industrie, op plastic recycling 
(www.recovinyl.com) en doet daarnaast oak nag WEEE recycling . 

Fusies en acquisities: 

ISO Certificering: 
ISO 14000 

Referenties: 

Logistiek: 
Comet Sambre heeft een eigen logistieke tak waarvan het gebruik maakt57 

Sterkten en zwakten: 
Cometsambre is een van de bedrijven, net als Galloo, Apparec en Recydel, waaruit Recupel 
kiest in Belgie om WEEE te laten recyclen 

Cometsambre lijkt geen potentiele Europese concurrent te zijn op het gebied van 
WEEE, maar lijkt zich voornamelijk te richten op de recycling in de auto-industrie. 
Binnen Belgie zijn ze wel een concurrent op WEEE omdat ze ook wat WEEE 
toegewezen hebben gekregen van Recupel. 

56 http://www.kompass.com 
57 http://www.cometsambre.be/groupegrjean/grpnl.html 
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Bijlage 4.14 Berekening marktgrootte Frankrijk 

Hieronder in tabel 1 zijn het aantal verwerkte tonnen per categorie met de populatieaantallen 
van Nederland en Belgie gegeven. Met behulp van deze gegevens wordt een schatting 
gegeven van de grootte van de Franse markt. 

Stichting NVMP 
T onnen verwerkt Populatie 

Productgroep 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004 2005 2006 
Koel-vries 22.749 26.104 24.386 22.069 22.136 23.697 16.192.572 16.258.032 16.305.526 
TV-monitoren 16.062 19.851 21 .008 19.920 19.849 17.845 
Groot Witgoed 8.452 7.976 7.977 8.740 10.223 12.340 
OWEB 6.174 10.125 11 .253 13.311 16.189 17.661 
Stichting RECUPEL 

T onnen verwerkt Populatie 
Productgroep 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Koel-vries 9.514 11 .537 12.723 10.396.421 10.445.852 10.495.992 
TV-monitoren 9.835 12.693 15.340 
Groot Witgoed 11 .117 15.141 16.649 
OWEB 14.571 18.693 22.921 

Tabet 1 Verwerkte tonnen per categorie met populatieaanta/len van Nederland en Belgie 

Deze schatting is dan voor de gehele Franse markt en niet voor de aantallen aangeleverde 
apparatuur in de diverse collectieve systemen. Aangenomen mag worden dat het een 
voorspelling is voor de gehele Franse markt omdat Nederland en Belgie minder als 2% van 
de producenten zich niet heeft aangesloten bij een collectief systeem, zeals uit onderstaande 
figuur te concluderen is. 
Met de wetenschap dat het collectieve systeem Eco-systemes 2/3 van de markt in handen 
heeft kan een schatting worden gemaakt voor dit collectieve systeem. 

Approximate 
number of 
registered 
producers 

(approximate% ~---
929 individual 
compliance) 

..... 
Figuur Aanta/ geregistreerde producenten en percentage individuele systemen per land 
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Aan de hand van de gegevens uit tabel 1 is getracht de tonnen te verwerken apparatuur voor 
Frankrijk te voorspellen. De voorspelling is met behulp van onderstaande formule berekend. 
Deze formule is te rechtvaardigen omdat wordt aangegeven dat de ontwikkeling van de 
Franse markt in de lijn ligt van Nederland en Belgie. 

"""' Nederland . 
L,,Belgili productgroepX, 1aar Y 

2 

L
Nederland . . * populatieFrankrijk,jaarY 

I 
... populat1e, 1aar Y 

Be gre 

2 
Het invullen van de formule geeft de waarden zeals in tabel 2 te zien zijn en welke ook in 
paragraaf 4.4.1 zijn vernoemd. 

Tannen verwerkt Populatie 
Productgroep 2006 2006 
Koel-vries 82.870 60.876.136 
TV-monitoren 75.509 
Groot Witgoed 65.961 
OWES 92.340 

Tabet 2 Voorspelling Franse WEEE-markt 
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Bijlage 4.15 Actuele I potentiele marktgrootte en marktgroei 

Koel- en vriesapparatuur 
Zeals te zien is in tabel 1 in bijlage 15 is de markt van de koel-vries apparatuur aan het 
toenemen. Vanuit de NVMP, het collectieve systeem in Nederland, is aangegeven dater een 
stijging van 4% in 2005 is ten opzichte van 2004. Ook de stichting in Belgie geeft een stijging 
van de groei aan en in tabel 1 bijlage 15 is te zien dat deze groei de laatste jaren al optreedt. 
Er mag worden aangenomen dat de groei zich de komende jaren hetzelfde blijft ontwikkelen 
en dat deze groei ook in Frankrijk optreedt. 

Wei is er een omslag waar te nemen in de categorie keel- en vriesapparatuur. De markt van 
de keel- en vriesapparatuur kan worden ingedeeld in twee soorten. Vroeger werden CFK's 
gebruikt als koelmiddel in de keel- en vriesapparatuur, maar per 1 januari 1999 is het 
verboden om te handelen in keel- en vriesapparatuur die CFK's bevatten. De CFK's als 
koelmiddel zijn teen vervangen door pentaan, butaan en propaan, waardoor nu deze 
koelkasten ook gerecycled dienen te worden. Het recyclingproces van CFK-koelkasten is 
anders als dat van bijvoorbeeld pentaankoelkasten. Voor nu betekent dat er een recyclelijn 
gemaakt dient te worden waarop beide koelkasten gerecycled kunnen worden (of twee 
aparte verwerkingslijnen), wat dus extra investeringskosten met zich meebrengt. In de 
toekomst wordt de verhouding, zeals in onderstaande figuren 1 en 2 te zien is minder en 
zullen er steeds minder CFK-koelkasten gerecycled dienen te worden . De huidige 
verhouding CFK - pentaankoelkasten is 77% CFK en 3% pentaankoelkasten. De overige 
20% zijn de koelkasten met andere koelmiddelen (zeals glaswol). 

10 15 

25 10 

134A Cyclo 

1992 1993 1994 1995 
Figuur 1 Verloop oms/agperiode 1992-1995 koe/kasten 

CFK - Pentaan verhouding 

100% Coo/rec nu 
I 

Omslagpunt 
CFK 

80% 

60% 

40% 

20% Pentaan 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Figuur 2 CFK - Pentaan verhouding 
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Uit de bovenstaande figuren 1 en 2 is te concluderen dat omstreeks 2009 de verhouding 
CFK-pentaan-koelkasten 50%-50% is. 

Ook de samenstelling van de koelkasten zelf zal veranderen. Het ferro en non-ferro deel zal 
afnemen en het kunststof gedeelte zal toenemen, waardoor de verwerker naar verbeterde 
mogelijkheden moet blijven zoeken om met name de non-ferro en plastic stromen 
hoogwaardiger te verwerken58

. Ook zullen dus de opbrengsten per koelkast verschuiven 
door de veranderende samenstelling. In figuur 3 is de verschuiving van de samenstelling in 
kaart gebracht. De gegevens zijn verkregen uit een test bij Apparec. 

/soleerschuim 
IPUR 

Kunststof 

Non-ferro 

Ferro .1.3,9··-10,5% 

21,4 

Figuur 3 Aantal kilo's per koelkast 

Beeldbuishoudende apparatuur 

Test Apparec 2005. Aantal kilo's per koelkast 
Blauw= CFK 
Groen = Pentaan 

In tabel 1 bijlage 15 is te zien dat in Nederland een daling van het aantal verwerkte tonnen 
beeldbuishoudende apparatuur is. In het jaarverslag 2005 van de NVMP wordt echter 
aangegeven dater een toename is van het aantal ingeleverde tv's van 19% (van 430.000 
naar 520.000 stuks) in 2005 ten opzichte van 2004. Dit wordt verklaard doordat het gewicht 
van de tv's door de jaren heen is afgenomen. Recupel laat in Belgie ook zien dat er een 
stijging van het aantal ingeleverde tonnen tv's te zien is. De stijging is te verklaren doordat 
de economie de laatste jaren aantrekt en men meer tv's koopt en de oude dus gerecycled 
dienen te worden. Een andere reden dat er meer tv's worden ingeleverd is dat eind 2005 -
begin 2006 er door de overheid controle is geweest waarbij overslagcentra van de NVMP 
zijn bestraft omdat zij illegaal tv's verkochten. Nu wordt er dus trouw het aantal ingeleverde 
tv's naar de recyclers gebracht. 

De beeldbuishoudende tv's en monitoren worden langzaamaan vervangen door LCD- en 
plasma monitoren en tv's, onder andere doordat deze energiezuinig , haarscherp, compact 
en prettig voor de ogen zijn. Dit is ook waar te nemen in figuur 4 waarin te zien is dat er 
steeds minder CRT-monitoren worden verkocht. 

