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Circulaire economie 1. Grondstoffen
Bij meubilair hebben we de keuze uit een aantal grondstoffen: staal, hout en kunststof. Hieronder treft u kernachtig de 

eigenschappen van deze grondstoffen. Het zal u niet verbazen dat Vepa voor hout kiest als het kan.  
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Hout
Hout is een hernieuwbare grondstof die meestal regionaal 

(t.o.v. de productielocatie) en duurzaam (mits FSC® of PEFC) 

gewonnen wordt en met relatief weinig energie verwerkt 

wordt tot massief houten delen of tot panelen van MDF of 

spaan. Hout is goed te revitaliseren, volledig recyclebaar 

en aan het einde van de diverse cycli tevens geschikt als 

duurzame grondstof voor gecertificeerde groene energie. 

Wist u dat de Europese bossen goed zijn voor 95% van alle 

houttoepassingen in Europa? En dat deze bossen tussen 

1990 en 2005 met 15% zijn toegenomen tot een grootte 

vergelijkbaar met Griekenland. Deze groei  gaat nog steeds 

door met 661.000 hectare(!) per jaar. 

Staal
Staal wordt met veel energiegebruik en CO2-uitstoot geproduceerd in hoogovens waar staal wordt gewonnen uit ijzererts 

dat vanuit de hele wereld wordt aangevoerd. Ook voor recycling is een enorme hoeveelheid energie nodig. Nieuw staal kan 

maar voor 25 tot 30% uit gerecycled staal bestaan.

Bij het opstellen van pve’s voor producten kan men met bovenstaande informatie rekening houden door producten van 

Europees hout te laten prevaleren boven producten die van andere grondstoffen gemaakt worden. Alle meubelen van Vepa 

worden al vanaf 2011 principieel zoveel mogelijk van hout gemaakt. Hierbij valt te denken aan opbergmiddelen van hout, 

stoelen (grotendeels) van hout, tafels (grotendeels) van hout, etcetera. Uiteraard is dit hout FSC® of PEFC gecertificeerd.

Overzicht eigenschappen grondstoffen
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Kunststof 
Kunststof is een product waarvoor ruwe olie, gewonnen 

in olievelden, vanuit de hele wereld getransporteerd 

wordt. Eerst naar raffinaderijen en vervolgens naar de 

krakingsinstallaties bij kunststofproducenten. Het proces 

vraagt een grote hoeveelheid aan energie. 

Kunststoffen kunnen, mits per soort gescheiden (PU, PP, 

PE, PET, etc.), goed gerecycled worden. 

Het revitaliseren van kunststof onderdelen voor 

hergebruik is zeer moeilijk. Plastic afval veroorzaakt in de 

wereld grote problemen zoals de “plastic soup” in onze 

oceanen. 

Circulaire economie is een economie die functioneert vanuit een 

circulaire gedachte, waarin producten zoveel mogelijk gemaakt 

worden van hernieuwbare of goed recirculeerbare grondstoffen, 

waarbij zo min mogelijk energie en transport wordt gebruikt en waarbij 

producten zo lang mogelijk (her)gebruikt kunnen worden.

Wat betekent dit voor ons meubilair? 
Tijdloos design van hoge kwaliteit dat door onze vakmensen in onze eigen fabrieken in Nederland wordt 

geproduceerd vormt hiervoor de basis.  Onze producten zijn zo ontworpen dat zij aan het einde van hun 

technische leven een nieuw leven kunnen krijgen door hergebruik en revitalisering of door de basis te vormen 

voor recycling of gecertificeerde groene energie doordat grondstoffen goed te scheiden zijn.

Er is echter nog zoveel meer. We lichten onze verdere activiteiten op het gebied van circulaire economie toe 

aan de hand van vijf verschillende onderwerpen:

1. Grondstoffen

2. Energie & transport

3. Hergebruik & revitaliseren

4. Recycling & duurzame energie

5. Betalen voor gebruik?



2. Energie & transport
Energiegebruik wordt, zoals hiervoor beschreven, grotendeels bepaald door de grondstoffen die men gebruikt. Het 

productieproces van houten plaatmateriaal tot product vraagt naar verhouding veel minder energie dan kunststof of staal. 

