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ACHTERGROND

Marc van der Heijden en Martijn Vinke heten ze. Twee 
magische mannen met totaal verschillende achter-
gronden maar met dezelfde missie, zo bleek snel. Van 
der Heijden had negentien jaar lang een carrière in de 
logistiek. De laatste negen jaar ontwikkelde hij Smart 
Building Logistics, een logistiek model om slimmer en 
sneller te bouwen. Hiermee zorgde hij voor disruptie en 
startte een logistieke revolutie in de bouwsector. In plaats 
van bouwvakkers oneindig met spullen te laten sjouwen, 
zorgde hij ervoor dat ze de materialen, die ze voor hun 
werk nodig hadden, op maat bezorgd kregen. Het afval 
voerde hij netjes af en dit werd gebruikt als ‘valuta’ bij het 
kopen van nieuwe goederen. Deze slimme manier van lo-
gistiek leverde aanzienlijke besparingen op en dit bracht 
hem op een idee. Hij besloot een bedrijf op te richten dat 
zich met circulariteit zou bezighouden. Of in gewoon 
Nederlands: van afval iets bruikbaars te maken. 

moest worden omgegaan. Die gaan zich vaak dom gedra-
gen door de gedragscultuur, de structuur en hiërarchieën 
binnen organisaties.’ Vinke vult aan: ‘En dat terwijl wij 
in potentie de meest slimme wezens op aarde zijn.’ Als 
psycholoog wilde hij aanvankelijk in de zorg werken om 
‘mensen beter te maken’, maar daar miste hij de creativi-
teit en innovatie. Hij besloot om vanuit de advieswereld 
een antwoord op de vraag te geven: hoe kun je vanuit de 
mensen die er werken een bedrijf sterk maken? Vinke: 
‘Wat veel bedrijven doen: die zien een kans in de markt, 
duiken erop en waaien vervolgens met alle winden mee 
om geld te verdienen. Mensen geloven zulke bedrijven 
niet meer. Het wordt pas congruent zodra duidelijk is wat 
voor bijzondere personen er werken, waar ze voor staan 
en waar ze voor gaan. Als consultant hielp ik organisaties 
om de verandering op te zoeken. Dat was op zich prima, 
maar ik merkte dat mijn rol in het verhaal stopte zodra 
het veranderplan was gemaakt. Na een tijdje kwam ik 
dan weer langs om te constateren dat er niks was veran-
derd.’ Na voor een IT-bedrijf te hebben gewerkt, waar 
hij de transformatie een keer wél kon meemaken, werd 
het tijd voor iets anders. Wat dat was, werd duidelijk na 
de ontmoeting met Van der Heijden. ‘Het was letterlijk 
een biertje aan de bar, na die bewuste Lean-training. 
We kenden elkaar nog maar net, maar ik voelde aan dat 
ik tegen Marc kon zeggen dat ik een andere uitdaging 

   Circulair 

toveren
met afval
Wie kent hem niet, de steen der wijzen? Als het niet is van Harry Potter, dan wel uit 

de geschiedenisles. In de middeleeuwen werd er druk gezocht naar de steen die 

onedel metaal kon veranderen in goud. Anno 2019 is er een bedrijf dat ‘onedel’ afval 

omtovert tot kwalitatief kantoormeubilair, gezond isolatiemateriaal en duurzame 

gebruiksvoorwerpen. We spraken met de alchemisten van TRIBOO.

DOOR: BRIAN DE MELLO

‘Ik zag het wel zitten om 
oude postpakketten om 
te toveren in aansprekende 

werkplekken.’

Eigen identiteit
Zijn eerste opdracht kreeg hij via het hoofdkantoor van 
PostNL in Hoofddorp. Dat bedrijf had net een overname 
gedaan: MyParcel, een service waarmee webwinkels 
snel en eenvoudig pakketten kunnen verzenden. Het 
personeel moest onder de vleugels van PostNL letter-
lijk een plek krijgen met een eigen identiteit. Dit hield 
in dat tachtig werkplekken creatief dienden te worden 
ingericht. ‘Ik had toen technologie in huis om van cel-
lulosevezels uit afval iets moois te maken. Dus ik zag het 
wel zitten om, heel toepasselijk, 1.700 kilo oude postpak-
ketten om te toveren in 80 aansprekende werkplekken. 
Dat lukte, en het was gelijk onze doorbraak als TRIBOO. 
Terwijl de medewerkers aanvankelijk niet zeker wisten 
of ze hun eigen identiteit konden behouden, besloot bijna 
iedereen om toch aan te blijven, toen ze hun nieuwe 
kantoorinrichting zagen. Ze voelden verbinding met hun 
nieuwe werkplek en kregen een eigen thuis binnen het 
grote PostNL.’ 
Juist de aandacht voor de individuele medewerkers en 
hun identiteit, hoort bij de unieke aanpak van TRIBOO. 
Hier komt de achtergrond van Martijn Vinke, de andere 
directeur en mede-eigenaar, van pas. Vinke en van der 
Heijden ontmoetten elkaar tijdens een ‘Lean’-training, 
gericht op continue verbetering en maximale efficiency. 
‘Martijn en ik vonden allebei dat er anders met mensen 

zocht’, vertelt Vinke. ‘Dat klopt. Toen ik een tijdje later 
op LinkedIn zag dat Martijn beschikbaar was, heb ik 
hem meteen benaderd’, vult zijn compagnon aan.
 