Figuur 4 Ontwikkeling monitorenverkoop (Bron: GFKBENELUX.nl) 

58 Bron: NVMP monitoringsverslag 2005 
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Aan het aanbod voor recycling van beeldbuishoudende apparatuur is nu nog niet te merken 
dat het minder wordt maar dat komt doordat de LCD- en plasmaschermen recent pas op de 
markt zijn gekomen. Doordat de levensduur van de CRT-apparatuur gemiddeld 35.000 
branduren is betekend dit dat met gemiddeld 3,25 uur tv kijken per dag van de gemiddelde 
mens59 dat een gemiddelde CRT-monitor 29,5 jaar meegaat. Hierdoor zal er voorlopig nog 
wel een constant aanbod van CRT-monitoren zijn , maar dit zal ontwikkelend in de toekomst 
langzaamaan afnemen. Mede doordat de LCD- en plasma schermen dadelijk zo goedkoop 
worden dat mensen hun CRT-monitor afdanken zonder dat deze werkelijk kapot is. Het 
hebben van een flatscreen omdat de buurman er ook een heeft betekent een toename van 
het aanbod van CRT-tv's en monitoren op korte termijn en een afname op de langere 
termijn . 

OWEBen IT 
Ook de categorie OWEB laat een stijgende trend zien. De NVMP laat weten dat het aantal 
ingezamelde OWEB-apparatuur in 2005 een recordniveau van 3.800.000 stuks heeft bereikt. 
Ook in Belgie is een stijgende trend te ontdekken in het aantal ingezamelde tonnen OWEB
apparatuur. Het aanbod OWEB-apparatuur zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dit is 
onder andere af te leiden uit figuur 4. Omdat er meer LCD- en plasma tv's en monitoren op 
de markt komen en deze ook een keer gerecycled dienen te worden neemt zal het aanbod 
OWEB toenemen omdat LCD- en plasma tv's en monitoren tot de categorie OWEB behoren. 

Groot Witgoed 
Door de NVMP wordt dat vermeld dat de inzameling van Groot Witgoed apparatuur terug is 
gelopen met 10% tot 300.000 stuks en dat dit de komende jaren zal doorzetten. Dit komt 
doordat er voor dit soort apparaten steeds meer aantrekkelijke afzetkanalen aangeboden 
worden, onder andere door gerichte onttrekking van de aangeboden Groot Witgoed
apparaten door verschillende gemeentes. 

Coolrec recyclet nu nog geen Groot Witgoed apparatuur, maar het is de bedoeling om dat op 
korte termijn ook te gaan doen. Om Groot Witgoed te gaan recyclen hoeft geen nieuw proces 
te worden ontwikkeld, omdat na een handmatige bewerking het verwerkingsproces hetzelfde 
is als dat van koelkasten. Het verwerkingsproces van Groot Witgoed is te zien in figuur 5 en 
daaruit is af te leiden dat het proces, na een handmatige bewerking, hetzelfde is als dat van 
de koelkasten waarvan het proces is beschreven in bijlage 1. 

Bron: Panasonic Metec centre 
• Cdlected Ind recycled 

00"1l0"9ris 

Figuur 5 Verwerkingsproces Groot Witgoed 

Het aantal tonnen verwerkte apparatuur Groot Witgoed laat in tabel 1 bijlage 15 een 
stijgende trend zien en hierboven wordt gezegd dat het aanbod afneemt van Groot Witgoed . 
De reden dat er dit verschil is ligt in het feit dat bij de collectieve systemen ook verwarmings
en warmwaterapparaten en ventilatoren tot deze categorie behoren en bij de vernoemde 
daling de wasmachine's en drogers worden bedoeld. 

59 Bron: http://www.persmediamonitor.nl 
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Bijlage 4.16 Marktwinstgevendheid (Porter, 1991) 

De intensiteit van de concurrentie 
Concurrenten zijn organisaties welke dezelfde diensten aanbieden en deze ook aanbieden 
aan dezelfde doelgroep (Johnson et al., 2001) . Aaker (1992) geeft verscheidene factoren 
welke de intensiteit van de concurrentie be"invloeden. Een factor is de 'commitment van de 
concurrenten'. Met betrekking tot de markt waarop Cool rec actief is kan worden opgemerkt 
dat de concurrenten een zeer hoge 'commitment' hebben. In bijlage 14 zijn concurrenten 
ge"identificeerd en geanalyseerd welke eventueel ook een strategie hebben om 
marktexpansie toe te passen op de Europese markt. Enkele ge"identificeerde concurrenten 
zijn net als Coolrec een dochterbedrijf van een grote afvalverwerker. De strategie van 
diverse moederbedrijven is om een totaalpakket aan te bieden aan de klanten op het gebied 
van afvalverwerking en daaronder valt ook de verwerking van elektrische en elektronische 
apparatuur volgens WEEE-normen. Door de strategie om het totaalpakket aan te bieden, als 
dienst en service naar de klant toe, zullen de bedrijven actief blijven in de markt en zich niet 
terugtrekken en daardoor is de 'commitment' hoog te noemen. Dit is ook een van de redenen 
dat Coolrec bij de VG wordt gehouden, de VG wil een totaalpakket aan de klant kunnen 
aanbieden op het gebied van afvalverwerking . 
Een andere reden dat Coolrec bij VG wordt gehouden is dat Coolrec diverse openingen 
creeert voor VG. Coolrec heeft zeals gezegd een vestiging in Frankrijk en omdat Coolrec 
actief is op de Franse markt heeft Gibert (een logistieke afdeling van VG in Frankrijk) een 
groot logistiek contract afgesloten. Was Coolrec er niet geweest dan had Gibert het contract 
zeer waarschijnlijk niet verkregen, maar door de aanwezigheid van Coolrec France werd 
Gibert ineens interessant. En natuurlijk een niet onbelangrijke reden om Coolrec bij VG te 
houden is dat Coolrec een winstgevend bedrijf is met potentie en waarom zou een 
winstgevende dochteronderneming van de hand worden gedaan. 
Een andere factor welke de intensiteit van de concurrentie be'invloedt is het aantal 
concurrenten en de grootte van de concurrenten. De ge'identificeerde concurrenten in 
hoofdstuk 5 zijn allen concurrenten welke ook alle categorieen van de WEEE verwerken en 
daarbij grote internationale ondernemingen zijn. Maar zeals in de tabel van bijlage 3 te zien 
is zijn er ook nog lokale spelers welke invloed hebben op de intensiteit van de concurrentie. 
Deze lokale recyclers, die met hun verwerking ook voldoen aan de WEEE-wetgeving, zijn 
dan wel niet zo groot om internationaal te expanderen en zijn alleen regionaal actief maar 
misschien geeft ze dat juist wel een voordeel. De logistieke kosten welk een aanzienlijk 
gedeelte bedragen van de kostprijs is bij hen niet zo groot waardoor zij zeer aantrekkelijk 
zijn. Bij de individuele systemen betekent dit dat zij goedkoper kunnen recyclen omdat bij 
hen het logistieke kosten gedeelte lager is en voor de collectieve systemen kost het minder 
aan logistieke kosten waardoor deze lokale recyclers aantrekkelijk zijn. 

Nieuwe potentiele betreders van de markt 
Nieuwe potentiele betreders van de markt, waarmee ondernemingen worden bedoeld die 
geheel nieuw intrede doen op de markt, hebben te maken toetredingsbelemmeringen. Het 
wel of niet betreden van een markt door een (potentiele) concurrent hangt voor een groot 
deel af van toetredingsbelemmeringen (Aaker, 1992). Een analyse van de 
toetredingsbelemmeringen is belangrijk om een voorstelling te krijgen van de toekomstige 
concurrentie-intensiteit en winstgevendheid . Toetredingsbelemmeringen zijn: 

• Vereist investeringskapitaal; 
• Schaalvoordelen; 
• Distributiekanalen; 
• Productdifferentiatie. 

Vereist investeringskapitaal 
Het vereiste investeringskapitaal bij elkaar krijgen, om de kosten voor het plaatsen van een 
nieuwe installatie te dekken, is voor nieuwe potentiele betreders van de markt waarschijnlijk 
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geen probleem. In onderstaande tabel is een (grove) schatting gegeven van de kosten van 
het plaatsen van een middelgrote en grote fabriek (exclusief de kosten voor het 
kopen/bouwen van een gebouw). Dit zijn de kosten welke Coolrec maakt als het zelf de 
installaties 'bouwt', dat wil zeggen dat Coolrec losse onderdelen koopt en zelf de installaties 
in elkaar zet. 

