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te vertellen. Hij is relatiemanager voor Spelt  
Grootzakelijk. “Dat proces was absoluut niet 
efficiënt en duurzaam omdat deze containers  
wel vier of vijf keer per week moesten worden 
geleegd. Samen hebben we onderzocht op welke 
manier we dit proces konden vereenvoudigen.”

Perscontainer

In eerste instantie werd de oplossing gevonden 
in een grote perscontainer die buiten op het 
terrein van Isero werd geplaatst. Inmiddels is ook 
die oplossing verbeterd. “Het distributiecentrum 
van Isero beschikt nu over een grote, interne 
perscontainer voor papier en karton”, legt Johan 
Terwijn, manager Logistiek en Distributiecentrum 
van Isero uit. “Onze rolcontainers gaan automatisch 
naar de grote perscontainer en worden daar 
geleegd. Zodra deze container voor 80% vol is, 
krijgen wij een melding. De chauffeur van Spelt 
komt de container legen. In onze perscontainer is 
ruimte voor maar liefst 3 ton papier. Daarmee is het 
een fijn en effectief systeem waarmee het aantal 
verkeersbewegingen geminimaliseerd wordt.”

Papier en karton is wel de grootste, maar niet de 
enige afvalstroom voor Isero. “Naast papier en 
karton laten wij door Spelt ook onze plastic folies 
en het restafval ophalen”, vervolgt Johan. “Dat doet 
Spelt niet alleen voor ons distributiecentrum, maar 
ook voor een groot aantal van onze vestigingen. 
In ieder geval voor al onze vestigingen in Midden-
Nederland.”

Familiebedrijf

Johan waardeert in de samenwerking met Spelt 
de korte lijnen. “Spelt is een familiebedrijf”, stelt 
Johan. “Zij kan snel schakelen als dat nodig is en 
heeft bereikbare contactpersonen. Bovendien 
denkt Spelt graag met je mee in oplossingen. 
Dat hebben we nodig. Sterker nog, zo zijn wij als 
ijzerwaren- en gereedschappengroothandel ook. 
Daarin delen we dezelfde kernwaarden. Bovendien 
is Isero ontstaan uit het samenvoegen van diverse 
familiebedrijven. Dat werkt naadloos en heel 
prettig samen.”  

On demand afvalverwerking 
van Spelt bij Isero

Container bijna vol? 
Chauffeur krijgt direct een seintje

Met slimme oplossingen dringt Isero haar 
afvalstromen zo ver mogelijk terug. “Om 
onnodige afvalstromen tegen te gaan, 
leveren wij veel van onze klanten de 
producten in zogenaamde Leanboxen”, 
legt Johan uit. “Dit zijn herbruikbare 
voorraadboxen waarin we de producten 
zonder verpakking kunnen bezorgen. De 
producten kunnen direct worden gebruikt 
of opgeslagen. Je hoeft ze niet meer uit 
te pakken, het afval te scheiden en op te 
slaan. Dit maakt het logistieke proces veel 
efficiënter en de afvalstroom van onze 
vestigingen wordt enorm gereduceerd. 
Wat je niet meer weggooit, hoef je ook 
niet meer af te laten voeren en te laten 
verwerken. Zo denken we allemaal mee 
met slimme afvaloplossingen.’’ 

Leanbox
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De één produceert afval; de ander haalt 
het op. Dat is vaak hoe een samenwerking 
tussen een bedrijf en een afvalverwerker 
eruitziet. In het geval van ijzerwaren - en 
gereedschappengroothandel Isero en Spelt  
gaat deze samenwerking een stap verder;  
voor hen levert Spelt niet alleen de container, 
maar bedacht zij een volledige een ‘on demand’-
afvaloplossing. Zo heeft Isero nergens  
omkijken naar. 

Isero is een ijzerwaren-en gereedschappen-
groothandel voor bouwprofessionals en technische 
diensten. Haar vestigingen bevinden zich in heel 
Nederland, met uitzondering van Groningen, 
Drenthe, Zeeland en Limburg. Deze vestigingen 
worden bevoorraad vanuit het gloednieuwe 
distributiecentrum in Waddinxveen. Hoewel 
Isero er alles aan doet om haar afval zoveel 
mogelijk te beperken, ontkomt zij niet aan diverse 
afvalstromen. En voor die verwerking heeft zij 
al jarenlang een samenwerking met Spelt uit 
Nieuwveen. “Die samenwerking begon jaren 
geleden met de afname van een groot aantal 
rolcontainers’’, begint Arnoud de Lange 

Arnoud de Lange (l), relatiemanager Spelt  
Grootzakelijk, en Johan Terwijn, manager  
Logistiek en Distributiecentrum namens Isero.