Bijkomend aandachtspunt is de mate waarin de producent in het verdere productieproces energiebesparingen doorvoert en 

duurzame energieopwekking toepast.

CO2 en transport
Het betrekken van grondstoffen en het produceren dichtbij 

de afzetmarkt voorkomt onnodig transport. Uitbesteden 

aan lagelonenlanden of Azië kan soms goedkoper zijn, 

maar draagt zeker niet bij aan het terugdringen van 

energiegebruik ten gunste van transport. Dit verschil in 

CO2-uitstoot is geïllustreerd in de grafiek hieronder. Gebruik 

van fossiele brandstoffen en transport kan recht evenredig 

vertaald worden naar CO2-uitstoot. 

Daarnaast levert uitbesteden aan deze landen geen 

bijdrage aan de lokale of nationale economie in de vorm van 

werkgelegenheid of social return. Bij de keuze van producten 

zou men vanuit duurzaamheidsoverwegingen rekening 

moeten houden met de plaats waar deze geproduceerd 

worden. Vepa produceert in Drenthe al haar producten vanaf 

het houtpaneel, de stalen buis, de staalplaat en de rol stof 

tot een eindproduct. Wij besteden niets uit aan zogenaamde 

‘lagelonenlanden’.

Bij het opstellen van pve’s voor producten kan men met bovenstaande rekening houden door het transport van fabriek naar 

klant mee te wegen in de milieubeoordeling. 
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3. Hergebruik & revitaliseren
Producenten moeten eigenaar blijven van hun eigen grondstoffen en zich erop instellen 

dat zij hun eigen producten terugkrijgen en deze optimaal hergebruiken. Vepa heeft 

haar fabriek volledig ingericht om alle revitaliserings-werkzaamheden in eigen fabriek te 

kunnen realiseren. 

Hout
Houten delen worden opgeschuurd en in de eigen 

houtspuitafdeling voorzien van een nieuwe beits- of laklaag. 

Houten panelen afgewerkt met melamine of HPL worden 

in onze plak- en persstraat voorzien van een nieuwe HPL 

toplaag . Vervolgens worden ze op de juiste maat gezaagd 

en voorzien van een nieuwe randafwerking op onze nieuwe 

LaserTec kantafwerkingsinstallatie.     

Stof
Gestoffeerde delen worden ontdaan van de oude stof 

en indien nodig ook van de oude schuimdelen. De oude 

stofdelen worden ingescand zodat direct een digitale snijmal 

beschikbaar is, ook van “niet eigen producten” is dit mogelijk. 

De snijmachine, die aan een computer gekoppeld is, kan 

hiermee direct aangestuurd worden. 

Inmiddels heeft Vepa al enkele revitaliseringstrajecten gerealiseerd bij o.a. TenneT, Enexis en Nationale Nederlanden. 

Kunststof 
Kunststof kan, indien beschadigd, eigenlijk niet 

gerevitaliseerd worden en zal daardoor veelal vervangen 

moeten worden. Kunststof stoelkuipjes lenen zich 

daarom bijvoorbeeld minder voor revitalisering dan houten 

stoelkuipjes. 

Staal
Stalen delen worden licht opgeschuurd en vervolgens 

in de eigen epoxystraat ontvet, schoongemaakt en 

elektrostatisch voorzien van een nieuwe laklaag. 
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5. Betaling voor gebruik?
Betalen voor gebruik en niet voor bezit wordt vaak vertaald naar huur- of leasevormen. Bij Vepa zien wij dat toch een beetje 

anders. Uiteraard behoren deze vormen van financiering tot de mogelijkheden. Bij Sita realiseerden wij onlangs de complete 

inrichting voor een periode van 10 jaar tegen een vaste vergoeding per maand. 

4. Recycling & duurzame energie
Om de milieubelasting (footprint) nog verder te verminderen kan een fabrikant initiatieven nemen die daaraan bijdragen, zoals 

het goed scheiden van reststromen en waar mogelijk opwekken van duurzame energie door windmolens of zonnepanelen. 