Middel Groot 
Koel- vries € 2 miljoen € 4 miljoen 
Tv's € 1 milioen € 2 miljoen 
OWEB € 2 milioen € 5 miljoen 

Tabet Kosten plaatsen van een verwerkingslijn 

Het plaatsen van een lijn lijkt dus geen probleem op te leveren voor toetreders. Het probleem 
wat er dan vervolgens optreedt is dat men het proces optimaal dient te laten functioneren. 
Coolrec heeft zelf nu al zoveel kennis in huis over het proces waardoor Coolrec een 
gegarandeerde kwaliteit heeft en geen problemen meer heeft wanneer men een nieuwe 
markt betreedt en daar een verwerkingsinstallatie neergezet dient te worden. Men moet 
hierbij denken dat er per uur een gegarandeerd aantal producten wordt verwerkt en dat de 
vereiste kwaliteit van de recycling gegarandeerd gehaald wordt. Wanneer men deze ervaring 
niet heeft, is uit eigen ervaring van Coolrec, wordt het moeilijk om een gegarandeerd aantal 
producten per uur te verwerken en om de vereiste kwaliteit gegarandeerd te halen. Ook heeft 
Coolrec minder slijtage (en onderhoud) aan de installaties, en daardoor een langere 
levensduur van de machines, door kleine aanpassingen die Coolrec doet aan een machine. 
Dit betekent dat een concurrent in zijn beginjaren veel onderhoud en eventuele vervangingen 
dient te doen aan de installatie om deze optimaal te laten functioneren en een 
gegarandeerde kwaliteit te behalen. Hierdoor brengen de beginjaren extra 
(investerings)kosten met zich mee. Dit geeft Coolrec nu nog een (strategische) voorsprong 
op eventueel nieuwe potentiele betreders maar dit zal zoals gezegd langzaamaan 
verdwijnen omdat de onzekerheid naarmate de jaren voor de concurrenten verminderd wordt 
(Porter, 1991 ). 

Schaalvoordelen 
Om intrede te doen in een markt waar reeds ondernemingen op actief zijn en waar het 
principe 'schaalvoordelen' geldt, dient een nieuw te starten onderneming meteen een (groot) 
marktaandeel te verwerven. Uit onderzoek is gebleken dat een succesvolle onderneming 
welke al actief is in de markt en een nieuwe markt betreedt een marktaandeel van ongeveer 
1 % behaald, en dat een geheel nieuwe onderneming dan vijf maal zoveel dient te scoren , 
wat virtueel onmogelijk is (Aaker, 1992). 
Het schaalvoordelen principe wordt ook in de WEEE-recycling wereld en binnen Coolrec 
toegepast, alleen wordt het binnen Coolrec 'gestaffelde prijsstelling' genoemd. Zoals eerder 
gezegd is de markt in twee delen te scheiden, de collectieve en individuele markt. Met 
betrekking tot de collectieve systemen dient een nieuwe onderneming zo scherp te bieden 
op de tender van een collectief systeem met een minimale marge om kans te maken op een 
contract voor een bepaalde duur. Een nieuwe onderneming dient scherp te bieden omdat de 
al actieve ondernemingen op de markt dit ook kunnen en doen om een contract te vergaren . 
Doordat er scherp geboden dient te worden met een minimale marge wordt er maar een 
minimale winst behaald. Bij de individuele systemen geldt hetzelfde principe alleen zijn de 
aantallen te verwerken producten kleiner en wordt er over het algemeen niet met contracten 
gewerkt. 
Tegenwoordig is er wel een concept om contracten op te stellen gebaseerd op de 
metaalprijzen. Hiervan is Coolrec de trendsetter geweest en het opstellen van de contracten 
op deze manier geeft de klant de garantie dat er wordt meegeprofiteerd van prijsverhogingen 
in de ijzerprijs en voor Coolrec geeft het de zekerheid dat risico's worden opgevangen mocht 
de ijzerprijs ineens kelderen. Het principe van het concept is als volgt: Coolrec stelt een 
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contract op gebaseerd op de metaalprijs. Als de metaalprijs stijgt, gaat de basisprijs voor de 
kosten van de verwerking van de apparatuur omlaag en vice versa. 

Distributiekanalen 
De distributiekanalen van Coolrec zijn de afnemers van het restmateriaal, wat is ontstaan na 
de recycling, aan de achterkant van de keten . Het afzetten van het restmateriaal op de markt 
is nu geen probleem. Er zijn diverse kanalen welke interesse hebben in de restmaterialen, 
zeals bijvoorbeeld de cementindustrie en de metaalindustrie. Daems & Douma (1989) geven 
aan dat het voor nieuwkomers op een markt vaak niet gemakkelijk is om toegang te krijgen 
tot de distributiekanalen. Voor Coolrec kan dit inhouden dat men de restmaterialen niet kan 
afzetten op de markt in Frankrijk. Voor Coolrec is het wel belangrijk dat het de restmaterialen 
kan afzetten omdat nu de inkomsten uit de afzet van de restmaterialen ongeveer 40% (in 
2006: €5,9 miljoen op een totale omzet van €14 miljoen) van de totale omzet van Coolrec 
bedraagt. Wanneer Coolrec de markt in Frankrijk betreedt wil dat niet perse zeggen dat 
Coolrec de restmaterialen ook in Frankrijk afzet. Coolrec heeft die mogelijkheid wel maar er 
wordt bekeken waar de opbrengst van de restmaterialen het grootst is en dit kan 
bijvoorbeeld ook betekenen dat de restmaterialen naar Nederland vervoerd dienen te worden 
en hier dus worden afgezet. Maar de mogelijkheid is aanwezig om de restmaterialen in 
Frankrijk af te zetten en er zijn vrijwel geen blokkades om de restmaterialen af te zetten 
waardoor Coolrec ermee zou kunnen blijven zitten en dit een (afzet)probleem zou kunnen 
veroorzaken. 
Coolrec heeft een dochterbedrijf in Waalwijk, PHB genaamd, wat nu de uitgescheiden 
plastics verder verwerkt. PHB is destijds overgenomen door de toegenomen plasticwaarde in 
tv's, en door de plastics zelf verder te verwerken kon er meer verdiend worden dan door het 
af te zetten op de markt. Alie plastics welke nu in Belgie, Lille en het Verenigd Koninkrijk 
uitgescheiden worden, worden verder verwerkt in Waalwijk. Bij het betreden van de markt in 
Frankrijk is het aan te nemen dat Coolrec er ook voor kiest om de plastics welke vrijkomen 
na het verwerkingsproces bij PHB te laten verwerken. Hier wordt ook weer de overweging 
meegenomen dat er voor de afnemer van het restmateriaal wordt gekozen welke het meeste 
oplevert voor Coolrec. Blijkt dat ergens anders het plastic bijvoorbeeld goedkoper verwerkt 
kan worden en daarna worden afgezet dan zal Coolrec daar voor kiezen. Maar aangenomen 
wordt dat de plastics bij PHB verder worden verwerkt omdat ook bekend is dater bij PHB 
plastics komende uit ltalie worden verwerkt, en het daarom dus rendabel is om de plastics 
over zo'n lange afstand te vervoeren . 

Productdifferentiatie 
Differentiatie is zeals gezegd niet mogelijk. De dienst welke Coolrec levert wordt beoordeeld 
op de kwaliteit die geleverd wordt. Daarbij wordt door de aanbieders van elektrische en 
elektronische apparatuur wel gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding, maar het 
belangrijkste is tech dat er aan de WEEE-norm wordt voldaan. 

De onderhandelingsmacht van de klanten 
Klanten worden hier de ondernemingen/collectieve systemen verondersteld welke de 
elektrische en elektronische apparatuur aan Coolrec aanleveren om te verwerken . De 
onderhandelingsmacht ligt bij de collectieve systemen. Zij hebben de macht om te beslissen 
wie de contracten krijgen en dus de apparatuur mag verwerken. Het enige wat de recycler 
kan doen is een zo scherp mogelijke aanbieding maken en hopen dat hij het contract krijgt. 
De keuze van een collectief systeem hangt niet alleen af van de prijzen die worden 
afgegeven, maar ook van andere aspecten zeals capaciteit en werkingsstandaard. De prijs is 
echter wel een belangrijke keuzeparameter. Het meest scherp bieden op een tender wil nog 
niet altijd zeggen dat men het contract krijgt, andere overwegingen spelen ook een rol. Als 
voorbeeld kan de verdeling van de contracten na de tender van de NVMP van 2005 worden 
gegeven. Coolrec heeft teen het contract gekregen voor de recycling van het wit- en 
bruingoed in Nederland, en had ook de meest scherpe aanbieding van categorie OWEB. 
Coolrec heeft echter het contract van de categorie OWEB niet gekregen omdat de NVMP 
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wilde voorkomen dat Coolrec een soort van monopoliepositie op de markt zou krijgen. Hier 
blijkt dus ook de macht van de systemen uit. 
Bij de individuele systemen ligt de macht ook bij de klanten. Zij beslissen over bij wie de 
recycling terecht komt en het enige wat een recycler kan doen is proberen om zo geed 
mogelijke prijzen af te geven waardoor de kans grater wordt dater voor hem wordt gekozen. 