Waardevolle bestemming
Het werd de start van een mooi avontuur. Vinke: ‘We 
hadden één groot voordeel: zonder ballast of rekening 
te hoeven houden met bestaande belangen, konden we 
gaan bedenken hoe het ideale circulaire bedrijf eruit 
zou kunnen zien. De kernvraag was en is voor ons: Hoe 
veranderen we “waardeloze” afvalstromen met zoge-
naamde upcyling-technieken in spraakmakende, circu-
laire inrichting en producten. Waarbij we de waardevolle 
grondstoffen opslaan in de producten, zodat er grond-
stofopbrengsten ontstaan in plaats van afvalkosten. Het 
antwoord ligt in circulaire technologie en een slimme 
logistieke organisatie.’ 
De beide mannen raken bijna opgewonden als ze tot 
de essentie van hun werk komen. Van der Heijden: ‘We 
streven ernaar spraakmakende producten te maken, 
waar mensen een binding mee willen hebben. Dus niet 
een bureau dat vol zit met ziekmakend formaldehyde, 
maar gemaakt van gezonde, eerlijke materialen die echt 
circulair zijn. De grondstoffen voor deze producten zijn 
al afkomstig uit afval en, doordat ze niet onlosmakelijk 
aan elkaar worden verbonden, worden ze volledig herge-
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bruikt aan het einde van de gebruikscyclus. Een tafel kan 
zo later een keuken of een bloempot worden. Doordat 
de hele supplychain klaar staat om de grondstoffen in te 
nemen en te verwerken, kunnen we zeggen dat we écht 
circulair bezig zijn.’ 
De mannen van TRIBOO zitten op hun praatstoel. 
‘Overheden bepalen soms dat een werkplek vijftig jaar 
mee moet gaan, maar als we er na een aantal jaren 
esthetisch klaar mee zijn of er komt functioneel iets 
beters op de markt, dan wordt het tijd voor iets nieuws. 
De opdracht van PostNL was in die zin de start van een 
fenomeen. Alle “grote jongens” lachten ons in het begin 
uit, maar wij kregen het voor mekaar. En nu zijn we klaar 
om de wereld te veroveren. Inmiddels hebben we zo’n 
driehonderd projecten gedaan.’

Van papier naar isolatie
De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag wilde  
circulair renoveren en had hier een goed onderbouwd  
plan voor gemaakt. Toch was het in eerste instantie  
lastig om te beginnen. Veel van wat er in de markt werd  
aangeboden als circulair, bleek niet te kloppen. Men  
besloot bij TRIBOO aan te kloppen. ‘Wij konden de  
mensen meenemen naar echte fabrieken in Nederland,  

waar we het al aan het doen waren’, beaamt Vinke. ‘We  
zijn eerst begonnen met het maken van afvalbakken van  
het eigen afval. Toen dat een geslaagd startpunt bleek en  
mensen er enthousiast van werden, kregen we de vraag  
of we ook circulaire wanden konden maken voor de  
KB. Zoiets bestond nog niet. We gingen op zoek naar  
een geschikte oplossing en via via hoorden we van twee  
mensen in Sneek die van papierafval isolatiemateriaal  
konden maken.’ 
De ‘alchemisten’ Frank Jong en Piet de Vries bleken 
een gouden match met Marc en Martijn. Na een paar 
gesprekken klikte het zo goed, dat ze besloten als viertal 
verder te gaan. Vinke: ‘Voor het isolatiemateriaal be-
dachten we de naam “EverUse”. Het product is niet alleen 
circulair; in een mat EverUse van 2,5 kilo sla je ook  
2,5 kilo CO2 op. Dat draagt significant bij aan het beha-
len van de internationale klimaatdoelstellingen.’
Als EverUse de ‘isolatiesteen der wijzen’ is, dan mag de 
hele wereld dat weten. Zo eenvoudig bleek dat echter niet 
te zijn. Van der Heijden: ‘Het was een uitdaging. Want 
hoe ga je een markt op, die al vele jaren wordt gedomi-
neerd door een aantal grote partijen?’ 
Ze besloten het vaktijdschrift Cobouw te benaderen voor 
de primeur; om te schrijven over de eerste circulaire iso-
latiefabriek ter wereld, die gezond materiaal produceerde 
dat de beste akoestische eigenschappen bezat en was 
voorzien van een Cradle to Cradle certificaat. Daar ging 
Cobouw graag op in.
Vervolgens moest de fabriek nog officieel geopend 
worden. ‘Vanwege het belang van EverUse voor de 
Nederlandse economie en ons imago in de wereld, heb 
ik koning Willem-Alexander uitgenodigd om de fabriek 
te openen’, aldus Van der Heijden. ‘Ik heb de unieke 
business case van EverUse uitgeschreven en dit met een 
stuk isolatie direct naar paleis Noordeinde gestuurd. 
Dit werkte; op 23 januari 2018 werd de fabriek offici-
eel door de koning geopend.’ Vinke vertelt trots: ‘Het 
is een prachtig moment geweest voor ons bedrijf om 
deze support te krijgen. Ook persoonlijk was het zeer 
bijzonder om te merken hoe oprecht hij geïnteresseerd 
was en zich in de materie had verdiept. Voor ons luidde 
het de formele start in van ons offensief om de wereld in 
meerdere opzichten een beetje beter te maken. Letterlijk 
en figuurlijk.’ •
Meer informatie: www.triboo.nl en www.everuse.com

‘De waarde van 
grondstof gaat niet 

meer verloren.’ 
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