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Onze missie 
Samen creatief naar een schone 

circulaire leefomgeving door 
Duurzaam 

Afval / grondstof- en (openbaar)
Ruimtebeheer in het Rijk van Nijmegen

Onze visie 
Dar houdt de regio fris

integriteit  
klantgerichtheid  
respect  
samen (door vertrouwen)

betrokkenheid 
betrouwbaarheid 
kwaliteit 
verantwoordelijkheid

humor 
vitaliteit 
zinvolheid  
eigen verantwoordelijkheid

Kernwaarden

De 3 Ambities van Dar
Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder het stellen van (hoofd)doelen. 
Deze doelen zijn zowel in- als extern, waarbij Dar zich inspant om deze in 2020 
gerealiseerd te hebben.

Externe doelen Interne doelen 
• meerwaarde voor iedereen realiseren
• geïntegreerde dienstverlening (van gevel tot gevel) organiseren
• verrassende verbindingen tot stand brengen

Met alle gemeenten minimaal de 
VANG-doelen realiseren 
100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding

10% groeien in integrale 
dienstverlening 
ten opzichte van 2016

Vooraanstaande rol bij 
arbeidsontwikkeling vervullen 
door ontwikkelen prestatiecriteria

Rol van betekenis hebben in een 
regionale grondstoffenrotonde
door regionale ketens te sluiten

Integrale dienstverlening uitbreiden met 
minimaal 2 nieuwe diensten

Bereiken operationele excellentie in 2020 
door nader te bepalen criteria, 
zoals bezettings- en inzetgraden

Afval en IBOR diensten 
integreren

MVO onderdeel van de cultuur
door keuze voor en implementatie 
van MVO kwaliteitssysteem

Medewerkerstevredenheid 
van 7,5 in 2020 
2016 = 6,8

Ziekteverzuim structureel 
onder 4,5% vanaf 2018 
2016 = 5,5%

zie ook ons strategisch plan ‘In verbinding waarde creëren’

Dar op weg naar 2020



Voorwoord
In 2017 startten we met het aanpassen van de organisatie aan 
de strategie die we uitgezet hebben richting 2020. We kozen 
voor een wijkgerichte aanpak met geïntegreerde teams. Dit vroeg 
om een nieuwe organisatiestructuur en een andere manier van 
werken en denken van onze medewerkers. We staan letterlijk en 
figuurlijk midden in de gemeenschap en zijn een verlengstuk van de 
gemeenten. Burgerparticipatie komt op. Daar trainen we onze 
mensen ook op en we zorgen dat ze met de juiste tools aan de slag 
gaan.

Investeren
2017 stond in het teken van investeren. We investeerden onder meer 
in automatisering en in onze mensen. Zo startten we met de 
implementatie van een automatiseringssysteem voor onze 
IBOR-activiteiten, zodat we een opdracht van offerte tot nacalculatie 
voortaan in hetzelfde systeem vastgeleggen. 
Een professionaliseringsslag waar we intern erg blij mee zijn. 
Daarnaast investeerden we in ons grootste kapitaal: 
onze medewerkers. We geloven in een leven lang leren. Daarom heb-
ben zo’n 50 medewerkers een speciale MBO-opleiding gevolgd onder 
werktijd, toegespitst op onze vakgebieden. We creëerden hierdoor niet 
alleen meer vakkennis binnen onze organisatie, maar konden onze 
medewerkers ook de kans geven om hun MBO-diploma te halen. 
Ook de CIEP-trainingen, gericht op samenwerking en teamrollen voor 
onze medewerkers met kantoorfuncties, beginnen zichtbaar resultaat 
op te leveren. 

Vruchten plukken
In 2018 gaan we verder op de ingeslagen weg van 2017. 
Evolutie, maar geen revolutie. Zo ronden we verschillende projecten 
en trajecten rond de veranderingen in de organisatie af. In de loop van 
het jaar plukken we de vruchten van de grote slagen die we maakten. 
Maar op onze lauweren rusten? Nee, dat past niet bij Dar. 

We blijven gezond 
ambitieus en krijgen energie 
en inspiratie van initiatieven als
Nijmegen als European Green Capital 2018. 
Daarover ongetwijfeld meer in het volgende maatschappelijk 
jaarverslag. U maakt in dit maatschappelijk jaarverslag eerst
kennis met de mensen die in 2017 op de meest uiteenlopende 
manieren invulling gaven aan onze ambities uit ons strategisch plan. 

Ron Fennema, directeur ad interim Dar 
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Jan Storm & Ad Lansink
voorzitter van RvC Dar & auteur van Challenging Changes

Ladder 
van Lansink
In het kort, 
zonder de 
theorie tekort te 
willen doen, is de 
Ladder van Lansink 
een standaard voor 
het omgaan met 
afval. De Ladder 
onderscheidt vijf 
vormen: preventie, 
hergebruik, sorteren/
recycling, verbranding 
en storten. De Ladder 
van Lansink wordt 
toegepast bij het 
ontwikkelen en uitvoeren 
van afvalbeleid, waarbij er 
prioriteit wordt gegeven aan 
de meest milieuvriendelijke 
verwerkingswijzen bovenaan 
de ladder. Het model stamt uit 
1979, maar blijft onverminderd 
actueel.



