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Circulair jaarverslag 2020



AFBEELDING

Circulair jaarverslag 2020

In 2020 hebben wij de volgende stap gezet in circulair 

ondernemen. Niet alleen brachten wij onze CO2-uitstoot 

verder terug en behaalden wij daarmee onze doelstelling, 

ook zochten we nadrukkelijk naar nieuwe oplossingen, en 

namen we leveranciers en andere partners verder mee in 

ons gedachtegoed. Juist in een jaar waarin de wereld 

totaal veranderde, is het belangrijk fris en vooruitstrevend 

te denken en te handelen. Welke stappen we hebben 

gezet in die nieuwe wereld?

U leest erover in ons circulair jaarverslag.
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A&M Groep toegetreden 

tot metaalconvenant

Incidenten met 

verzuim 0
in 2020

Jan Rotmans noemt A&M Groep 

“een belangrijke speler 
in de transitie naar een 
circulaire economie”

A&M Groep 

behaalt doelstelling 
CO2-reductie

Van schrootboer 

naar visionair

A&M Groep op Jeugdvakantieland 2020
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Intermodaal Aannemerij ElectronicsAutomotive

KatalysatorenIndustrieAfval Projecten

Expertise

A&M Groep
Circulaire oplossingen

Advies Projectmanagement AcademyRecycling



AFBEELDING

Familiebedrijf 
Integer en sociaal

Persoonlijke betrokkenheid 
Loyaal

No nonsense
Duidelijk

Innovatief 
Dynamisch

Cultuur – waarden 
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Missie 
Bijdragen aan betere wereld door:

Organisaties bewust te maken 
van hun maatschappelijke rol en 
verantwoordelijkheid (W&R) 
over eigendom grondstoffen.

Opdrachtgevers te helpen bij het                                              
realiseren van hun (duurzame)                                        
doelstellingen.

1

2

Opdrachtgevers adviseren over:

 Aansprakelijkheid voor afvalstromen

Wet- & regelgeving rondom 
circulariteit en duurzaamheid

 Rapportages over o.a. participatie, 
CO2-besparing, volume in tonnen en 
MVO

Strategie

Projectmanagement

 Bij uitvoering en implementatie 
van projecten



KLANTREFERENTIES X8

Kwaliteit
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Veiligheid

Belangrijkste voorwaarden in ons werk

 Veiligheid opdrachtgevers, contractanten en medewerkers

 Continu verbeteren veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)

 Vastleggen veiligheidsprioriteiten in bedrijfsvoering (Taak Risico Analyse)

 Veiligheidscertificaten (VCA** certificaat)

 2020 geen ongevallen met verzuim als gevolg

 Traject Veiligheidsladder 3 gestart
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Vestigingen

5

Werknemers

65

Klant-
tevredenheid

8.7
Ongevallen 
met verzuim

0

Sociale uren 

42.452 
Verwerkte 
grondstoffen

60.8 ton x1000

Terrein

25.000M2

Man / vrouw
verhouding

50/15

Kerncijfers 2020



TEKST 100%

2020 26 2 0 16 56

Energie, CO2 en luchtkwaliteit
Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Zo verbeteren we ons wagenpark, gaan 
we zuinig om met energie en gebruiken we vaker duurzame energie. Bekijk hier hoe 
onze CO2-footprint procentueel is verdeeld.

Bedrijfsauto’s Zakelijk vervoer
privéauto’s Propaan Elektriciteit & 

stadswarmte
Brandstofverbruik 

materieel

2019 32 2 3 13 50

2018 28 0 5 8 59

uitstoot naar parameters (%)
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Grondstoffen
Hoe milieubewust zijn wij?

Bekijk hoeveel grondstoffen wij het 
afgelopen jaar hebben verwerkt.

Totaal verwerkte grondstoffen in tonnen (x1000)

55,1 61,4 60,8

2018 2019 2020
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Opdrachtgevers 
stimuleren en helpen 
duurzaam te 
ondernemen

Wij ondersteunen 4 van 17 SDG’s (Sustainable

Development Goals). Dit zijn de doelen om van 

de wereld een betere plek te maken in 2030.