De onderhandelingsmacht van de leveranciers 
Leveranciers kunnen in dit geval ook de ondernemingen/stichtingen warden verondersteld 
welke de apparatuur aanleveren maar met leveranciers wordt nu Coolrec zelf bedoeld. 
Coolrec fungeert zelf namelijk ook als leverancier, het zet namelijk de restmaterialen af op de 
markt. Coolrec heeft hier zelf de macht in handen, Coolrec bepaalt namelijk aan wie de 
restmaterialen warden afgezet. Coolrec stelt contracten met afnemers op over een bepaald 
aantal kilogrammen restmateriaal dat wordt afgeleverd aan de afnemers. Als het aantal 
kilogrammen is geleverd dienen nieuwe contracten opgesteld te warden. Wanneer meerdere 
afnemers restmateriaal wensen te hebben, ligt de macht bij Coolrec om te kiezen aan wie 
het restmateriaal wordt afgezet. Coolrec kijkt bij de keuze voor een afnemer van de 
restmaterialen niet alleen naar het prijsaspect. Niet altijd komt het restmateriaal bij de 
afnemer terecht welke het meeste betaalt. Restmaterialen warden ook aangeleverd aan 
afnemers welke een vaste klant zijn en op dat moment een iets mindere prijs geven dan een 
andere afnemer. Het in stand houden van de relatie is voor Coolrec ook belangrijk. Andere 
factoren die meespelen bij de keuze van een afnemer restmateriaal is het betalingsgedrag 
van de afnemer (de tijdigheid van betalen van de afnemer), naar de afzet van de arbeid en 
bijvoorbeeld het ophalen van de restmaterialen volgens afspraak (niet tijdig ophalen betekent 
extra opslagkosten voor Coolrec) . Bij de afzet van de arbeid is een extra uitleg vereist. Als 
voorbeeld kan warden gegeven de afzet van compressoren. Coolrec kan het restmateriaal 
compressoren afzetten op de markt in China maar Coolrec weet dat de afnemer daar gebruik 
maakt van kinderarbeid. De compressoren warden dan niet aan deze afnemer afgezet omdat 
Coolrec niet geassocieerd wil warden met kinderarbeid. Coolrec vindt het ethisch niet 
verantwoord om kinderarbeid toe te passen. Dit is mede ingegeven omdat Coolrec de 
verantwoording heeft overgenomen van de stichting en daardoor verantwoordelijk is voor het 
verdere gebruik van de restmaterialen, en dus dient te kunnen aantonen waar het 
restmateriaal is/blijft. In de WEEE-wetgeving is namelijk vastgelegd dat de importeurs en 
producenten verantwoordelijk zijn voor de verwerking en ook dienen te weten waar de 
apparatuur blijft. De importeurs en producenten geven de verantwoordelijkheid in handen 
van de stichtingen en deze stichtingen geven de verantwoordelijkheid over aan Coolrec 
waardoor Coolrec dus ook een taak heeft om aan te kunnen tonen waar de restmaterialen 
blijven. De compressoren warden dus niet aan de afnemer afgezet welke kinderarbeid 
toepast maar wel de beste prijs betaalt voor de compressoren maar wordt aan een andere 
afnemer afgezet met een mindere opbrengst als gevolg maar welke wel 'schoon' is. 
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Bijlage 4.17 Restmaterialen per productcategorie 

Categorie 1 7 Koe/- en vriesapparatuur (1 eenheid: µ = 43, 725 kg): 
Restmateriaal: ljzer: 15,683 kg - 35,87% 

Aluminium: 1,418 kg - 3,24% 
Compressor: 7,796 kg - 17,83% 
Kunststof: 5,263 kg - 12,04% 
PUR: 5,000 kg - 11,44% 
R11 : 0,294 kg - 0,67% 
R12: 0,069kg -0,16% 
Overig: 8,226 kg - 18,81% 

Categorie 2 7 Beeldbuishoudende apparatuur (1 eenheid: µ = 23, 769 kg): 
Restmateriaal : Koper: 0,660 kg - 2, 78% 

Elektronica: 3, 172 kg - 13,35% 
Kunststof: 3, 184 kg - 13,40% 
Conus: 1,052 kg - 4,43% 
Front: 0,573 kg - 2,41 % 
Mix: 12,876 kg - 54, 17% 
Conus reiniging extern: -0,864 kg - 3,63% 
Overig: 3,115 kg -13,11% 

Categorie 3 7 OWEB en IT: 
OWEB (1eenheid: µ=1046,866 kg) 
Restmateriaal : ljzer: 

Aluminium: 
Raffinaat <8: 
Raffinaat >8: 
Plastic: 
Afval: 
Overig: 

IT (1eenheid: µ=1174 kg) 
Restmateriaal : Draad: 

ICT: 
Overig: 

418,489 kg 
35,346 kg 
141, 162 kg 
6,749 kg 
227,493 kg 
157, 796 kg 
58,979 kg 

813,956 kg 
6,545 kg 
353,009 kg 

Categorie 4 ~ Groot Witgoed (1 eenheid: µ = 46,8 kg): 
Restmateriaal : ljzer: 17,33 kg 

Kunststof: 1, 73 kg 
Hout: 1,20 kg 
Gietijzer: 1,33 kg 
Beton (bs afval): 10,67 kg 
Trommels (rvs): 8,00 kg 
Aluminium: 0,27 kg 
Glas: 0,60 kg 
Motoren/waterpomp: 5,33 kg 
Vuil: 0,33 kg 
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- 39,98% 
- 3,38% 
- 13,48% 
- 0,64% 
- 21 ,73% 
- 15,07% 
- 5,63% 

-69,33% 
- 0,56% 
- 30,07% 

- 37,03% 
- 3,70% 
- 2,56% 
-2,84% 
- 22,80% 
- 17,09% 
- 0,58% 
- 1,28% 
-11 ,39% 
- 0,71% 
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Bijlage 4.18 Opbrengsten restmaterialen 

Opbrengsten: Koel- en vriesapparatuur 
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Van de categorie Groot Witgoed zijn nu neg geen opbrengstgegevens bekend, omdat 
Coolrec deze categorie nu neg niet recyclet. De samenstelling is wel bekend van deze 
productcategorie door een onlangs gehouden proef bij Coolrec en deze samenstelling laat 
zien dat de meeste restmaterialen ook in de andere productcategorieen zitten en daarom 
ongeveer de daar bekende prijzen zullen volgen. 
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Bijlage 5.1 lnvesteringsaanvraagformulier Coolrec BV 

'investeringsvoorstel 
Regio/ BU: 

Datum aanvraag: 

Aanvraag no. Groep: 

I Tltel lnvesteringsproject: 

Kemcijfers DCF-calculatie indien vereist 

Netto Contante Waarde: EUR 

Internal Rate of Return: 

Minimale Terugverdientijd: jaar 

Toelichtin11 re11io I BU (eventueel een verwiJzin11 naar bijla11en) 

Worden er aktiva vervangen door deze investering: 

Beschrijving van de le vervangen aktiva: 

Bestemming van de te vervangen aktiva: 

Reaio Groeo 
Aanvraaer Controller Directeur F&A Stafdirecteur 

Datum: 

70 

van Gansewinkel Groep 

Voorgesteld bedrag EUR: 

Gebudgetteerd bedrag EUR: 

Budgetnr: 

Type lnvesteringsproject 

Budget Geen Budget 

Strategisch 

Winstverbetering 

Vervanging 

Project Data 

Start datum project: 

Project operationeei: 

Project \eider: 

Aanvrager project: 

lnvesteringssubsidies 

Type en Bedrag: 

Advies Stafdirecteur I Commissie I Groepsdirectie 
(eventueel een verwijzing naar bl]lagen): 

Oorspronkelijke aanschaf waarde: 

Huidige boekwaarde: 

Huidige verkoopwaarde: 

Jaar van aanschaf: 

Groepsdirectie 
Commissie coo CFO .... ...... 
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Bijlage 5.2 Organigram Coolrec 

PDM 
Eindhoven 

Operator 
Mobiele 
shredder 

Organigram Coolrec Group BV 

HPD 
Eindhoven 

MBB 
Eindhoven 

HPZ 

ADM 

TRM 
Eindhoven 

Cool rec 
Nederland 

LMG 

HTD 

MON MON 
Eindhoven Dordrecht 

Organigram Coolrec Nederland 
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KAM 

PDM 
Dordrecht 

MBB 
Dordrecht 
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Bijlage 5.3 Agendapunten MT- meeting 

Aanwezig : 
Afwezig: 
Van : 
Datum vergadering : 

Algemeen 

Cijfers en geld 
Maandresultaten: 
Budget 200X: 
lnvesteringen 200X 

Plannen 

ARBO en veiligheid & ISO, kwaliteit en milieu 
Ongevallen: 
Opleidingen: 
Info voor bezoekers:. 
Risico-inventarisatie en PGO:. 