Het jaar van ‘Challenging Changes’

Rijk van Nijmegen loopt voorop 
De aandeelhouders van Dar, de gemeenten 
in het Rijk van Nijmegen, zijn stuk voor stuk 
innovatief en vooruitstrevend als het op 
afvalbeheer en duurzaamheid aankomt. 
Jan: “Dit gebied scoort landelijk in de 
hoogste regionen op het gebied van 
afvalscheidingspercentages en bestuurders 
werken graag mee aan vernieuwende 
initiatieven. Dat Dar de totstandkoming van 
dit boek ondersteunde was een bijna logische 
zet, het past bij het dna van de organisatie. 
Ook de gemeente Nijmegen was enthousiast 
en betrokken en steunde het project volledig. 
Met de uitverkiezing tot European Green 
Capital 2018 werd dat groene, duurzame hart 
van de stad nog eens extra bevestigd.

‘Alles viel samen’
In 2015 ontstond het idee voor het boek. Twee 
jaar later, in oktober 2017, is ‘Challenging 
Changes’ gepresenteerd in Brussel. “Daar viel 
alles samen, de timing had niet beter kunnen 
zijn”, zegt Jan. Op het kantoor van de 

Daarom bracht Jan het gedachtegoed van 
Ad Lansink, oud-Tweede Kamerlid en 
grondlegger van de Ladder van Lansink, 
onder meer onder de aandacht in Brussel. 
Dé plek waar de lakens worden uitgedeeld als 
het op beleid en budget voor duurzaamheid 
aankomt. En dat leidde in oktober 2017 tot het 
boek ‘Challenging Changes: Connecting 
Waste Hierarchy and Circular Economy’.

“In mijn gesprekken met producenten en 
politici komt de afvalhiërarchie, de Ladder van 
Lansink, vaak ter sprake. De Ladder is 
eigenlijk een navigatiesysteem, wat je helpt op 
de weg naar een circulaire economie. Ik 
merkte regelmatig dat er internationale 
interesse en vooral ook grote waardering was 
voor de Ladder, maar een Engels boek 
ontbrak”, vertelt Jan Storm. Ad Lansink: 
“Daarmee stimuleerde hij mij om het boek 
‘Challenging Changes’ te schrijven. Bovendien 
leverde hij een belangrijke bijdrage als 
voorzitter van de redactiecommissie en 
fondsenwerver. Door de inzet van het hele 
team, kon ik me richten op het schrijven.”

Jan Storm, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dar, is een man met een missie: het realiseren van een circulaire economie. 
Op de zeepkist gaan staan om zijn visie over te brengen zou zijn enthousiasme en bevlogenheid laten zien, maar dit is niet meer van deze 
tijd. De juiste mensen en organisaties met elkaar verbinden wel.

Permanente Vertegenwoordiging van 
Nederland bij de Europese Unie. Het centrum 
van het Europese hart. Directeur-Generaal 
van DG Environment van de Europese 
Commissie, Daniel Calleja Crespo en Harriët 
Tiemens, wethouder van de gemeente 
Nijmegen, namen de eerste twee exemplaren 
in ontvangst. Eurocommissaris Frans 
Timmermans schreef het voorwoord.

Vliegwiel
Na de lancering in Brussel bleek het boek een 
vliegwiel voor het op de agenda zetten van de 
relatie tussen afvalhiërarchie en de circulaire 
economie. Ad Lansink, 83 jaar, is nog steeds 
een gewilde gast en spreker op congressen 
in binnen- en buitenland. Van Dordrecht tot 
Johannesburg en van Vlaardingen tot Kuala 
Lumpur. En dat met Nijmegen als bakermat. 
Nijmegen, de innovatieve, duurzame stad. 
Niet voor niets European Green Capital 2018. 
De cirkel is rond. 

Nieuwsgierig geworden naar het boek? 
Ga dan naar www.challengingchanges.eu.
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Meerwaarde voor iedereen realiseren

Meerwaarde is een breed begrip. Dar wil meerwaarde realiseren 
voor inwoners, gemeenten en andere stakeholders. Door mee te 
denken met de wensen en behoeftes van inwoners en gemeenten 
en dit te koppelen aan de ambities die er liggen op het gebied van 
een circulaire economie, ontstaan er mooie initiatieven die niet 
alleen de stakeholders wat opleveren, maar ook concreet minder 
restafval, meer hergebruik en betrokken beheer van de openbare 
ruimte.  

In Heumen vergrootten we het netwerk van milieustraten, zodat 
inwoners van deze gemeente niet één keer per week, maar voortaan 
zes dagen per week toegang hebben tot een milieustraat in de regio. 
Met ook nog eens meer afvalsoorten om in te leveren. Zo wordt het 
goed scheiden van afval letterlijk toegankelijker gemaakt voor de 
inwoners van de gemeente Heumen. Wethouder Henk van den Berg 
vertelt over het proces en de meerwaarde die hij ziet in het maximaal 
faciliteren van inwoners.

