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Verwerking rvs-schroot: 
win-win

advertorial

> Oryx Stainless BV

Recycling van metalen creëert win-winscenario’s voor 
zowel het milieu als de industrie: de behoefte aan nieu-
we grondstoffen vermindert en het draagt significant 
bij aan de CO2-reductie. Bij marktleider Oryx  Stainless 
weten ze daar alles van. Directeuren Van Kleef, 
 Sirrenberg en Van Roon geven tekst en uitleg. 

Commercieel directeur Joost van Kleef legt het 
businessmodel kort uit: “Oryx is ruim dertig jaar 
actief in de markt voor roestvrijstaalschroot (rvs-

schroot). Door ons internationale netwerk zijn wij in staat 
om de juiste hoeveelheden rvs-schroot in te kopen. Wij 
verwerken dit tot een kwalitatief hoogwaardig eindpro-
duct dat direct kan worden ingezet voor de productie van 
roestvrij staal. Wij verkopen ons product aan de grote, 
mondiaal werkende fabrikanten.”

Christoph Sirrenberg, financieel directeur, vult aan:  
“We hebben binnen de Oryx-groep 250 medewerkers, 
van wie 60 in Nederland. Jaarlijks verhandelen we als 
groep 500.000 ton schroot en realiseren we in Nederland 
een omzet van ongeveer 600 miljoen euro. Onze toege-
voegde waarde zit vooral in de verwerking. We beschikken 
daarvoor over vijf grote en efficiënte werven, zoals hier 
aan de Dordtse zeehaven.”

Goed eindproduct
Operationeel directeur Wouter van Roon kleurt de pro-
cesgang verder in: “In Dordrecht ligt onze locatie aan 
diep water, waardoor we ons product ook eenvoudig 
per schip kunnen aan- en afvoeren. We beschikken over 
moderne detectiesystemen en laboratoria, waarmee 
we het binnenkomende schroot op kwaliteit en prijs 
kunnen waarderen. Na ontvangst en controle streven 
wij naar een zo efficiënt mogelijke verwerking tot goed 
eindproduct, een samenstelling van metalen die wij een 
roestvrijstaalblend noemen. Door gebruik te maken van 
de verschillende, beschikbare, metaalstromen kunnen 
we een optimale samenstelling waarborgen voor de 
afnemers. Tevens zorgen wij ervoor dat zo veel mogelijk 
metaalafval gerecycled kan worden.”

Recycleloop
Sirrenberg: “Een rvs-product heeft een economische 
levensduur van gemiddeld vijftien jaar en komt dan in de 
‘recycleloop’. Vanaf daar kan het onbeperkt worden her-
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Behalve op organische groei van het winkel-
bestand bij textielketen Zeeman ligt de 
ambitie richting een omnichannel merk 

met meer focus op online. Goede HR levert sinds 
1967 een wezenlijke bijdrage aan de groei van het 
familiebedrijf. Om voldoende mensen met de juiste 
potenties te werven is in 2016 besloten tot een 
transitie van traditionele personeelszaken naar een 
eigentijds HRM. In dat jaar trad Suzanne Terpstra 
aan als Directeur HRM om hier vorm aan te geven 
voor het servicekantoor, het distributiecentrum 
en de 1.300 winkels in zeven landen. Een flinke 
 uitdaging, want alles wordt aangestuurd vanuit  
het kantoor in Alphen aan den Rijn.

Aantrekkelijke werkgever
“We openen veel winkels in Frankrijk en Spanje. 
Ons huidige personeelsbestand met 8.000 mede-
werkers groeit hard. Om in alle landen blijvend te 
werven, moeten we een aantrekkelijke werkgever 
zijn. We monitoren ontwikkelingen op de arbeids-
markt. Van daaruit bepalen we onze HR-strategie”, 
vertelt Terpstra. Zo liet Zeeman millennials mee-
denken in de aanpak. Deze input is zeker meege-
nomen in HR-pijlers: het creëren van energieke, 
betrokken en trotse medewerkers, het stimuleren 
van klantgericht ondernemerschap en leiderschaps-
ontwikkeling, waaronder ook ‘eigenaarschap lager 
in de organisatie leggen’. Cultuur is het fundament 
voor alle ontwikkelingen; samengevat in de kern-
waarden eigenzinnig, betrokken en zuinig.

Samen groeien
Sollicitanten maken kennis met Zeeman via de in 
2017 door Terpstra geïntroduceerde Talent Pitch 

voor nieuw winkelpersoneel. De online tool toont 
wat werken bij Zeeman inhoudt en laat de solli-
citant een persoonlijkheidstest doorlopen. Wie bij 
Zeeman aan de slag gaat, ondergaat een reis vanuit 
‘samen groeien’, die start met een augmented- 
realitykennismaking en een onboardingprogramma 
dat via de Learn@Zeeman-app is te volgen. 