Technische Dienst 
Extra monteur:: 
Monteurs: 

Productie 

Commercie 

Administratie 

Personeelszaken 

Besluitenlijst MT Coolrec Nederland 

Volgende vergadering: 
plaats: 

tijd: 
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Bijlage 5.4 Expansiepad Coolrec 

** 

o In 1995 is Coolrec en samenwerking aangegaan in Dordrecht met Drechtwerk, een 
sociale tewerkstelling. Later heeft Drechtwerk zich terug getrokken, en zodoende 
werd Coolrec West 100% dochter van Coolrec. De uitbreiding bedroeg het verwerken 
van koelkasten en tv's . 

o In 1997 heeft Coolrec zich cross border uitgebreid in Belgie door daar samen met 
lndaver een joint venture op te zetten: Apparec genaamd. De uitbreiding bedroeg het 
verwerken van koelkasten en tv's . 

o In 2000 heeft Coolrec zich verder uitgebreid in Belgie, te Luik door samen met 
Spaque 16%, lntradel 24% en VG 60% een bedrijf Recydel op te richten . Hier werd 
een koelkastverwerking geplaatst en een nieuw concept binnen de Business Unit, 
een elektronica verwerkingslijn . 

o In 2005 is in Engeland Technowaste overgenomen. In eerste instantie ging het hier 
om koelkast verwerking. De overname is tot stand gekomen doordat Technowaste 
een aanzienlijke schuld had aan Coolrec. Het inwilligen van deze schuld zou tot een 
faillissement hebben geleid waarbij beide partijen niet wijzer van zouden zijn 
geworden. De overname bood de mogelijkheid om direct voet aan Engelse bodem te 
verkrijgen 

o In 2005 is tussen met een Envie (20%)(een dochter van Vitame T) en VG 80% een 
overeenkomst gesloten om Coolrec France op te richten voor de verwerking van TV's 
en koelkasten** . 

o Eind 2005 is gestart met de business unit 'refurbishment', en welke sinds 2007 Twise 
IT heet. Twise IT houdt zich bezig met hergebruik van IT-apparaten en asset 
recovery. 

o In 2006 heeft VG het restant van de aandelen van lndaver overgenomen en is 
daardoor nu voor 100% eigenaar van Apparec. 

o In 2006 heeft Van Gansewinkel PHB en Envirotec overgenomen en ondergebracht bij 
de Coolrec Groep. Met de overname van PHB verstevigt VG zijn positie in de 
recycling markt. De hoofdactiviteiten van PHB zijn het recyclen van harde plastic 
materialen 

Coolrec France is opgebouwd op de volgende manier: 

ENVIE LILLE COOLREC FRANCE 

Aandelenverdeling : 
Envie Lille : Coolrec France : 

Envie +/- 70% Coolrec 80% 
Coolrec +/- 30% Envie 20% 

Envie doet het eerste traject (inzameling + eerste ontmanteling), en Coolrec doet de rest van 
de verwerking. 
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Bijlage 6.1 Strategische opties 

Acguisitie 

Tu I e techn ische universiteit eindhoven 

Het overnemen van bedrijfsonderdelen door een andere partij (Vanhaverbeke et al. (2002). 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vijandige en vriendelijke overnames. 
Een vijandige overname betekent dat een partij een bod doet op de aandelen zonder dat het 
bedrijf er zelf mee heeft ingestemd. Bedrijven kunnen dit voorkomen door bijvoorbeeld eigen 
aandelen in te kopen, extra dividend uit te keren aan de aandeelhouders. 
Een vriendelijke overname betekent dat twee bedrijven overleggen en stemt het bedrijf in 
met het bod alvorens de aandeelhouders te laten beslissen (wikipedia) 

Voordeel 
• Het verkrijgen van een sterkere onderhandelingspositie tegenover leveranciers (Daems & 

Douma, 1989); 
• De concurrentie wordt verminderd (Daems & Douma, 1989; Vanhaverbeke et al., 2002); 
• Het realiseren van besparingen op gebieden zeals marketing, inkoop, onderzoek en 

ontwikkeling (Daems & Douma, 1989; Johnson et al. , 2005; Vanhaverbeke et al. , 2002); 
• Productiespecialisatie is mogelijk (Daems & Douma, 1989; Johnson et al., 2005); 
• Er wordt voorkomen dat er tijdelijk een overcapaciteit in de bedrijfstak ontstaat. Het 

elimineren van overcapaciteit leidt tot een betere benutting van de overblijvende 
capaciteit en tot een vermindering van de interne concurrentie binnen de bedrijfstak 
(Daems & Douma, 1989); 

• Belangrijke activa worden verworven, zeals bijvoorbeeld merknamen, reputatie, of 
langlopende contracten (Daems & Douma, 1989); 

• Het realiseren van schaalvoordelen (Daems & Douma, 1989); 
• Beschikking krijgen over lokale marketing knowhow en over lokaal management (Daems 

& Douma, 1989); 
• Economies of scale (wikipedia); 
• Men kan nieuwe expertise opdoen welke moeilijk snel te verkrijgen is door het zelf te 

ontwikkelen (Johnson et al. , 2005); 
• Verkrijgen van nieuwe competenties (Garette et al., 2000). 

Nadeel 
• De beheerskosten kunnen zeer hoog oplopen (Daems & Douma, 1989; Vanhaverbeke et 

al., 2002); 
• Er kunnen misverstanden ontstaan tussen het lokale management en het hoofdkantoor, 

omdat beide partijen niet over dezelfde informatie beschikken en daardoor in figuurlijke 
zin een andere taal spreken (Daems & Douma, 1989; Johnson et al., 2005; Larimo, 
2003) ; 

• Een sterke onderneming in een aantrekkelijke bedrijfstak is niet goedkoop en daardoor 
dient er diep in de buidel getast te worden om een bedrijf over te nemen (Daems & 
Douma, 1989; Porter, 1991; Johnson et al., 2005); 

• Onbekendheid met de eventueel aanwezige aanvullende eisen van de verkopende partij 
(Porter, 1991); 

• Geografische- en taalproblemen en ook culturele problemen (Vanhaverbeke et al., 2002); 
• Het vinden van een geschikte kandidaat (Johnson et al., 2005; Bronder et al., 1992). De 

kwaliteit van de informatie die door de kandidaat wordt verstrekt is vaak opportunistisch 
(Vanhaverbeke et al., 2002); 