Een andere uitdaging lag er in de fusiegemeente Berg en Dal. 
Waar de voormalige gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en 
Ubbergen hun eigen beleid hadden op het gebied van afval, moest er 
als gemeente Berg en Dal een uniform en toekomstgericht afvalbeleid 
komen. De harmonisatie van de afvalinzameling betekende voor de 
inwoners een kleine of soms grote verandering. Geert Soetekouw uit 
Ooij legt uit wat er voor hem veranderde en hoe hij de nieuwe manier 
van afvalinzameling ervaart.

Dar ziet mensen als de belangrijkste waarde binnen de organisatie. 
Afval- en ruimtebeheer is vooral mensenwerk. In het geval van de 
papierinzameling, wordt dit werk ook nog verzet door toegewijde 
vrijwilligers die hiermee een extra duit in het zakje van hun vereniging 
verdienen. Om deze vrijwilligers veilig en goed voorgelicht op pad te 
sturen, is er een veiligheidstraining opgezet. Geen dik boek of een 
dvd die bekeken moet worden, maar een online training. Zo biedt Dar 
de informatie aantrekkelijk en vlot aan. Volgens Robbert Reijnen van 
Scouting Woezik een handige en prettige tool, waardoor ‘zijn’ 
vrijwilligers goed voorbereid aan de slag gaan. Dat geeft niet 
alleen de vereniging, maar ook Dar, een veilig gevoel. 

Ambitie 1 
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Henk van den Berg
wethouder gemeente Heumen



Uitbreiding regionaal netwerk milieustraten

In Heumen kun je alle kanten op

“Een prima milieustraat, maar met 
beperkingen op het gebied van ruimte en de 
hoeveelheid afvalsoorten. Ook de 
openingstijden zijn zeer beperkt, 
de milieustraat in Malden is alleen op 
zaterdag geopend. Met de toegang tot 
regionale milieustraten is het aanbod van 
afvalsoorten groter en de inwoner kan maar 
liefst zes dagen per week naar de milieustraat, 
in plaats van een keer in de week.”

Pilot: komend jaar evalueren
De milieustraat in Malden is eigenlijk te 
kostbaar om nog open te houden. 
“Maar als blijkt dat er voldoende vraag

“We geven onze inwoners voortdurend 
complimenten, omdat ze het zo goed doen op 
het gebied van afvalscheiding. Maar het kan 
altijd beter. Want afval bestaat niet. Afval is 
grondstof. Vorig jaar zijn we een pilot gestart, 
waarbij we de inwoners toegang gaven tot 
meerdere milieustraten. In de hoop dat ze hun 
hoeveelheid restafval nog kritischer bekijken 
en meer afval scheiden.”

Zes dagen per week
Voorheen konden de inwoners van de 
gemeente Heumen uitsluitend naar de 
milieustraat in Malden.

Inwoners van de gemeente Heumen kunnen sinds februari vorig jaar met hun afvalpas naar 
elke milieustraat in de Dar-regio. “Maximaal faciliteren, noemen we dat”, aldus de 
Heumense wethouder Henk van den Berg.

naar is,dan kan de gemeenteraad besluiten 
om de milieustraat te handhaven. Nu 
onderzoeken we hoe inwoners gebruik maken 
van de milieustraten. Gaan ze voor 
maximale dienstverlening in de regio of ook 
voor de milieustraat om de hoek op zaterdag? 
De gemeenteraad maakt straks de keuze aan 
de hand van de evaluatie. We horen nu 
wisselende geluiden van onze inwoners, maar 
feit is dat de milieustraat en afvalscheiding 
leven hier in Heumen.” En dat is voor een 
wethouder Duurzaamheid een kolfje naar zijn 
hand.
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Robbert Reijnen 
Scouting Woezik*



Online veiligheidstraining vrijwilligers

1500 vrijwilligers goed op weg 

online training, genaamd ‘Goed op weg’. 
Elke deelnemer krijgt een certificaat en wordt 
geregistreerd. Robbert Reijnen van Scouting 
Woezik vindt de training erg zinvol. “We halen 
twee keer per maand het oud papier op, we 
hebben het grootste werkgebied van Wijchen. 
Dat betekent veel vrijwilligers. Gelukkig vindt 
Dar hun veiligheid net zo belangrijk als wij. 

De online veiligheidstraining duurt slechts een 
klein halfuurtje. Daarnaast is er een helder 
protocol. De chauffeur moet bijvoorbeeld elke 
keer een gebruiksinstructie van de bediening 
van de wagen geven en we hebben 10 paar 
veiligheidsschoenen gekregen.”

Het Resultaatteam van Dar zit bovenop het 
verbeteren van interne processen. Zo ook op 
het gebied van veiligheid. Maar liefst 1500 
vrijwilligers zamelen het oud papier in binnen 
de Dar-regio. Hoe zorgen we nu dat deze 
mensen allemaal de juiste en dezelfde 
informatie krijgen over hoe ze veilig kunnen 
werken? Een foldertje? Een filmpje? We 
vroegen het O&O-fonds (Opleidings- en 
Ontwikkelingsfonds van WENb) om samen 
met ons een goed middel te ontwikkelen. 

