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In De Vonk vertelt iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan.
Deze week: Jorn Eiting van Liempt (44), die met zakenpartner Joost Kamermans een
recyclingplatform bedacht voor bedrijven.

Eiting van Liempt wil nog dit jaar €6 mln ophalen voor uitbreiding naar het buitenland.
Foto: Friso Keuris voor het FD.



Het is ook veel te moeilijk, zeiden Jorn Eiting van Liempt en Joost Kamermans tegen
elkaar. Europa eist dat de industrie over dertig jaar ‘circulair’ is. Een fabriek is dan een
perpetuum mobile, waarin grondstoffen, afval en afgedankte producten steeds weer
opnieuw worden gebruikt. Maar dat botst met de normale routine: grondstoffen goedkoop
naar binnen, bedrijfsafval soepel eruit, en zo min mogelijk complicaties in het  ontwerp-
en fabricageproces.

Omdat het moeilijk is, zagen Eiting van Liempt en Kamermans een kans. Ze leerden
elkaar kennen bij Aimforthemoon, een bureau dat grote bedrijven helpt hun eigen, interne
‘start-ups’ te creëren. Eiting van Liempt had al een paar IT-bedrijven opgericht,
Kamermans was als voormalig BCG-consultant gedrild in het doorrekenen van
bedrijfsplannen. De afvalverwerking leek hun rijp voor een nieuwe start-up.

‘Twintig jaar geleden was het een efficiënt idee, nu vraag je je af:
waarom verbranden?’

Superefficiënt idee, ooit
‘Vanuit ons kantoor zie je de schoorsteen van AEB, de grote Amsterdamse
vuilverbrander’, zegt Eiting van Liempt. ‘Afval gaat in de verbrandingsoven, de warmte
gaat via een pijpleiding naar nieuwe stadswijken. De zwarte rotzooi die overblijft, komt
onder de snelwegen. Een superefficiënt idee, twintig jaar geleden. Maar vandaag vraag je
je af: waarom verbranden?’

Ook als consument vonden ze het een raar idee: ‘Je zoekt lang naar het ideale product, je
betaalt ervoor, je gebruikt het een tijd. Maar uiteindelijk dump je het in een zwart gat, en
je ziet er nooit meer iets van terug. Hoezo? Als een product na gebruik een nieuwe
toepassing krijgt, hóéf je niets te verbranden en hóéf je geen nieuwe grondstoffen aan te
voeren.’

Matchen van klanten
De afvalmarkt is zo groot, ontdekten ze, dat zelfs een heel klein bedrijf met een nieuwe
dienst al bestaansrecht kan hebben. ‘De grondstofprijzen gingen door het dak, de
afgelopen jaren, terwijl de eindproducten op de eeuwige jachtvelden komen. Verbrand.
Want dat is voor iedereen het makkelijkst. Dát is onze plek in de markt. Wij proberen het
makkelijker te maken afval te scheiden en wél te recyclen’, zegt Eiting van Liempt.



In november 2019 richtten ze Seenons op (de naam is een verbastering van het
Limburgse ‘tot ziens’). Hun eerste partner werd afvalgigant Renewi, die ook recycling
doet. Ze kregen een paar klanten die voor Renewi te ver uit de route liggen. Ook hielpen
ze met het uitstippelen van slimmere routes voor hun vrachtwagens, zodat die minder
kilometers afleggen.

Al snel ontdekten ze hun ideale businessmodel: het ‘matchen’ van klanten die zich van
afval moeten ontdoen, met klanten die afval nodig hebben voor hun producten. Een
digitaal platform met aanbieders en afnemers, zonder één eigen vrachtwagen, container
of afval verwerker. Het werkt als een reserveringssite: kies plek en tijdstip om het afval op
te halen, betaal per keer, en het algoritme van Seenons doet de rest. Een (elektrisch)
vuilniswagentje haalt de plastic flessen of de gare etensresten op, brengt ze naar een
afvalverwerker, en vandaar gaat het verder naar een bedrijf dat er iets nieuws van maakt.

Naar het buitenland
Zoals likeurmaker Dik & Schil. Die maakt drank van sinaasappelschillen en koffieresten
(‘Orangecello’, ‘Bakkie Pleur’). De uitgeperste schillen en het koffiedik worden
opgehaald bij de Amsterdamse horeca, en via een afvalverwerker weer afgeleverd bij de
stokerij. In de ideale cirkel zou de likeur weer naar dezelfde bars en hotels gaan.

Met hun klanten groeit ook de organisatie. Er werken nu 24 mensen, vier vacatures staan
open. Om hun groei te financieren kreeg de start-up begin dit jaar al €1,5 mln van
particuliere investeerders. Maar de plannen reiken verder. Seenons wil naar het
buitenland. Vóór het eind van het jaar hoopt het bedrijf hiervoor €6 mln op te halen.

‘Afval is een internationale markt. En ons concept is heel goed schaalbaar. We willen snel
buitenlandse partners en klanten op ons platform hebben.’

De afvalberg groeit
In 1985 werd bij Nederlandse huishoudens 5,3 miljard kilo afval opgehaald. In 2020 was
het 8,9 miljard kilo. In 2019 gooide de Nederlander 411 miljoen kilo elektrisch en
elektronisch afval weg (23,8 kilo per persoon). Dat is ruim twee keer zoveel als in 1995.
(Bron: CBS)

Lees het volledige artikel:
https://fd.nl/futures/1408532/grondstof-redden-van-de-eeuwige-jachtvelden


