
Dag in dag uit zamelen wij materialen en producten in op onze vestigingen. 
Dit zien we niet als afval. Dit zijn grondstoffen voor nieuwe toepassingen. 

Vanuit die gedachte werkt De A&M Recycling Groep mee aan een circulaire economie. 
En dat doen we al sinds onze oprichting in 2003. 

Ook het afgelopen jaar leverde De A&M Recycling Groep een duurzame bijdrage, samen met alle 
leveranciers en andere ketenpartners. We verwerkten meer reststromen dan het jaar ervoor, zetten 
onverminderd in op CO2-reductie en bleven aandacht geven aan goed en sociaal werkgeverschap.

We hebben onze belangrijkste resultaten voor u verzameld. U leest erover in ons circulair jaarverslag.

• DINTELWEG 71 – EUROPOORT ROTTERDAM (INNOVATION PLANT)
• MONTREALWEG 120 – BOTLEK ROTTERDAM
• ACHTERZEEDIJK 57, HAL 12 BARENDRECHT

FERRO – NON FERRO –  SCHADECONTAINERS - AFVAL – ACCU’S – KATALYSATOREN – ELEKTRONICA – UNITS



Het afgelopen jaar gaven we meer reststromen 
een nieuwe toekomst dan in de jaren ervoor.

Als onderneming die haar opdrachtgevers stimuleert om duurzaam en circulair te ondernemen, 
streven we uiteraard zelf ook naar een duurzame bedrijfsvoering.

HOE IS ONZE UITSTOOT VERDEELD?
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WEEELABEX

DE A&M RECYCLING GROEP
De A&M Recycling Groep is opgericht in 2003 en inmiddels 
uitgegroeid tot een gerenommeerde organisatie met meer dan 
50 medewerkers en drie vestigingen. Onze missie is om afval 
een toekomst als grondstof te geven en zodoende een bijdrage 
te leveren aan de circulaire economie. Met ons kennis- en 
adviescentrum In2Waste ondersteunen we onze opdrachtgevers 
bij het realiseren van hun circulaire en sociale doelstellingen. Dat 
doen we met oog voor mens, milieu en maatschappij. En met de 
vereiste certificeringen. In totaal hebben wij 8 certificaten, dit zijn:

• MVO Prestatieladder niveau 3
• CO2 Prestatieladder niveau 3
• WEEELABEX
• ISO14001
• ISO9001
• VCA**
• MRF Keurmerk
• VIHB

In de afbeelding kunt u zien hoe deze keurmerken zich verhouden 
tot het overkoepelende keurmerk ‘MVO Prestatieladder’. De eerste 
P van Planet (milieu) geeft richting aan ons milieubeleid. Bij de 
tweede P van People (mensen) gaat het om het ondersteunen en 
het welzijn van onze medewerkers en sociale omgeving. Bij de 
derde P van Profit (gezond bedrijfsrendement) gaat het om de 
bedrijfscontinuïteit en de omgeving laten meeprofiteren van onze 
aanwezigheid.

De MVO Prestatieladder is het overkoepelende keurmerk dat 
gericht is op een MVO managementsysteem, stakeholder- en 
indicatorenmanagement.

SOCIAAL ONDERNEMEN
A&M Recycling is een landelijk opererende organisatie met 
wortels in Rotterdam. Wij voelen ons verantwoordelijk voor 
onze directe omgeving. Zo zijn wij al jaren sponsor van een 
aantal sportverenigingen. Daarnaast hebben we afgelopen jaar 
deelgenomen aan diverse evenementen, waaronder de Robert 
Doornbos Grand Prix in Rotterdam Ahoy, georganiseerd door 
Rotterdamse sporticonen. Wij waren uiteraard ook aanwezig 
tijdens Jeugdvakantieland en zijn wij gevraagd voor een Open 
Dag bij één van onze relaties. Medewerkers van A&M Recycling 
leerden op deze evenementen de kinderen kennis maken met 
recyclen en de circulaire economie. 

A&M Recycling wil ook kansen bieden aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door deze medewerkers 
in te zetten bij demontagewerkzaamheden. Op die manier 
helpen we onze opdrachtgevers mee in het behalen van hun 
doelstellingen op het gebied van sociaal ondernemen en het 
voldoen aan de Participatiewet.

VEILIGHEID
Al jaren heeft A&M Recycling een goede naam wat betreft veilig 
werken. Net als de jaren ervoor zijn er bij A&M Recycling in 2018 
geen ongevallen met verzuim als gevolg geweest. Daar zijn we 
blij mee. Met veiligheidscertificaten borgt A&M Recycling veilig 
werken in haar bedrijfsvoering. Al jaren heeft A&M Recycling 
het VCA* certificaat voor het beheersen van veiligheids-, 
gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer. Sinds 2018 
hebben we ook het VCA** certificaat behaald en kunnen wij ook 
projecten als hoofdaannemer uitvoeren.

INNOVATIES IN 2018
Participatie in DWZ:
Het afgelopen jaar hebben we verder gewerkt aan het uitbouwen 
en professionaliseren van onze organisatie. Als verlengstuk 
van het sociaal ondernemen was de participatie in DWZ een 
belangrijke mijlpaal in 2018. DWZ is een bijzonder leer-werkbedrijf 
in Goes en is onderdeel van Zeeuwse Gronden, A&M Recycling en 
React.

Uitbreiding Dintelweg tot een Innovation Plant:
De vestiging aan de Dintelweg in Rotterdam hebben we 
uitgebreid van 3.000 m2 naar een Innovation Plant van 
10.000 m2. Dit was een ingrijpende operatie waarbij we bewust 
hebben gekeken naar het hergebruik van duurzame materialen. 
Ons nieuwe kantoor, waar ook ons kenniscentrum In2Waste is 
gevestigd, is voorzien van onder andere duurzame verlichting 
en een warmtepomp. Met de inrichting van een sorteerstraat, 
shredderfaciliteiten en afgesloten en beveiligde ruimtes, bieden 
wij onze relaties een vertrouwelijke vernietiging en verantwoorde 
recycling van afgedankte apparatuur, installaties, computers en 
componenten aan, uiteraard conform de WEEELABEX-wet.

Nieuwe Business Unit:
Wij beschouwen uw “oude” tijdelijke huisvesting (Units) als een 
duurzaam product met waardevolle grondstoffen. Scheiden op 
locatie, behoud van grondstoffen en Recycle-Zorg van A tot Z 
geven het belang aan van duurzaam verwerken van uw “oude” 
tijdelijke huisvesting. Wij zorgen ervoor dat deze grondstoffen op 
een economisch voordelige en ecologisch verantwoorde manier 
gedemonteerd worden, zodat de waarde niet verloren gaat. 

Samen met u, één van onze stakeholders, zullen we in gesprek blijven gaan 
om te kijken waar we samen een balans kunnen vinden tussen een gezond 
bedrijfsrendement (profit), een beter milieu (planet) en optimaal welzijn van de 
medewerkers en de maatschappij (people). ‘Afval heeft toekomst!’ en wij hopen 
dat u hier met ons aan mee wilt werken. Heeft u vragen en/of suggesties dan 
kunt u altijd contact met ons opnemen.