Veiligheid voorop!
Informatie blijft beter hangen als je er actief 
mee aan de slag gaat. Het werd daarom een 

Het oud papier en karton zamelen vrijwilligers van verenigingen samen met Dar in. 
Uit cijfers van de afvalsector blijkt dat deze groep vaak te maken krijgt met ongevallen. 
Denk aan vallen van de treeplank en verkeersongelukken. Het gebruik van een pers in 
de inzamelwagen brengt ook risico’s met zich mee. Ongelukken willen we natuurlijk voorkomen.

Praktische voorbeelden
De training begint met een theoriecursus met 
de veiligheidsinstructies. Tijdens de training 
volgen de vrijwilligers fictief verschillende 
routes en beantwoorden ze onderweg vragen. 
De praktijksituaties lopen uiteen van 
spelende kinderen en in het zicht van de 
chauffeur blijven, tot het omgaan met agressie 
en het dragen van geschikte kleding. 
“Het lijkt een beetje op het theorie-examen 
voor de auto”, zegt Robbert. “Zo’n toets werkt 
beter dan een dvd of iets dergelijks. Onze 
mensen kunnen er zelf mee aan de slag op 
een moment en plek die hen uitkomt. 
En dat werkt.”

15

*Vrijwilliger zamelt oud papier in.



Geert Soetekouw 
inwoner gemeente Berg en Dal



Harmonisatie afvalinzameling Berg en Dal

Het kleinste stukje karton gaat 
in de papiercontainer

hebben onze eigen composthoop voor de 
moestuin.”

Elke avond sorteren 
“We doen al ons afval in een emmertje en elke 
avond sorteer ik dat in de juiste container. Het 
kleinste stukje karton gaat in de papier-
container.” En die papiercontainer is nieuw. 
Of eigenlijk oud. Het is de voormalige 
restafvalcontainer. Het aanbieden van 
restafval is niet meer gratis, zoals voorheen 
wel het geval was. En dat is helder gecommu-
niceerd. Geert: “Deze manier van inzamelen is 

Voor sommige inwoners betekende dit dat ze 
hun afval op een andere manier gingen 
aanbieden of moesten gaan betalen voor een 
afvalsoort die voorheen gratis was. Het doel 
van Dar en de gemeente Berg en Dal is om 
zoveel mogelijk grondstoffen in te zamelen en 
zo min mogelijk restafval over te houden. En 
dat is in Ooij niet aan dovemansoren gericht. 

Geert vertelt: “Ik zag eens een documentaire 
op televisie over de plastic soep in de 
oceanen. Dat wil ik niet op mijn geweten 
hebben. Mijn vrouw en ik leven milieubewust, 
we scheiden ons afval altijd heel goed en

Geert Soetekouw uit Ooij is blij met de vernieuwde afvalinzameling in zijn woonplaats. Na 
het ontstaan van de fusiegemeente Berg en Dal, werd in 2017 ook een harmonisatie 
van de afvalinzameling doorgevoerd. De afvalinzameling werd hiermee in de hele 
gemeente hetzelfde. 

prettig. We zijn destijds goed voorgelicht met 
een brochure. Hierin stond duidelijk uitgelegd 
hoe de afvalsoorten voortaan ingezameld 
zouden worden en wat het ons uiteindelijk 
oplevert als we goed scheiden.”

Geen gesjouw meer met dozen
De container voor oud papier en karton is een 
uitkomst, volgens Geert. “Geen zware dozen 
meer naar de straat sjouwen, het papier blijft 
droog, het kijkt opgeruimd én het maakt het 
voor de ophalers ook een stuk gemakkelijker.” 
Een klassiek geval van een win-winsituatie.
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Geïntegreerde dienstverlening bieden
(van gevel tot gevel)

Dar betrekt de uitvoerende medewerkers voortaan bij het proces 
van ‘klantvraag naar contract naar uitvoering’. Zij weten immers 
het beste wat werkt in de praktijk. Zo ontstaan realistische 
planningen en werken we steeds efficiënter. Bovendien luisteren 
we naar de behoeftes van de inwoners. Die behoeftes kunnen per 
wijk verschillen, dat vraagt om een aanpak op maat.

Het Nijmeegse stadscentrum is drukbezocht. Winkelend publiek, 
toeristen, bewoners, winkeliers en andere ondernemers. Dit mooie 
centrum houdt Dar graag schoon en fris. Daarom rijdt er sinds 2017 
een elektrische veegmachine. Fluisterstil en zonder uitlaatgassen. Fijn 
voor de bezoekers en omwonenden. Zo krijgen ze de gewenste 
schone straat, zonder ronkende en vervuilende diesels. Theo Jansen 
is trots dat hij met deze innovatieve veegmachine mag werken, hij 
noemt het ‘een uitkomst voor het centrum’.

De gemeente Nijmegen loopt voorop als het om innovatief afvalbeheer 
en integraal beheer van de openbare ruimte gaat. In het Nijmeegse 
beleidsplan ‘Geef ze de openbare ruimte’ (2013) wordt ingezet op 
co-creatie. Dit betekent dat Dar meedenkend en uiteindelijk in 2023 
volledig participerend aannemer is. Daarnaast ligt de focus op het 
gewenste resultaat: een schone, leefbare stad. Hoe we dit op 
wijkniveau invullen en uitvoeren is aan de gemeente, Dar en de 
inwoners. Dit vraagt om een andere werk- en denkwijze van alle 
betrokkenen. Hoe dit proces verloopt leggen Jan ter Wal van de 
gemeente Nijmegen en Bart de Bruin van Dar graag uit.