• 80% van de acquisities (in de jaren 80) blijkt later niet winstgevend te zijn (Garette et al., 
2000) . 
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Synergie kan een motief zijn : als twee bedrijven verwachten dat ze door samen te gaan, 
meer waard zullen zijn dan de som van de respectievelijke waarden. Deze meerwaarde kan 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van het complementair zijn van de (kern)activiteiten van de twee 
bedrijven. 
Acquisities zijn steeds belangrijker wordende methoden om extern technologische knowhow 
te verwerven, omdat markten voor informatie, knowhow en technologie behoorlijk inefficient 
zijn (Vanhaverbeke et al. , 2002; Johnson et al. , 2005). Het acquireren van een andere 
onderneming verhoogt de innovatieprestatie van een onderneming, doordat extern 
technologische knowhow wordt aangetrokken. Technologische knowhow kan niet zomaar 
'gewoon ergens' gekocht worden (Vanhaverbeke et al., 2002) . 
Men vermijdt het ontstaan van overcapaciteit in de bedrijfstak (als men zelf een onderneming 
start) en men verkrijgt de beschikking over lokale marketing knowhow en over lokaal 
management (Daems & Douma, 1989). De competitieve reacties in de markt worden ook 
verminderd. In markten die bekend staan als statisch en waar marktaandelen van 
ondernemingen redelijk vast zijn , kan het voor een nieuwe onderneming lastig zijn om de 
markt te betreden omdat dit overtollige capaciteit creeert (Johnson et al., 2005; 
Vanhaverbeke et al., 2002). Wanneer in een land een grote economische ontwikkeling te 
verwachten is, kan men beter kiezen voor een acquisitie dan voor 'greenfield' investment 
(Larimo, 2003). 
Omdat de kosten van het monitoren en onderhouden van lange-afstand strategische 
allianties groot zijn, kan men beter acquireren om de kosten te drukken (Vanhaverbeke et al., 
2002; Larimo, 2003) en bij een acquisitie hoeft men geen beoordelings- en 
beloningssysteem te ontwerpen wat bijvoorbeeld bij franchising wel dient te gebeuren 
(Daems & Douma (1989). Belangrijke beslissingen over controversiele onderwerpen kunnen 
snel genomen worden omdat er geen overleg noodzakelijk is met een andere partij (Garette 
et al., 2000) . Acquireren wordt door een onderneming geprefereerd wanneer deze 
onderneming sterke organisatiecapaciteiten bezit (Gilroy & Lukas, 2003) 
De snelheid waarmee de markt zich ontwikkelt kan zo snel gaan dat acquisitie de enige 
mogelijkheid is om succesvol te starten in een markt (Johnson et al., 2005) om zo snel een 
marktaandeel te verwerven en gebruik te maken van de huidige kansen (Larimo, 2003). 
Acquisities zijn aan te raden in omgevingen waarin flexibiliteit minder belangrijk is, terwijl het 
benutten van 'economies of scale and scope' belangrijker is (Vanhaverbeke et al., 2002) en 
waar de markt een hoog geconcentreerd niveau heeft (Gilroy & Lukas, 2003). Als een 
onderneming echt economies of scale wil bereiken is acquireren beter dan een alliantie, 
omdat de bezwaren/voorwaarden van een onderneming bij een alliantie kunnen zijn dat de 
fabriek die zij bezitten niet gesloten mag worden (Garette et al., 2000). 

Strategische alliantie 
Een bondgenootschap tussen twee (of meerdere) zakenpartners om een gemeenschappelijk 
voordeel na te streven, waarbij de ondernemingen volledig zelfstandig blijven (Bronder et al. , 
1992; Vanhaverbeke et al., 2002; Garette et al. , 2000) . Door de samenwerking hopen de 
ondernemingen dat de samen behaalde winst uit de alliantie groter is dan de individueel te 
behalen winsten. De alliantie bestaat vaak uit uitwisseling van kennis en expertise, 
economische specialisatie, gezamenlijke kosten en gezamenlijke risico's (Vanhaverbeke et 
al. , 2002; Chan en Heide, 1993; Garette et al., 2000). De samenwerking is in dit geval een 
lange termijn relatie, en de betrokken organisaties dragen bij en passen in de benodigde 
bezittingen/vaardigheden welke is benodigd in de samenwerking en dat deze 
bezittingen/vaardigheden in de tijd wordt onderhouden (Aaker, 1992). 

Voordeel 
• Toegankelijkheid tot de distributiekanalen van de partner en internationale 

marktaanwezigheid (Chan en Heide, 1993; Johnson et al., 2005; Aaker, 1992; Garette et 
al. , 2000); 
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• Toegang tot de diensten van de partner, tot de technologie en de kennis (Johnson et al., 
2005; Chan en Heide, 1993; Bronder et al., 1992) met een zo klein mogelijke kans van 
mislukken en zonder het hoeven betalen van een hoge prijs (Garette et al., 2000); 

• Minimaliseren van de som van de transactie- en productiekosten (Duysters et al., 2003); 
• Verbeterde toegang tot het eerst vereiste kapitaal (Chan en Heide, 1993); 
• lngang tot nieuwe markten (Chan en Heide, 1993; Aaker, 1992) met laag risico (Kotler, 

2000; Altinay, 2006); 
• Verhagen toetredingsdrempels (Duysters et al., 2005); 
• Het versterken van de eigen naamsbekendheid door de kanalen van de partner (Chan en 

Heide, 1993); 
• Kortere ontwikkelingstijd en verminderde ontwikkelingskosten en risico's (Vanhaverbeke 

et al. , 2002; Garette et al., 2000); 
• Kunnen realiseren van economies of scale (Aaker, 1992; Garette et al., 2000); 
• Gedeelde risico's en verantwoordelijkheid (Johnson et al., 2005; Chan en Heide, 1993); 
• lntensere relatie met de strategische partners (Chan en Heide, 1993; Bronder et al., 

1992); 
• Reductie van kosten en verbeterde aanbiedingen aan klanten kunnen doen (Johnson et 

al. , 2005); 
• Co-specialisatie. Dit geeft de mogelijkheid dat de partners zich kunnen concentreren op 

hun eigen capaciteiten (Johnson et al., 2005; Garette et al., 2000); 
• Relatieve hoge kans van slagen (Aaker, 1992); 
• Geeft de ondernemingen meer vrijheden dan acquireren (Bronder et al., 1992); 
• Het kunnen benutten van marktkansen die iedere onderneming afzonderlijk niet zou 

kunnen benutten (Garette et al., 2000); 
• Vergroten van de concentratiegraad (Daems & Douma, 1989); 
• Verminderen van de concurrentie in de bedrijfstak (Daems & Douma, 1989); 
• Snelle expansie (Kotler, 2000; Leeflang, 1987) ender andere door toegang tot lokale 

marketing know-how (Daems & Douma, 1989; Aaker, 1992; Garette et al., 2000); 
• Omzeilen van toetredingsdrempels, zeals bijvoorbeeld beperking opgelegd door 

overheden op import en op eigendomsverhoudingen van buitenlandse vestigingen 
(Daems & Douma, 1989); 

• Een zwakte of ontbrekende vaardigheid kan verkregen warden (Aaker, 1992; Garette et 
al., 2000). 

Na dee/ 
• Het kan leiden tot onderlinge concurrentie in plaats van samenwerking (Chan en Heide, 

1993); 
• Men kan niet het volle financiele voordeel naar zich toe halen (Daems & Douma, 1989); 
• Kan leiden tot het verlies van concurrerende kennis (Chan en Heide, 1993); 
• Kan leiden tot conflicten veroorzaakt door tegenstrijdige culturen en doelstellingen (Chan 

en Heide, 1993); 
• Kan leiden tot verminderde management controle, flexibiliteit en effectiviteit (Chan en 

Heide, 1993); 
• Creatie van een concurrent (Duysters et al., 2005); 
• Aanwezigheid verborgen agenda's (Chan en Heide, 1993); 
• Falen door een gebrek aan commitment (wikipedia); 
• Falen door onvoldoende vertrouwen (wikipedia) ; 
• Falen door operationele en geografische overlap (Vanhaverbeke et al, 2002; wikipedia); 
• Falen door onrealistische doelstellingen (wikipedia); 
• Moeilijk om een geschikte partner te vinden en het overeenkomen van geschikte 

contractuele voorwaarden (Johnson et al., 2005); 
• Het managen van de relatie met de vreemde partner (Johnson et al., 2005; 

Vanhaverbeke et al., 2002). Beide partijen moeten het met beslissingen eens zijn, een 
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partij kan niet een beslissing forceren. Hierdoor kunnen bepaalde te nemen beslissingen 
te lang blijven liggen en wordt de alliantie minder efficient (Garette et al. , 2000) ; 

• Verlies van het concurrerende voordeel door imitatie (Johnson et al. , 2005); 
• Moeilijkheid om activiteiten te integreren en coordineren over de nationale grenzen heen 

(Johnson et al. , 2005); 
• Wanneer de omstandigheden in de markt veranderen kan een alliantie niet aantrekkelijk 

meer zijn, maar zit men er toch aan vast (Aaker, 1992); 
• Gedoemd te mislukken als de motivatie van een onderneming is om grote investeringen 

te vermijden maar om wel aantrekkelijke korte termijn winsten te behalen in plaats van 
het ontwikkelen van vaardigheden en kennis (Aaker, 1992); 

• Het uitbreiden kan dan op allerlei zaken misgaan, wanneer de organisatorische 
ontwikkeling langzaam en duur is (Bronder et al. , 1992). 