Terpstra: “Een goede start creëert betrokken 
medewerkers. Wij zorgen voor de juiste competen-
tiegerichte ontwikkeling, klassikaal of via online 
middelen. Onze basis is sturen op verbindend 
leiderschap. En we blijven ons ontwikkelen. De 
 komende jaren gaat veel aandacht naar vitaliteit 
van onze medewerkers en implementeren we  
een nieuw Europees HR-systeem.” <<

Zeeman groeit razendsnel. Om blijvend te kunnen 
groeien zijn diverse verandertrajecten in gang gezet. 
Een van die trajecten is de HR-transitie. Aan de ene 
kant om voldoende mensen te werven, aan de andere 
kant om medewerkers persoonlijke aandacht te  
geven en te ontwikkelen.

> Zeeman Textielsupers 

Professionele HR, 
de basis voor groei

‘WIJ STUREN MENSGERICHT EN 
STIMULEREN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING. 
EN WE BLIJVEN ONS ONTWIKKELEN’
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Christoph Sirrenberg, Wouter van Roon en Joost van Kleef

gebruikt omdat de kwaliteit constant blijft. 
In Europa wordt daarom meer dan 90% 
van het rvs hergebruikt. Dat bespaart, ten 
opzichte van rvs dat initieel van nikkelerts, 
chroomerts en ijzererts zou zijn gemaakt, 
ongeveer viereneenhalve ton CO2-uitstoot 
per ton schroot! Deze besparing komt met 
name doordat rvs gemaakt uit schroot 
ruim 30% minder energie verbruikt in het 
productieproces.”

Mondiale handel
Kortom, schroot belast het milieu minder 
en is veel efficiënter. De vraag naar rvs-
schroot is mondiaal, wat, volgens Sirren-
berg, uitdagingen en kansen met zich mee-
brengt. Zo is de rvs-productie uit schroot 
in China nu nog hooguit 20%. Dat komt 
doordat de recycling van rvs-schroot in 
China nog in ontwikkeling is. “In Europa 
willen en kunnen we het grootste gedeelte 
van onze grondstoffen hergebruiken, ech-
ter dit vergt wel dat beleidsmakers in de 
EU zorgen voor een evenwichtig speelveld. 
China komt echter snel langszij; inmiddels 
komt al twee derde van de structureel 

groeiende wereldproductie op hun conto. 
Dat betekent ook dat de vraag uit China 
een uitdagende dynamiek creëert in de 
markt voor rvs-schroot.”

Sterke band
Al met al zien de heren de toekomst 
zonnig in. Oryx is wereldwijd de derde 
rvs-schrootverwerker en heeft ten opzichte 
van zijn concurrenten belangrijke voorde-
len. Van Kleef: “Wij zijn heel flexibel met 
korte lijnen naar onze businesspartners en 
werken bijzonder efficiënt. Daarbij is door 
ons uitgebreide analyseproces de kwaliteit 
van ons eindproduct aanzienlijk hoger. 
Daar hebben onze afnemers waardering 
voor.” 
Sirrenberg: “Wij combineren de wend-
baarheid van een midsize company met de 
slagkracht van een grote multinational. 
En omdat we financieel heel solide zijn, 
kunnen wij onze leveranciers snel betalen. 
Bij elkaar zorgt dit voor een sterke band 
met onze businesspartners.”
Van Roon: “Daar sluit ik me graag bij aan. 
We hebben een sterke organisatie – op  
de toekomst gericht – met veel ervaring  
en geschoolde, vaardige medewerkers!”

Mooie business
Oryx Stainless zal de komende jaren 
nog internationaler worden. Sirrenberg: 
“We gaan meer locaties openen, vooral 
in aan trekkelijke inkoopmarkten. Dat 
doen we omdat de concurrentie juist 
aan de inkoopkant hevig is. Voor verdere 
uitbreiding richten we ons momenteel op 
Oost-Europa en Zuidoost-Azië.” 
Van Roon ziet de komende jaren ook een 
digitaliseringsslag opdoemen, waardoor 
veel getalenteerde, goed opgeleide en 
stress bestendige young professionals 
nodig zijn. 
Van Kleef sluit af: “Schroot is een goed 
product. Als je het op de keper beschouwt 
en de enorme financiële en milieu-
voordelen inziet, hebben wij oprecht  
een mooie business waar we vol trots 
achter staan!” <<<<

‘SCHROOT IS EEN GOED PRODUCT’
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