Een uitrol van bovengenoemde aanpak, is te zien bij de geïntegreerde 
wijkteams die in 2017 in Nijmegen startten. ‘Grijs’ en ‘groen’ hebben 
nauw contact met elkaar en werken effectief samen met andere 
betrokkenen in de wijk. De lijnen zijn kort en dat komt de 
dienstverlening ten goede. Roel van Wijk en Jeroen Sewalt 
krijgen dan ook geregeld een ‘duimpje omhoog’.

Ambitie 2 
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Peter van Elsacker & Theo Jansen 
wagenparkbeheerder & medewerker IBOR



Nieuwe elektrische veegmachine

Duurzame fluisterveger

En nu op de elektrische veegmachine. 
Een wereld van verschil. Qua geluid dan, 
want op het gebied van comfort en bediening 
werk ik nog steeds even prettig als voorheen. 
Nog geen 80 decibel produceert ‘ie, geen 
oordoppen nodig. Ideaal voor in het 
winkelgebied, de winkeliers zijn erg tevreden. 
De blazer voorop werkt ook op een accu. 
Je hoort alleen de bezems draaien.”

Drie keer duurzaam
Naast de veegmachine schaften we 
in 2017 nog twee elektrische 
bedrijfswagens aan voor de afdeling 
Facilitaire Zaken & Inkoop en de 
afdeling IBOR. 

Die duurzame koers houdt Dar de 
komende jaren natuurlijk 
vast.

Voor de kenners: het gaat om de CityCat 2020 
EV. En deze elektrische veegmachine is niet 
alleen de eerste in Nijmegen, maar in heel 
Europa. “Een primeur, waar we stiekem best 
trots op zijn. We hebben al een mooi 
wagenpark aan elektrische voertuigen en zijn 
continu bezig met het verduurzamen van onze 
machines en voertuigen”, aldus Peter. 
“Deze aanschaf past perfect binnen deze 
ambitie. De machine stoot geen 
verbrandingsgassen of fijnstof uit in de stad. 
Hij is milieuvriendelijk, gebruiksvriendelijk en 
produceert amper omgevingsgeluid.”

‘Hoort alleen de bezems’
Theo Jansen rijdt al 27 jaar op de 
veegmachine in het Nijmeegse stadscentrum. 
“Met gehoorbescherming op een ronkende 
diesel. 

In juni 2017 presenteerde Dar de eerste veegmachine die volledig elektrisch rijdt én veegt. Peter van Elsacker (wagenparkbeheerder) en 
Theo Jansen (medewerker IBOR) raken niet uitgepraat over ‘hun’ T-536, die stilletjes zijn werk doet in het Nijmeegse centrum.  
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Jan ter Wal & Bart de Bruin
hoofd Stadsbeheer gemeente Nijmegen & manager Advies & Relatiebeheer Dar



Integrale benadering afval en IBOR gemeente Nijmegen

Van uitvoerend aannemer naar participerend aannemer

komen in de contracten. Nu hebben we een 
contract voor de afvalinzameling én een 
contract voor het Integraal Beheer Openbare 
Ruimte (IBOR). Straks willen we naar één 
contract toe, waarin het maatschappelijke en 
technische resultaat is vastgelegd. En dat is 
een schone, leefbare stad en inwoners die 
hun wijk minimaal het rapportcijfer 7 geven”, 
aldus Jan. Bart vult aan: “De verhoudingen 
wat betreft sturing geven en verantwoording 
afleggen blijven bestaan. Maar het onderling 
vertrouwen neemt toe en het ‘wat’ en niet het 
‘hoe’ staat centraal. Dat zien we ook in dit 
proces terug. We geven gezamenlijk invulling 
aan het contract en zoeken naar een 
effectieve aanpak voor beide organisaties, 
waarbij we de processen volledig op elkaar 
aansluiten.”

Zonder wrijving geen glans
De weg naar een nieuw contract en een 
hernieuwde samenwerking bevat natuurlijk 
een aantal hobbels. Bart: “We hebben een

Dar was eerst vooral uitvoerend aannemer. 
In het Nijmeegse beleidsplan ‘Geef ze de 
openbare ruimte’ (2013) wordt ingezet op 
co-creatie. Dit betekent dat Dar meedenkend 
en uiteindelijk in 2023 volledig participerend 
aannemer wordt. Jan: “Waar Dar eerst 20 keer 
per jaar maaide, omdat dat nu eenmaal in het 
bestek stond, bepaalt Dar nu zelf waar, hoe en 
wanneer ze maaien. Wij willen dat de inwoner 
tevreden is en we ons gezamenlijke doel 
behalen: een schone, leefbare stad.” Dat gras 
is een goed voorbeeld, volgens Bart: “In een 
wijk waar kinderen wonen, moet het gras kort 
zijn en willen ze voetbaldoeltjes. Daar kunnen 
we vaker maaien. In een andere wijk hebben 
ze liever gras wat 30 cm hoog is, 
met bloemen. We leveren maatwerk en krijgen 
positieve reacties van inwoners, dat werkt 
prettig voor alle partijen.”