Recycling
In samenwerking met Van Gansewinkel organiseren wij onze 

reststromen op een manier die ervoor zorgt dat al sinds 

2012 96% hiervan gerecycled wordt of gecertificeerde 

groene energie oplevert. 3% levert grijze energie op en nog 

maar 1% wordt gekenmerkt als afval. Een ongeëvenaarde 

prestatie in de branche. Dit afvalprofiel is te zien in 

onderstaand figuur. 

Duurzame energie
Vepa heeft in 2012 haar totale footprint laten berekenen 

door de TU Delft. Deze bleek dermate laag dat wij 

geen CO2 hoeven te compenseren. Toch wilden wij 

een extra bijdrage leveren. In 2013 en 2014 werden 

warmteterugwinningsinstallaties geïnstalleerd in de 

spuitafdelingen, 283 zonnepanelen op het dak van onze 

fabriek geplaatst (met een totale capaciteit van 60.000 

Watt) en energiezuinige verlichting in fabriek en kantoren 

aangebracht. 
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Terugname
Duurzaamheid heeft in onze optiek echter niet veel met 

financiering te maken. Wij garanderen u, ook bij koop, 

na een vooraf vastgestelde periode tussen de 5 tot 10 

jaar de terugname van het meubilair tegen een vooraf 

bepaalde prijs.  Wilt u zich liever niet vastleggen? Ook 

dan garanderen wij de kosteloze terugname aan het eind 

van de gebruiksperiode, wanneer dit ook is. Wij zorgen 

vervolgens ook voor hergebruik en revitalisatie in onze eigen 

fabriek. Vepa ontwikkelt en produceert haar producten 

al jarenlang volgens de principes van circulaire economie 

en de revitalisering is volledig geïntegreerd in onze 

productieprocessen. 

Huur en lease
Wilt u toch huren of leasen dan kan Vepa u dit in veel 

gevallen zonder tussenkomst van leasebedrijf of bank 

aanbieden. Zo blijft Vepa echt eigenaar van haar producten 

en niet de bank of een leasebedrijf. 

Vepa heeft inmiddels bij Sita een complete inrichting op 

basis van circulaire economie en volledige financiering 

mogen verzorgen. Maar ook bij TenneT, Enexis en Nationale 

Nederlanden werden succesvol revitaliseringstrajecten 

uitgevoerd. 

Wij nodigen u graag uit om te praten over de mogelijkheden of om zelf het duurzame productieproces in onze 30.000m2 

grote productiefaciliteit te bezichtigen!

project Sita 
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PEFC en FSC® keurmerk

Van hout met het PEFC of FSC® keurmerk weet u zeker dat het uit een goed beheerd 

bos afkomstig is. Een PEFC of FSC® bos is aantoonbaar duurzaam beheerd, op een 

manier waarbij de natuur wordt beschermd, de rechten en veiligheid van werknemers 

en inheemse bevolking worden gerespecteerd en het geoogste hout geld oplevert.

Ecolabel keurmerk

Ecolabel textiel is aantoonbaar milieuvriendelijker. Het Europees Ecolabel is het 

Europese milieukeurmerk. De criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus van 

een product.

Van grondstoffen, energiegebruik tot schadelijke stoffen en afval. U herkent het 

Europees Ecolabel aan de bloem. En dan weet u: ‘Met de bloem kies je voor groen’.

Oeko-Tex Standard 100

Het keurmerk voor textiel met gezondheidsgaranties. Ook standaard in de Vepa 

stoffencollectie.



PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

RE! Circulair inrichten
Vepa sluit de ketens

We gaan verder dan ISO26000

Het uitgangspunt voor het bepalen van het duurzame 
beleid gaat verder dan de richtlijn ISO 26000 Social 
Responsibility. De richtlijn, momenteel in concept, 
heeft als doel organisaties richtlijnen te bieden 
voor het operationaliseren van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. ISO 26000 blijft echter 
een richtlijn en het is helaas geen certificaat dat 
objectief getoetst kan worden. Ook houdt deze 
richtlijn sterk rekening met variërende lokale 
omstandigheden. Vepa gaat hierin verder: de norm 
voor productie en transport van alle producten, 
grondstoffen en diensten dienen te allen tijde 
minimaal te voldoen aan Europese wet- en 
regelgeving. Door bewust de productie volledig in 
eigen fabrieken in Nederland te houden is Vepa al een 
behoorlijke stap verder. Maar wij vinden dat het altijd 
beter kan en we staan open voor iedere verbetering.
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Gebruik van grondstoffen beperken 
•  Vooral schaarse en vervuilende grondstoffen vermijden
•  < plastics (aardolieproduct) alleen van gerecycled materiaal.
•  > natuurlijke en hernieuwbare materialen (hout beter dan staal)
Samenstellingsetiketten
• CPV codes
• Recyclebaarheid
Bij voorkeur hernieuwbare grondstoffen
• Hout (FSC & PEFC)
•  Liever geen voedsel gerelateerde grondstoffen (mais,

suikerriet, etc.) 
Green Furniture Circle initiatief

Verdienmodel op basis van arbeid  i.p.v grondstoffen
Producten modulair (her-)ontwerpen
Samen met stakeholders van afval naar grondstof
• TU Delft & Hoge Scholen regio
• SUEZ , Attero & Van Gansewinkel
• Toeleveranciers
• Overheid
• Gebruiker
• Green Furniture Circle
Van bezit naar gebruik
Kopen of huren? RETURNOVER!
In de praktijk
• SUEZ (Sita)
• iotspot

Doe meer!
• EVR = 0,01 (Ecocost to Value Ratio) 8 x lager dan neutraal
• CO2 neutraal in 2020
• Zonnepanelen op fabriek 2014 (>30 huishoudens / jaar)
• 100% made in Holland
• Assortiment aangepast (< plastics & > hout)
• Ook aantoonbare refit andere merken!!
• Betalen voor gebruik: Returnover
• We staan open voor nog meer uitdagingen!!

Hergebruik grondstoffen in productie
• Ladenblokken
• Unit banken
• Patch werkplekken
• Moi banken
Hergebruik extern afval
• Felt stoelen
Hergebruik grondstoffen extern
(afvalbarometer)
• 96% recycling en duurzaam groene energie
• 3% grijze energie
• 1% afval

• Structureel
• Creatief
Logistieke planning
(Refit op locatie en/of Refit in fabriek)
Bewerking
• Houtbewerking    (Bezagen, her plakken, her

lakken, her beitsen)
• Metaalbewerking  (Her lakken (epoxeren), 

lassen, snijden)
• Stoffering  (Scannen, snijden, schuim, 

herstofferen)
In de praktijk
• TenneT
• Nationale Nederlanden
• Hoogheemraadschap Leiden
• VGZ
• IND Zwolle

Reversed Logistics
• Inzameling
• Opslag

Klantspecifiek
Niet Klantspecifiek

Verhuur
Verkoop 
• In commissie/ welfare
• Next user (anonimiseren)
Demontage
• T.b.v. refit
• T.b.v. recycle
In de praktijk
• Achmea
• Essent

Circulaire Centra
• Onderhoud en reparatie
•  Hergebruik en distributie volgens

RL systematiek
• Refit productielocaties
• Recyclecentra
Onderhoudscentra
• Dealers/partners
• Office Service Nederland
• Facility Express
Aansturing
•  Alle centra aangesloten op

één ICT netwerk
• VCA en VOG

Tijdloos design van hoge kwaliteit dat door onze vakmensen 
in onze eigen fabrieken in Nederland wordt geproduceerd 
vormt de basis voor circulair inrichten door Vepa.
Onze producten zijn zo ontworpen dat zij aan het einde 
van hun technische leven een nieuw leven kunnen krijgen 
door hergebruik en revitalisering of door de basis te vormen 
voor recycling of gecertificeerde groene energie doordat 
grondstoffen goed te scheiden zijn. Er is echter nog zoveel 
meer. We lichten onze verdere activiteiten op het gebied  
van circulaire economie toe aan de hand van het model van 
The Ellen MacArthur Foundation.

Bron: The Ellen MacArthur Foundation


