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• Wie we zijn

• Naar een klimaatneutraal materiaalgebruik

• Hoe we dit samen kunnen realiseren
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Wie wij zijn: transitie- en materiaalkennis gecombineerd

Robert de Bruijn
• Jurist en bedrijfseconoom

• 25 jaar ervaring met:

o Transitiemanagement

o Business cases

o Bruggenbouwen
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Jan Willem Slijkoord
• Materiaalkundig ingenieur

• 25 jaar ervaring met: 
o Materiaal- en procestechnologie

o Recycling kunststoffen, metalen & textiel
o Netwerk industrie & kennisinstellingen



Onze visie: naar klimaatneutraal kunststofgebruik
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Plantaardig; Niet bio-afbreekbaar

Plantaardig; Bio-afbreekbaar

Recycled; Niet bio-afbreekbaar

Olie; Niet bio-afbreekbaar

Klimaatneutrailiteit: Van olie-gebaseerde naar recycled- & plantaardig gebaseerde kunststoffen!

CO2 uitstootCO2 opname

Aard kunststoffen

Veel voorkomend in OK

Meer klimaatneutraal
Ook bio-afbreekbaar
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PP, HDPE en PET kunnen hoogwaardig recycled worden door effectieve bronscheiding

PET, PP en PE zijn veel voorkomende 
plastics op de OK Polypropyleen wrap folie (PP)

PET trays

HDPE flessen fysiologisch zout



Jaarlijks recyclepotentieel PET, PP & HDPE  Nederlandse OK’s: ca. 
570.000 – 650.000 kg1

1. Schatting volume/ kunststoftype n.a.v. onze analyse in diverse OK’s
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Jaarlijks kunnen Nederlandse OK’s 1304 – 1493 ton CO2 uitstoot
reduceren door PET, PP & HDPE te recyclen i.p.v. te verbranden

1. CO2 emissies verbranden kunststof in afvalverbrandingsinstallatie (AVI) = +1,5 EQ CO2/KG kunststof (bron: CE Delft). Reductie CO2 emissie door 
recyclen kunststoffen is het verschil CO2 emissie per KG virgin & recycled kunststof (zie slide 4).

CO2 reductiepotentieel
1304-1493 ton/jaar1



Mechanical recycling
(160 - 230 oC; downcycling)

Think circulair: mechanische & moleculaire oplossingen

5-10-2021
Molecular recycling 

technologies

Highly purified 
polymer

Mono 
stream 

polymers

Mechanical recycling
(160 – 380 oC; upcycling)

Solvent based recycling
(150 – 250 oC)

Depolymerization
(70 – 280 oC in liquid)

Pyrolysis
(400 – 700 oC; No O2)

Low-Temp Gasification
(700 – 900 oC; few O2)

Mixed 
stream 
waste

Compounding
(blending, degassing & 

adding additives in twin 
screw extruder)

• Sheet extrusion
• Injection 

Moulding
• Thermoforming

Syngas (CO, H2, CO2, 
CH4 mixture)

Fuel

Naphta

Highly purified 
monomer

Limited purified, 
medium - high 

quality polymer

Refining

Cracking

Polymerization

High-Temp Gasification
(>900 oC; few O2)

Basic chemical 
conversion processes

Aromates/Olefins

Use 

phase
Recycling

Downstream 

processes
Plastic processing

Disposal 

& sorting
Recycling products

Use 
phase 

product

Incinerate

Mixed 
polymers

Low purified, low 
quality polymers

• Sheet extrusion
• Pole extrusion
• Pressings

Rel. Polymer Purity, 
Quality & Costs

Low

High

High-purity 
drop-in 

chemicals & 
fuels
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Verwijder zoveel als mogelijk oppervlakteverontreiningen (etiketten, tape, lijm, inkt, etc)

Think circular: onze oplossingsrichtingen
Waarom bronscheiding zo belangrijk is voor recycling

=

Van mixed kunststof naar monostroom kunststof restromen verhoogt kwaliteit en toepasbaarheid



Think Circular: van brosse PP BlueWrap naar slagvaste stoel
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gebruiken verzamelen compounden

upcyclen spuitgieten



11

Think circular: upcycling BlueWrap van bros naar slagvast PP

• Zeer hoge vloei gereduceerd zodat verwerkbaarheid verbreed wordt
• Het zeer brosse BlueWrap is een stuk slagvaster geworden zodat het geschikt wordt voor vele toepassingen

+ 189%

Erg bros

Redelijk slagvast

Zeer hoge vloei

Hoge vloei

- 63%

PP BlueWrap afkomstig LUMC:
• Halyard OneStep; SMS foil typen

o (H200; H300; H400; H500)
• Meatex SMS foil



Gekleurd PET textiel Gekleurd PET textiel in 
oplossing

Ontkleurd PET textiel in oplossing Zuivere PET bouwsteen

Think circular: moleculaire recycling voor polykatoen textiel

Laag-energetisch, duurzaam, zuiver, low-cost process



Think circular: moleculaire recycling refurbishment voor polyester textiel

Laag-energetisch, bevordert refurbishment textiel, duurzaam

Gebruikte en nog 
herdraagbare kleding

Refurbished kleding kan 
opnieuw gekleurd worden

Ontkleuring door extractie met groen oplosmiddel



14

Pas goed afwasbare lijmen 
en etiketten toe

Vergroot hiermee hoogwaardig 
recyclebaar volume kunststof, 
vermijd onnodige vervuiling

Think circular: oplossingen voor CO2 footprint reductie
Redesign zorgproducten i.s.m. uw waardeketenpartners

Van multi-materials naar mono-materials

Ontwerp en produceer elastiek & kunststof van eenkennige materialen zodat ze recyclebaar worden

Lijm resten 
op tray

Vaste verontreiniging 
in recycled PET

410 µmEtiket



Uit de reststromen zouden diverse producten kunnen worden ontwikkeld
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Materiaal Product Voorbeeld

PP

• Stoelzitting
• (SZA) vat
• Mutsen, Kozak
• Steriele jassen
• ...

PETG • Stoelzitting
• Nierbekken
• Gebittenbakje
• Rekje reageerbuisjes
• ...

PE
• (Afval)zakken (zwart, grijs, blauw)
• Nierbekken
• Gebittenbakjes
• Kruk
• ...



De aanpak van 
kunststof
reststromen
vereist een
multidiciplinaire
aanpak

16

Footprint

•Vaststellen CO2 reductie

Supply chain

•Werkwijze

•Compacteren & opslag

•Logistiek & distributie

Business Case

• Financieel

Productie & Techniek

•Productontwikkeling

•Upcycling

•Spuitgieten

Inkoop

• Identificatie zorgproducten

• Pricing 

• Kwaliteit

Gedrag

•Verander-management



Van bewustwording naar duurzaam teamwork
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Tijd

Houding

Gedrag

M
o

ti
v
a

ti
e

Kennis

”Is eigenlijk 

wel goed, 

die verandering”

“Laten we er 

een succes 

van maken”

“Ik hoor dat 

er iets gaat 

veranderen”

“Ik begrijp wat 

de gevolgen 

zijn voor mij”

“Ik begrijp 

wat er gaat 

veranderen”



Dank voor uw aandacht. Graag komen wij met u in gesprek!

Robert de Bruijn

• Telefoon: 06-16839022

• Email: robert@debruijnmc.nl

Jan Willem Slijkoord

• Telefoon: 06-53904036

• Email: jwslijkoord@ciorc.com
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