Nieuwe contracten
“We wisten dat als we die co-creatie meer en 
goed wilden vormgeven, dit ook terug moest

Jan ter Wal (hoofd afdeling Stadsbeheer bij gemeente Nijmegen) en Bart de Bruin (afdeling Advies & Relatiebeheer bij Dar) zitten vandaag 
niet voor het eerst samen om tafel en ook zeker niet voor het laatst. Al vijf jaar werken ze toe naar een omvangrijke kanteling in hun 
samenwerking. In 2017 werd een belangrijk stap op deze weg gezet.

open en transparante werkrelatie, we zeggen 
ook de waarheid tegen elkaar als dat moet. 
Maar iedereen snapt waar we naartoe willen 
en waarom, en dat werkt plezierig.” Jan 
beaamt dit. “We pionieren met elkaar, en 
soms worstelen we even. Maar we blijven 
elkaars handen vasthouden, we gaan dit 
experiment samen aan.”

Durven differentiëren
“Wijken verschillen van elkaar qua eisen, we 
durven daarom te differentiëren op wijkniveau. 
En de eerste resultaten zijn positief. We 
scoren hoger dan twee jaar geleden. 
Voorzichtig zeg ik dat we gematigd 
optimistisch zijn”, zegt Jan met gepaste trots. 
Bart: “Nijmegen loopt landelijk voorop in deze 
manier van werken op het gebied van afval en 
IBOR. Als Dar zijn we blij met zo’n 
opdrachtgever, die innovaties als deze durft op 
te pakken.” Het doel is om eind 2018 
samen het nieuwe contract te tekenen.
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Jeroen Sewalt & Roel van Wijk 
medewerker IBOR & meewerkend voorman DarGROEN!  



Geïntegreerde wijkteams

Geïntegreerde wijkteams: 
groen en grijs samen
Betere samenwerking, tijdwinst én een schonere wijk. Volgens Roel van Wijk (meewerkend voorman 
DarGROEN!) en Jeroen Sewalt (medewerker IBOR) zijn de geïntegreerde wijkteams in alle opzichten een 
verbetering van de dienstverlening. Dar is in 2017 in Lindenholt met deze teams begonnen.

In de geïntegreerde wijkteams werken 
meerdere disciplines samen. DarGROEN! en 
de straatreiniging van Dar hebben nauw 
contact met de wijkagenten en Bureau 
Toezicht & Handhaving van de gemeente. 
Roel: ”De lijnen zijn kort en dat leidt tot een 
schonere wijk.”

Samen verantwoordelijk voor de wijk
Jeroen: “Voorheen begonnen we bij wijk 1, 
door naar wijk 2 en werkten de lijst zo 
helemaal af. Daarna begonnen we weer 
vooraan. Dan was je soms ergens aan het 
vegen waar het schoon was en ergens anders 
bleef het geschoffelde onkruid liggen tot de 
volgende geplande veegronde. Nu werken 
groen en grijs (reiniging) intensiever samen en 
zijn we samen verantwoordelijk voor een wijk.” 

Roel is ook enthousiast. “We werken veel 
efficiënter. Als we ergens geschoffeld 
hebben, leggen we alles in de goot klaar voor 
de veegmachine. We bellen en het wordt 
meteen opgeveegd. Opgeruimd staat netjes.”

Duimpje omhoog
Deze werkwijze is ook beter uit te leggen aan 
inwoners. Roel: “Eerder vonden inwoners de 
werkwijze soms onlogisch, en dat is terecht. 
Nu ben ik inmiddels een vast gezicht in de 
wijk, je bouwt een band op met bewoners. 
Mijn team en ik krijgen geregeld een duimpje 
omhoog als we bezig zijn. Als een 
wijkbewoner een kapotte lantaarnpaal wil 
melden, leg ik uit hoe de Meld & Herstel-app 
werkt, of ik meld het zelf even. 
Ook die service is geïntegreerd!” 
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Verrassende verbindingen tot stand brengen

Samen met medewerkers, bewoners, gemeenten en 
(maatschappelijke) partners draagt Dar op een creatieve manier 
bij aan een schone, frisse en duurzame regio. Van afval naar 
grondstof. Omdat het moet en omdat het kan. We zetten graag 
aan tot beweging en zijn altijd op zoek naar vernieuwende 
manieren om mensen te enthousiasmeren om hun afval goed 
te scheiden.

Als gemeenten de stap zetten om te starten met omgekeerd
inzamelen, kan de gemeente rekenen op Dar. Om schouder aan 
schouder die verandering te doorlopen. Met de kennis en ervaring van 
Dar en de gemeente bij elkaar, ontstaat er een succesvolle synergie. 
Mariette van Oers van de gemeente Beuningen noemt Dar ‘het 
verlengstuk van de gemeente’. Ze had ons geen mooier compliment 
kunnen geven. Lees haar ervaring en die van inwoner Kees 
Rothengatter bij het overgaan naar een nieuwe manier van inzamelen: 
omgekeerd inzamelen.

