
XXXX

CRISIS. IS HET WEL CRISIS VOOR JULLIE? 
Michiel: “Voor ons niet. Sterker nog, sinds april 
vorig jaar kunnen we het aantal aanvragen 
nauwelijks bijbenen. Er moeten dakkappellen 
worden geplaatst omdat we thuis moeten werken 
of omdat meer ruimte gecreëerd moet worden. 
Omdat mensen meer thuis zitten, voelen we 
massaal de behoefte om het huis op te knappen. 

We willen een nieuwe pui, nieuwe kozijnen, een 
serre of een uitbouw. Er is geld genoeg omdat we 
niet op vakantie kunnen en de horeca dicht is. Al 
die facetten spelen mee. Wij hebben beslist geen 
klagen. Jullie ook niet, toch Peter?’’ 
Peter: “Ook bij ons is het geen crisis, al hebben wij 
wel een flinke verschuiving in onze bedrijfstakken 
gezien. Wij verhuren nu geen afvalbakken aan de 
horeca. Dat staat helemaal stil. De particuliere 
tak maakt daarentegen een vlucht. Datzelfde 
geldt voor de bedrijven die gerelateerd zijn aan 

particulieren, zoals VOKU. Met hen werken wij veel 
samen.’’ 

EN DIE SAMENWERKING, HOE MOETEN WE DAT 
ZIEN? WAAR VOKU AAN HET WERK IS, LEVERT 
SPELT EEN AFVALBAK? 
Michiel: “Zoiets’’, lacht hij. “Hier op de zaak 
scheiden wij vier afvalstromen: glas, hout, papier 
en bouw- en sloopafval. In de meeste gevallen 
nemen we het afval in een aanhanger weer mee 
naar de zaak. Daar wordt het gescheiden en over 
de juiste containers verdeeld. Spelt zorgt ervoor 
dat de containers geleegd worden en het afval 
wordt verwerkt. En als we echt grotere klussen 
hebben, zorgt Spelt ervoor dat een container 
geplaatst wordt op de betreffende locatie. Altijd 
goed geregeld; ’s ochtends gebeld is ’s middags een 
nieuwe container.’’ 

NOG EVEN OVER HET THEMA: NEVER WASTE A 
GOOD CRISIS. HEBBEN JULLIE BEPAALDE ZAKEN 
ANDERS AANGEPAKT SINDS DEZE CRISIS? 
Michiel: “Omdat de vraag enorm gestegen is, 
lopen onze wachttijden flink op. Dat betekent 
dat we de verwachtingen van onze klanten veel 

beter moeten managen. Onze eerste vraag is nu: 
wanneer verwacht u dat de producten geplaatst 
moeten worden? Als het antwoord binnen nu en 
drie maanden is, kunnen we dat niet waarmaken. 
Daar moeten we heel duidelijk in zijn. Niemand wil 
achteraf teleurgesteld worden.’’ 

Peter: “Voor ons maakt de online business een 
opmars. Dat betekent dat we onze websites heel 
goed op orde moeten hebben. Wat mag er wel in 
een container met bouw- en sloopafval? En wat 
niet? Dat moet in een oogopslag duidelijk zijn. Dat 
is iets waar we de afgelopen maanden hard aan 
hebben gewerkt.’’

HOE KIJKEN JULLIE NAAR DE TOEKOMST? 
Michiel: “Eigenlijk zitten wij voor dit jaar al zo 
goed als vol. Dat betekent dat we ook in 2022 
geen klagen zullen hebben. Over de opdrachten 
maak ik me geen zorgen. Veel zorgelijker vind ik 

echter het te kort aan goede vakmensen. Goede 
timmerlieden, die dagelijks het werk uit moeten 
voeren, zijn nergens te krijgen. Dat geldt trouwens 
ook voor goede tegelzetters, elektriciens, 
loodgieters en dakdekkers. Dat vind ik zorgelijk. 
Wij investeren daarom zoveel mogelijk in leerlingen 
die met ons meelopen en het vakwerk leren in de 
praktijk. Ik weet wat onze timmerlieden verdienen. 
Dat is echt een dik belegde boterham. Al denken 
veel mensen nog altijd van niet.’’ 

EN PETER, HOE IS DAT TOEKOMSTBEELD VOOR 
JULLIE? 
Peter: “Ook voor ons zie ik de toekomst zonnig. Er 
wordt gesproken over plannen om voor 2030 nog 
een miljoen woningen te bouwen. Dat biedt voor 
ons volop kansen. En als straks de maatregelen 
versoepeld kunnen worden, voorspel ik dat de 
economie eruit knalt. We hebben spaargeld, 
volop vertrouwen en de rente is laag. Dat gaan we 
uitgeven. Dan gaat alles weer op groen… Kom maar 
op. Wij zijn er klaar voor.’’ 

'STRAKS GAAT ALLES 
WEER OP GROEN...'
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Peter Haveman en Michiel Voortjes in gesprek over de 'crisis'

Never waste a good crisis. Dat is het thema van deze uitgave van INTO business. Maar, is het wel crisis?  
Voor sommige bedrijven is dat zeker het geval. De evenementensector, de horeca, de contactberoepen en de 
detailhandel hebben het loodzwaar. Andere bedrijven draaien overuren. Hoe is dat voor Afvalverwerkingsbedrijf 
Spelt uit Nieuwveen? En voor VOKU uit Mijdrecht? Peter Haveman en Michiel Voortjes gaan met elkaar in  
gesprek over het thema. 

 ‘Er wordt gesproken over plannen 
om voor 2030 nog een miljoen woningen te 
bouwen’

 ‘Over de opdrachten maak ik me geen 
zorgen. Veel zorgelijker vind ik echter het te 
kort aan goede vakmensen’

Peter Haveman (l), directeur van Spelt Afvalbedrijven, heeft al jarenlang een fijne samenwerking met Michiel Voortjes, eigenaar van Voku.