Wij delen kennis en geven advies aan relaties en 
collega-bedrijven. Dat doen we via onze eigen 

In2Waste Academy, als verlengstuk van de 
dienstverlening van In2Waste. Op basis van 

verschillende thema’s biedt In2Waste Academy 
een relevant en interessant opleidingspakket 
dat niet alleen uit digitale maar zeker ook uit 

tastbare, real time onderdelen bestaat. 
Daarnaast werken we steeds vaker samen met 
hogescholen en universiteiten om talent aan 

onze organisatie te binden

Wij maken onze klanten ervan bewust om op 
een verantwoordelijke manier met materialen 
om te gaan. Verder stimuleren wij hergebruik. 
Ook in ons eigen inkoopgedrag letten wij goed 
op. Onze goederen, diensten en werken kopen
wij zo veel mogelijk lokaal in. Zo dragen wij bij 

aan de lokale werkgelegenheid. Bovendien 
scheelt het CO2-uitstoot. Uiteraard vragen wij 

naar het duurzaamheidsbeleid van onze 
leveranciers. Met deze maatregelen dragen we 

bij aan doel 12.

Wij werken aan economische groei. Als 
organisatie, maar ook voor onze klanten en 
leveranciers.  Verder geven we kansen aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Hiervoor hebben wij vaste partners waarmee 

wij dagelijks samenwerken. Zo participeren wij 
in een sociale werkplaats die wij voorzien van 

werkzaamheden. Daarnaast hebben wij mensen 
van regionale werkvoorzieningscentra bij ons op 

de locaties werken die wij voor dit werk 
inzetten.

Door onder andere het integreren van 
hergebruik in onze processen en in die van onze 
relaties dragen wij bij aan de vermindering van 
CO2 footprint en het gebruik van grondstoffen.

Hierdoor dragen wij niet alleen bij aan onze 
eigen doelstellingen, maar ook aan die van onze 

relaties. Een win-win situatie. 
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10R-model
In een circulaire economie worden 
materialen zo hoogwaardig mogelijk 
hergebruikt. 

Wij streven ernaar steeds hoger op de 
circulaire ladder te klimmen. Wij 
gebruiken hiervoor het breed 
geaccepteerde 10R-model.

De A&M Groep heeft het afgelopen 
jaar invulling gegeven aan een aantal 
van deze niveaus, namelijk: recycle, 
refurbish, repair en re-use. 

Linear

Circulair Voorkomen van gebruik van virgin-materials/grondstoffenRefuse10

Verminderen van het gebruik van grondstoffenReduce9

(Her)ontwerpen van product met circulariteit als uitgangspuntRethink8

Product hergebruikenRe-use7

Onderhoud & reparatie > levensduur verlengingRepair6

Product opknappen Refurbish5

Nieuw product van secundaire materialenRemanufacture4

Producthergebruik, maar met andere doel/functieRepurpose3

Verwerking van product naar grondstof en hergebruikRecycle2

Energieterugwinning uit materialenRecover1
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Maatschappelijke 
Samenwerkingen

Jeugdland

Lokale sportverenigingen

Schoolbezoeken

Samenwerking Hogeschool Rotterdam en TU Delft

SROI medewerkers (participatiewet)
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Aan het woord

Jan Rotmans
Hoogleraar transitiekunde

A&M Groep zet zich in voor de circulaire economie

“Het afgelopen jaar heb ik van dichtbij de transitie meegemaakt die A&M heeft 
ingezet. Dit blijkt o.a. uit wat zij hebben gerealiseerd: 

 Het inrichten van de Innovation Plant in Europoort Rotterdam

 Het proces van verduurzaming concreet gemaakt samen met hun relaties 

 Het delen van duurzame kennis met relaties, collega-bedrijven en scholen.”

“Het afgelopen jaar heeft de A&M Groep aangetoond 
een belangrijke speler te zijn in de transitie naar een 
circulaire economie”
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Aan het woord

Leo Dekker
Bedrijfsleider Demontage 

Werkplaats Zeeland (D.W.Z.) 

Sinds 2018 is de A&M Groep een partner van DWZ

 “Als verlengstuk van het sociaal ondernemen is de A&M Groep sinds 2018 
partner van DWZ. Demontage werkplaats Zeeland (DWZ) is een bijzonder
leerwerkbedrijf in Goes. Het is een organisatie, die past bij onze ambities. Ook 
bij hen staan de begrippen kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid hoog in het 
vaandel, net als bij DWZ“

‘’ Met deze samenwerking dragen wij bij aan sociale 
werkgelegenheid en hebben wij de mogelijkheid om 
(sociale) vraagstukken voor relaties in te vullen.’’
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Aan het woord

Ron Broeders
Directeur Waste Vision

Samen met de A&M Groep produceerden wij ondergrondse containers op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze

 “Rotterdam heeft zo’n 7.000 ondergrondse containers. En meer dan 12.000 
prullenbakken. Die worden allemaal geproduceerd, geïnstalleerd en 
onderhouden door Waste Vision. De A&M Groep werkt samen met dit bedrijf. 
Niet alleen levert A&M Recycling het gerecycled metaal voor de containers. 
Ook trekken we samen op, op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Het kennis- en innovatiecentrum In2Waste brengt goed in kaart 
hoe circulair we ondernemen en waar we kunnen verbeteren”

‘’Samen kijken we niet alleen naar de sociale 
component van ons werk, ook letten we op het milieu’’.
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Aan het woord

Mirella Soyer
Hoofddocent duurzaamheid 

Hogeschool Rotterdam

De A&M Groep is een van de samenwerkingspartners van Hogeschool Rotterdam

“Samen proberen wij de nieuwe generatie professionals klaar te stomen voor de 
duurzame uitdagingen van vandaag en morgen. Bijvoorbeeld met zogenoemde 
Field Labs, waarin studenten samen met de opdrachtgever circulaire vraagstukken 
oplost in de praktijk.”

“Al sinds dat ik ze ken, proberen ze het concept van 
meervoudige waarde creatie handen en voeten te 
geven. Dus naast ecologische waarde ook aandacht 
voor sociale waarde.”
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Aan het woord

Laurine Bonnewits
Provinciale Statenlid Zuid-Holland

De A&M Groep staat voor duurzaamheid

 “Samen met hun relaties en partners is de A&M Groep constant op zoek naar 
oplossingen die goed zijn voor de economie én de natuur. Een bedrijf dat het 
voortouw neemt in nieuwe ontwikkelingen. Ik heb ook een keer hun seminar  
‘Duurzaamheid en stikstof vanuit een zakelijk perspectief’ bezocht. Zulke 
bedrijven zien wij graag in de provincie, omdat ze circulaire vraagstukken in de 
praktijk oplossen.”

“Inmiddels wordt de A&M Groep zelfs door het 
Havenbedrijf Rotterdam gezien als een cruciale schakel 
richting een CO2-neutrale Rotterdamse haven in 2050’’.
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In2Waste Solutions, het kennis- en adviescentrum 
van de A&M Recycling Groep heeft afgelopen maand 
het Internationaal MVO Convenant voor 
de Metaalsector ondertekend. 

In2Waste neemt hiermee haar verantwoordelijkheid 
voor een verantwoorde metaalketen. Tevens committeert 
In2Waste zich aan de verplichting om de (potentiële) 
negatieve impact voor mens en milieu te identificeren, 
te voorkomen en te verminderen.

Over de A&M Groep

Rol binnen dit convenantHet convenant

Het Internationaal MVO Convenant is een belangrijk 
middel voor de metaalsector om gezamenlijk een impuls 
te geven aan internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (IMVO). 

Tevens helpt het om misstanden op het gebied van 
mensenrechten en milieu in de metaalsector terug te 
dringen. Het convenant gaat in op zowel de binnenlandse 
als de buitenlandse aanpak.

Volgens CFO Rob van Vijfeijken van A&M Recycling sluit 
het convenant naadloos aan bij de ambities van In2Waste: 
“Wij streven naar een maximale bijdrage aan 
de circulaire economie. Dat doen we door 
de optimale recycling van reststoffen. 

In ons werk nemen we onze verantwoordelijkheid voor 
een duurzame keten. Met onze kennis en ervaring werken 
we mee aan de doelstellingen uit dit convenant.” 

MVO Convenant
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A&M Groep te gast bij Studio Friends in Business

Stefan van Alphen
Circulariteit en duurzaamheid 

binnen A&M Groep

“Eerst waren we 
de vervuilers, nu zijn 

we onderdeel van 
de Oplossing.”
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Van Schrootboer naar Visionair
klik op magazine voor link naar het artikel

https://www.amrecycling.nl/files/am-artikel-fib-nr129.pdf
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Samenvatting 2020

Toetreding tot 
metaalconvenant

8,7 klanttevredenheid
Van schrootboer 

tot visionair
Concrete invulling 

circulaire modellen
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Denkt u mee?
Samen met u blijven we in gesprek en kijken we waar 
wij samen een balans kunnen vinden tussen een 
gezond bedrijfsrendement (profit), een beter milieu 
(planet) en optimaal welzijn van de medewerkers en 
de maatschappij (people). Wij hopen dat u hier met 
ons aan wilt meewerken.

Heeft u vragen of suggesties? Neem gerust contact 
met ons op via: 010-4151775 of info@amrecycling.nl