En ander voorbeeld van een verrassende samenwerking in 2017, 
is die met Wecycle. We maakten samen een start met de ontwikkeling 
van een regionaal sorteercentrum voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten. Door het demonteren en sorteren van deze 
producten zetten we weer een stap richting de circulaire economie. 

Met onze activiteiten op het gebied van evenementen geven we altijd 
een visitekaartje af voor onze regio. Zo werken we in Nijmegen 
intensief samen met de Stichting Zevenheuvelenloop. Een organisatie 
die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Mensen naar ons 
hart. Dus als zij hun bezoekers en deelnemers afval voortaan nóg 
beter willen laten scheiden, dan gaan wij die uitdaging graag samen 
met hen aan. Ronald Veerbeek, directeur Stichting 
Zevenheuvelenloop, vertelt onder meer over een 
pilot met vlaggetjes bij de containers.

Ambitie 3 
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Kees Rothengatter & Mariëtte van Oers
inwoner gemeente Beuningen & beleidsmedewerker Milieu, gemeente Beuningen



Omgekeerd inzamelen in de gemeente Beuningen

“Drie minuten lopen en klaar is Kees”

Beuningen, een goed idee van de buren uit 
Druten. De afvalcoach beantwoordde onder 
meer vragen en hielp mindervaliden bij het 
wegbrengen van hun afval. “Inmiddels zijn er 
nog maar 10 mensen die gebruikmaken van 
ondersteuning, dit wordt uitgevoerd door een 
medewerker van het Werkbedrijf. Een vast 
gezicht en dat wordt enorm gewaardeerd.”

‘Jongens, zo gaan we het doen’ 
Inwoner Kees Rothengatter (75) uit de 
Beuningse Tempelbuurt is zeer tevreden over 
de manier waarop het omgekeerd inzamelen 
is ingevoerd. “Ik hoef slechts 3 minuten te 
lopen naar de ondergrondse container.

Afvalzak erin en klaar is Kees. Letterlijk in mijn 
geval. De omgeving van de containers wordt 
gelukkig ook goed schoongehouden. 
Mijn vrouw en ik scheiden ons afval altijd 
zorgvuldig en dat loont. Op ons aanslagbiljet 
stond dat we slechts 16 zakken in een jaar 
hadden weggebracht, á 1 euro per zak! 
De voorlichting rond de veranderingen was 
voor ons zeer helder: ‘Jongens, zo gaan we 
het doen.’ En dat werkte blijkbaar heel goed, 
want de resultaten zijn prima.”

Mariëtte: “Zo’n groot project doe je echt 
sámen met Dar. Zij hadden de ervaringen 
vanuit Druten in hun rugzak en wij onze lokale 
kennis en eigen wensen. Je hebt hetzelfde 
doel voor ogen, dit project zo optimaal 
mogelijk afronden voor iedereen. Het was 
in veel opzichten een zoektocht, waarbij we 
elkaar telkens weer vonden en verder hielpen. 
Dit had met een extern adviesbureau niet 
gekund. Dar voelt voor ons als een 
verlengstuk van de gemeente.”

Afvalcoaches
De eerste drie maanden na de invoering 
waren er afvalcoaches actief in de gemeente 

De gemeente Beuningen startte op 1 januari 2017 met omgekeerd inzamelen. Mariëtte van 
Oers, beleidsmedewerker Milieu bij de gemeente, kreeg heel wat weerstand voor haar 
kiezen. Samen met Dar zette ze de schouders eronder. Met verbluffend resultaat: 
“Het doel van 45 kilo restafval per inwoner per jaar is in het eerste jaar al ruim behaald. 
We komen van 100 kilo.”
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Jan Vlak
directeur Wecycle*



Start regionaal sorteercentrum Wecycle

Elektrische apparaten: 
inleveren is terugkrijgen

afgedankte elektrische apparaten gaan 
ontwikkelen, die waarde toevoegen aan de 
keten”, aldus Vlak. “Denk aan het demonteren 
van de apparaten of het verwijderen van het 
contragewicht uit wasmachines.”

Alternatieve ambtsketen voor Bruls
Er is in 2017 ook een letterlijk waardevolle 
keten ontwikkeld, een nieuwe, circulaire 
ambtsketen voor burgemeester Bruls. 
“De keten is gemaakt van goud en zilver uit 
oude elektronische apparaten, zoals 
smartphones en koper uit oude gasleidingen,” 
zegt Jan Vlak. “Het past natuurlijk helemaal 
bij ‘Nijmegen European Green Capital 2018’. 
Bovendien staat de keten symbool voor onze

Best goed
In 2017 hebben de inwoners van de 
Dar-gemeenten zo’n 1,6 miljoen kilo e-waste 
ingeleverd bij de milieustraten. Dat is per 
persoon 0,6 kilo meer dan landelijk gemiddeld. 
Dat doen ze dus best goed, maar het kan 
beter. 