Waarom een strategische alliantie? 
De grootste factor die voorkomt dat vele bedrijven de technische doelstellingen, en 
zodoende de strategische doelstellingen behalen, is het gemis van hulpmiddelen. De 
onvoldoende aanwezige hulpmiddelen zijn meestal kapitaal en technologische kennis. Het 
opbouwen en onderhouden van de benodigde technische expertise stijgen gigantisch. Als 
reactie hierop worden technologische partnerships tussen ondernemingen steeds 
belangrijker (Chan en Heide, 1993; Bronder et al., 1992). Voor ondernemingen die een 
gebrek hebben aan financien of interne expertise is het aangaan van een alliantie de enige 
optie (Chan en Heide, 1993). Een alliantie verhoogt de innovatieprestatie van een 
onderneming (Vanhaverbeke et al. , 2002). 
Een alliantie kan worden gebruikt om de aanval te kunnen openen op de grotere 
ondernemingen in de markt. Alleen is men te klein en door de alliantie kan men economies 
of scale realiseren en kan men daardoor betere concurrentie bieden (Garette et al., 2000). 
Het aangaan van allianties kan een versterking van de huidige marktpositie opleveren of het 
identificeren van nieuwe vennootschappen (Chan en Heide, 1993). De vorming van een 
alliantie dient strategische waarde te hebben en een gezonde vennootschap te zijn welke 
bestand is tegen aanvallen van concurrenten en veranderingen in de omgeving van de 
industrie (Aaker, 1992). 
Als, zeals in Europa het geval is, er een ontwikkelde en relatief stabiele markt aanwezig is 
wordt alleen ondernemen minder aantrekkelijk omdat organisatorische ontwikkeling 
langzaam en duur is, en wordt samenwerken interessanter (Bronder et al. , 1992). Het 
aangaan van een alliantie reduceert de investeringskosten, en de bijkomende inflexibiliteit en 
risico's (Aaker, 1992). Door de samenwerking met een bestaande onderneming wordt de 
kans op succes groter en zijn de risico's kleiner dan wanneer men zelf de markt betreedt 
(Daems & Douma, 1989). Een reden voor een alliantie kan ook zijn dat het een politieke 
conditie is (Johnson et al., 2005). 
Als de gewenste vaardigheden/bezittingen bij de over te nemen kandidaat moeilijk uit elkaar 
te halen zijn tussen ongewenste en ongewilde is een alliantie aantrekkelijker als een 
acquisitie (Vanhaverbeke et al. , 2002). Een alliantie biedt partners de mogelijkheid om van 
en over elkaar te leren. Partners maken kennis met elkaars persoonlijke eigenaardigheden, 
waarbij elkaars wederzijdse begrip wordt uitgediept, en wat uiteindelijk de kwaliteit van relatie 
verbeterd (Vanhaverbeke et al. , 2002). 

Greenfield investment 
Hierbij gaat het om het creeren van een nieuwe bedrijfseenheid in een bedrijfstak, inclusief 
nieuwe productiecapaciteit, distributiecontacten, etc. (Kotler, 2000). 

Voordeel 
• Versterken van het imago in het land omdat het banen creeert (Kotler, 2000); 
• Het versterken van de relatie met de overheden, klanten, lokale leveranciers en 

afnemers, waardoor de producten/diensten beter in de omgeving passen (Kotler, 2000); 
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• Behouden van de volledige controle over de investering waardoor productie- en 
marketingbeleid kan worden ontworpen waarmee de lange termijn doelstellingen kunnen 
worden nagestreefd (Kotler, 2000; Johnson et al., 2005); 

• T oegang krijgen tot de markt wanneer vereist is dat de productie lokaal dient plaats te 
vinden (Kotler, 2000); 

• Kan financiele ondersteuning mogelijk zijn van de overheden (Johnson et al., 2005); 
• Het behouden van de eigen cultuur en managementactiviteiten (Larimo, 2003) . 

Na dee/ 
• Risico van tegenmaatregelen door bestaande ondernemingen (Porter, 1991 ); 
• Behoorlijke investeringskosten om te starten, welke bestaan uit vooruit-investeringen en 

aanloopverliezen (Porter, 1991 ); 
• Het starten vanaf het begin kost meer geld en tijd dan het overnemen van een 

onderneming (Larimo, 2003); 
• Er wordt een grote investering gedaan met het risico van devaluerende wisselkoersen, 

verslechterende markten, verliezen van de controle (Kotler, 2000); 
• Tijdrovende investering en onvoorspelbare in de kosten, er kunnen zich onvoorzienbare 

kosten voordoen (Johnson et al. , 2005) 
• Voegt geen nieuwe kennis toe aan de onderneming, metals resultaat dat de kennis van 

de onderneming verouderd raakt (Vanhaverbeke et al., 2002); 
• In een relatief stabiele markt als Europa is een greenfield investment minder interessant 

om toe te passen vanwege de organisatorische ontwikkeling langzaam en duur is 
(Bronder et al., 1992). 

Waarom greenfield investment? 
Wanneer een markt zeer snel groeit betekent dit dat er meer capaciteit gevraagd wordt en 
dan wordt greenfield investment interessant (Larimo, 2003). Als blijkt dat, na een volledige 
structurele analyse, er in een bedrijfstak meer dan gemiddelde winsten verwacht kunnen 
worden, die lang genoeg is om de investering te rechtvaardigen is greenfield investment dus 
aantrekkelijk (Porter, 1991; Kotler, 2000; Johnson et al., 2005). Het is ook een keuze 
wanneer men zelf een volledige controle wil houden over de gang van zaken omtrent de 
productie en marketing (Kotler, 2000). 
Er wordt ook voor greenfield investment gekozen zodat er geen beoordelings- en 
beloningssysteem ontworpen dient te worden om de beheerders van afzonderlijke 
ondernemingen te prikkelen wat bijvoorbeeld bij franchising wel gedaan dient te worden 
(Daems & Douma, 1989). Het implementeren van de eigen cultuur- en managementstijl is 
ook een belangrijke reden om greenfield investment toe te passen (Larimo, 2003). 
Ondernemingen welke een brede internationale ervaring hebben met betrekking tot het 
uitbreiden in het buitenland kiezen vaker voor een greenfield investment dan voor een 
acquisitie (Larimo, 2003), het wordt aantrekkelijk voor ondernemingen om toe te passen in 
minder ontwikkeld landen (Gilroy & Lukas, 2003) . Wanneer een grote R&D intensiteit 
gevraagd wordt in de industrie, cultuurverschillen groot zijn, en economische groei stijgt is 
het beter om greenfield investment te kiezen (Larimo, 2003). Wanneer een onderneming 
sterke technologische capaciteiten bezit prefereert een onderneming greenfield investment 
(Gilroy & Lukas, 2003) . 
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Bijlage 8.1 Bepaling van de drijfveren voor de alliantie 

Benoem de drijfveren voor de alliantie en geef hierbij aan of deze tot de categorie 

sterkten, zwakten, kansen, of bedreigingen horen 

Voor onze organisatie: 
S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B 
------------------~ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B _________________ _ 

Drijfveren die wij in de partner willen zien: 
S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B _________________ _ 

Drijfveren die wij niet in de partner willen zien: 

S/Z/K/B 
------------------~ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B 
------------------~ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S/Z/K/B _________________ _ 

S = Sterktes 

Z = Zwakten 

K = Kansen 

B = Bedreigingen 

LET OP: lndien de drijfveren hoofdzakelijk uit zwaktes en bedreigingen bestaat kan dit een 

fundamentele zwakte van de alliantie inhouden 
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Bijlage 8.2 Toegevoegde waarde van de alliantie 

1. Consument 

A. Hoe zorgt de alliantie ervoor dat de consument: 
• Succesvoller wordt; 
• Winstgevender wordt; 
• Concurrerender wordt; 
• Efficienter wordt; 
• Effectiever wordt; 
• Productiever wordt; 

B. Is deze toegevoegde waarde propositie bevestigd door consumenten? 

2. Partners 

A. Hoe zorgt de alliantie ervoor dat de organisatie: 
• Succesvoller wordt; 
• Winstgevender wordt; 
• Concurrerender wordt; 
• Efficienter wordt; 
• Effectiever wordt; 
• Productiever wordt; 

B. Is deze toegevoegde waarde propositie bevestigd door partners? 
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Bijlage 8.3 Fitanalyse 

Strategisch 

• Visie 

• Missie 

• Strategie 

• Doelstellingen 

• Competenties 

• Kansen en bedreigingen 

• 
• 

Operationeel 

• Beloningsstructuur 

• Personeelsbeleid 

• Besluitvorming 

• Taakverdeling 

• Resultaatmeting 

• Vaardigheden 

• 
• 

Persoonlijk 

Marktexpansie - L.h .e. Raaijmakers 

• Cultuur (nationaal, organisatie, en individueel) 

• Vertrouwen 

• Respect 

• lntegriteit 

• 
• 

Alliantievaardigheden 

• Partner selectie proces 

• Partner programma's 

• Alliantie database 

• Alliantie promoter, managers, en specialisten 

• Evaluatie van allianties 

• 
• 
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Bijlage 8.4 Risico analyse 

1. Markt risico 

2. Technologisch risico 

3. Omgevingsrisico 

4. Managent risico 

5. Politiek risico 

6. Middelen risico 

7. Kapitaal risico 

8. Partner risico 

9. Cultureel risico 
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Bijlage 8.5 Analyse van succes- en faalfactoren van de alliantie 

Geef door middel van een ,/ aan of de verschillende factoren aanwezig zijn (potentiele 
succesfactor) in de alliantie of niet (potentiele faalfactor) . Laat de potentiele partner 
eveneens een analyse van de succes- en faalfactoren maken en bespreek de resultaten. 