Regionaal sorteercentrum
Wecycle en Dar startten in 2017 met de 
voorbereidingen voor de bouw van een nieuw 
regionaal sorteercentrum voor e-waste. 
“Het sorteren van e-waste is belangrijk omdat 
we het dan zo goed mogelijk kunnen recyclen. 
In het nieuwe sorteercentrum kunnen we 
bovendien aanvullende activiteiten rond

*Dar-medewerkers sorteren e-waste.

Wecycle is partner van Dar voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische 
apparaten en energiezuinige lampen. Kortweg e-waste genoemd. Jan Vlak, algemeen 
directeur van Wecycle, vertelt over de resultaten van het afgelopen jaar en de komst 
van een regionaal sorteercentrum.

waardevolle samenwerking en voor de waarde 
die e-waste heeft, mits het wordt ingeleverd en 
goed gerecycled natuurlijk. Ons motto is niet 
voor niets: ‘Inleveren is terugkrijgen’.” 

Cirkel bijna rond
Jan Vlak: “E-waste speelt een belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van een circulaire 
economie. Van het ingezamelde e-waste via 
Wecycle, komt 84% terug als grondstoffen 
voor nieuwe producten en 13% wordt ingezet 
als brandstof met energieterugwinning. 
Dit maakt bij elkaar een nuttige toepassing van 
97%. De cirkel is hiermee bijna rond.”
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Ronald Veerbeek
directeur Stichting Zevenheuvelenloop



Eventsupport voor Zevenheuvelenloop

60.000 plastic bekertjes in de bladkorf

Dar als waardevolle eventpartner
“Dar helpt ons bij het organiseren van een 
duurzaam en schoon evenement. Er zijn 
genoeg inzamelpunten op de route naar de 
finish. Daarnaast worden de wedstrijdroute en 
de buurt vooraf en achteraf grondig gereinigd. 
We hoorden vanuit de buurt dat het na de 
Zevenheuvelenloop zelfs schoner was dan 
daarvoor. Bij de waterpunten reiken we zo’n 
60.000 plastic bekertjes uit. Na gebruik 
worden ze direct in de bladkorven gegooid. 
Wel zo handig, puur recyclebaar plastic 
in een korf. Ook achtergelaten kleding en 
poncho’s bieden we apart aan als textiel of 
plastic.” De Stichting zit inmiddels samen 
met Dar in de werkgroep Duurzame

evenementen van Nijmegen European 
Green Capital 2018. Daar wordt onder 
meer gewerkt aan de ontwikkeling van 
een standaarddienst op 
het gebied van 
afvalscheiding 
voor Nijmeegse 
evenementen.

Vlaggetjes werken
In 2017 probeerde de organisatie van de 
jaarlijkse Zevenheuvelenloop iets nieuws uit: 
vlaggetjes bij de containers voor restafval en 
plastic. “Er lopen tienduizenden deelnemers 
en toeschouwers over het terrein. We hebben 
veel afvaleilanden waar je afval kunt 
scheiden, maar in het voorbijgaan letten 
mensen vaak niet op het soort container. 
Ze willen die bananenschil of dat flesje kwijt, 
punt. Om het goede gedrag te stimuleren en 
het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken, 
kozen we voor de vlaggetjes die boven de 
containers uitstaken. Dit werkte. We hadden 
meer schoon plastic afval en minder restafval.”

De Stichting Zevenheuvelenloop is altijd bezig met het verduurzamen van hun evenementen. “We stimuleren openbaar vervoer, 
beperken de hoeveelheid afval en scheiden het afval zo goed mogelijk.” Aan het woord is Ronald Veerbeek, directeur Stichting 
Zevenheuvelenloop.

33



afvalscheiding % 2016

restafval kg / inwoner 2016

afvalscheiding % 2017

restafval kg / inwoner 2017
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restafval kg/inwoner      VANG-doelstelling          
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2016

89
94
50
58
100
130
97

2016

82
80
88
87
74
74
77

Totaal restafval is de som van fijn en grof huishoudelijk afval en verbouwingsrestafval

Veranderingen in 2017: 
- Berg en Dal is afvalbeleid geharmoniseerd, waardoor in Ubbergen diftar is ingevoerd
- In Beuningen is omgekeerd inzamelen ingevoerd

2020
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100
100
100
100
100
100

2020
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2017
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53
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Dar N.V. Geconsolideerd 
(bedragen x € 1.000)

              2017          2016

Vaste activa 
Vlottende activa 
Totaal 
Groepsvermogen  
Voorzieningen   
 
Solvabiliteit (groepsvermogen gedeeld door balanstotaal) 

Rentabiliteit gemiddeld groepsvermogen (excl. effect van overige opbrengsten op groepsvermogen)

Netto kasstroom

Netto omzet
Kosten van afvalverwerking
Exploitatiekosten
Resultaat na belasting

Netto toegevoegde waarde (netto omzet minus kosten van afvalverwerking)

Netto marge (resultaat na belastingen gedeeld door netto omzet)
Investeringen (im)materiële vaste activa  

18.633
7.647

26.280
13.094

826

49,8%
1,5%

-2.461

40.893
-7.485

-33.207
201

33.408

0,49% 
3.212

18.002
7.936

25.938
14.042

928

54,1%
4,3%

-1.252

39.120
-6.879

-31.094
1.147

32.241

 2,93%
1.360
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