FACTOREN Succes Faal 
1. Kritische drijfveren 
Strategische en operationele drijfveren van de partners zijn 
complementair; 
2. Strategische synergie 
Complementaire krachten. De partners hebben gezamenlijk meer 
kracht dan afzonderlijk (1 +1 =3); 
3. Goede chemistry 
De organisatie kan geed samenwerken met de partners en de 
partners hebben eenzelfde 'samenwerkingscultuur' . Er bestaat een 
positieve, team georienteerde, vertrouwensrelatie tussen de 
partners; 
4. Win-win 
De uitvoering, risico's en opbrengsten worden gelijk (en eerlijk) 
verdeeld. Partners zijn bereid zijn om nieuwe risico's aan te gaan, 
gecommitteerd zijn aan flexibiliteit en creativiteit, en klaar om de 
structuur van de alliantie te transformeren; 
5. Operationele integratie 
De stijl van uitvoering en methodes van management zijn 
compatibel. De organisaties hebben vergelijkbare doelen, 
beloningssystemen, methodieken, en culturen; 
6. Groeimogelijkheden 
De alliantie alliantie biedt voldoende groeimogelijkheden. De kans 
op succes is aanzienlijk hoger met de huidige partner(s); 
7. Sterke focus 
Het doel is glashelder. De alliantie bezit specifieke, concrete 
doelen, tijdschema's, verantwoordelijkheden, en meetbare 
resultaten; 
8. Commitment en steun 
Er is krachtig en sterk leiderschap en topmanagement support aan 
alle kanten. Het midden management staat eveneens achter de 
alliantie en er ziin voldoende middelen om het doel te bereiken. 

lndien factoren potentiele faalfactoren vormen voor de alliantie, geef hieronder dan aan hoe 
deze opgeheven worden , met andere woorden, geef aan hoe deze potentiele faalfactoren 
worden omgezet in succesfactoren (denk zowel aan activiteiten als aan 
verantwoordelijkheden): 

1. Kritische drijfveren 

2. Strategische synergie 
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3. Goede chemistry 

4. Win-win 

5. Operationele integratie 

6. Groeimogelijkheden 

7. Sterke Focus 

8. Commitment en steun 
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Bijlage 8.6 Karakteristiekencheck 

Karakteristiek 

-~ - Q) 
0 

c ::!2 Q Q 
Q ..... Q) Q) ..... I 

II Q CD"C .... 0 :2 V..J ... .... c 3= E 
~ 

:J Q) Q) 

0 c.. (!) CD 

Kritische drijfveren 
strategische en operationele drijfveren van de partners moeten 
complementair zijn 
Strategische synergie 
complementaire krachten. De partners moeten gezamenlijk meer kracht 
hebben dan afzonderliik (1 +1 =3) 
Goede chemistry 
de organisatie meet geed kunnen samenwerken met andere organisaties 
en de partners moeten eenzelfde 'samenwerkingscultuur' bezitten. 
Chemistry is het resultaat van positieve, team georienteerde, 
vertrouwensrelaties 
Win-win 
de uitvoering, risico's en opbrengsten moeten gelijk (en eerlijk) verdeeld 
worden. Partners moeten bereid zijn om nieuwe risico's aan te gaan, 
gecommitteerd zijn aan flexibiliteit en creativiteit, en klaar zijn om de 
structuur van de alliantie te transformeren 
Operationele integratie 
de stijl van uitvoering en methodes van management moeten compatibel 
zijn. Organisaties met vergelijkbare doelen, beloningssystemen, 
methodieken, en culturen kunnen beter samenwerken 
Groeimogelijkheden 
alliantie meet groeimogelijkheden bieden. Met een partner meet de kans 
op succes aanzienlijk hoger zijn 
Sterke focus 
het doel meet glashelder zijn. Ventures met specifieke, concrete doelen, 
tijdschema's, verantwoordelijkheden, en meetbare resultaten bieden de 
meeste kans op succes 
Commitment en steun 
Leiderschap is essentieel. Zender top management support is de alliantie 
gedoemd te mislukken. Midden management meet eveneens achter de 
alliantie staan en er moeten voldoende middelen zijn om het doel te 
bereiken 

Totaal 
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Bijlage 8.7 Memorandum of Understanding of Principles 

1. Doel van de overeenkomst 
• Omschrijving van toegevoegde waarde propositie 
• Reden voor de samenwerking 
• Doelstelling 

2. Spirit of the venture 

technische universi te it eindhoven 

• Faciliteren van waarde en visie om communicatie en vertrouwen 
• Wat is het commitment dat de bedrijven naar de toekomst hebben? 

3. Belangrijkste doelstellingen en verantwoordelijkheden 
• Beschrijf producten, diensten en eventueel projecten in het kader van dit 

project 
• Beschrijf doelmarkten en uitgesloten markten 
• Beschrijf koop en verkoop processen en prijsregelingen 
• Beschrijf doelstellingen en wanneer en hoe te realiseren 
• Beschrijf verwachte obstakels 
• Beschrijf wanneer project is voltooid 

4. Besluitvorming 
• Beschrijf wie verantwoordelijk is voor wat voor beslissingen ender welke 

omstandigheden 
• Formuleer wie rapporteert aan wie? 

5. Middelen 
• Benoemen welke middelen nodig zijn voor realiseren doel (financiele 

middelen, informatie/kennis uitwisseling, productiemiddelen, specifiek 
personeel) 

6. Financiele filosofie 
• Toewijzen van financiele waarde aan gebruik van 'soft' aspecten zeals kennis, 

contacts, inventory, raw materials 
• Benoemen Pricing, costing and transfer pricing strategie 

7. Risico & rendement 
• Benoem verwachte pay-offs (nieuwe producten, nieuwe markten, technologie) 
• Beschrijf winstdeling 

8. Project specifieke onderwerpen 
• Wie heeft het recht ten aanzien van producten en vindingen? 
• Wie heeft recht op distributie van producten, diensten, technologieen , etc? 
• Wie krijgt mogelijke licensing rechten? 
• Wie beslist over mogelijke nieuwe toetreders en hoe verhouden deze zich ten 

aanzien van eerder genoemde punten (zeals winstdel ing e.d) 
• Beschrijf vertrouwelijkheidprincipes & non-concurrentie beding 
• Hoe wordt omgegaan met relaties zeals distributeurs & retailers? 

9. Structuur 
• Beschrijf de structuur (geschreven contract, cooperatie, partnership, equity 

investment, etc.) 
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• Beschrijf partners' verwachtingen ten aanzien van toekomstige groei, 
ontwikkelingen en verloop van de alliantie 

• Benoem beeindiging of mogelijke transformatie opties voor eventuele 
continuering van samenwerking 

11. Planning 
• Beschrijf de stappen die de samenwerking gaat doorlopen. Ga uit van de 

gedefinieerde taken en verantwoordelijkheden zoals benoemd onder punt 3 
en 4 

• Beschrijf de resultaten in kwantitatieve termen die aan het eind van iedere 
stap gerealiseerd dienen te zijn 

12. Bindende clausule 
• Door ondertekening geven de deelnemers aan zich te houden aan de punten 

zoals weergegeven in dit document 

13. Geschillenregeling 
• Beschrijf hoe met eventuele geschillen omgegaan wordt 
• Bepaal de inhoud van mogelijke terminatieclausules 
• Beschrijf wie als intermediair benaderd kan worden 
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Bijlage 8.8 Samenwerkingsplan 

1. Toegevoegde waarde propositie 

2. lnterne analyse 

3. Externe analyse 

4. Concurrentieanalyse 

5. SWOT analyse 

6. Toekomstvisie en maatregelen 

7. Organisatie en management 

8. Marketing plan 

9. Productieplan 

10. Financieringsplan 

11. Personeelsplan 

12. Juridische aspecten 

13. Risico-evaluatie 

14. Samenvatting en conclusies 
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