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Bij de Zeeuwse Reinigingsdienst passen ze nog liever de eigen organisatie 

aan de gekozen ERP-oplossing aan dan andersom. Daardoor functioneren 

de geautomatiseerde processen probleemloos. “Eerder waren we een slaaf 

van het systeem, nu is het systeem dienend aan ons.”

Met een onderbreking van enkele jaren is algemeen directeur Fred Bron 

al sinds 1989 betrokken bij de ZRD; hij stond in feite aan de wieg van de 

organisatie. In die beginjaren was er zo goed als niets geautomatiseerd. 

Er werd nog gewerkt met doorschrijfjournalen; van routeplanners of 

boekhoudprogramma’s had nog nooit iemand gehoord. Later kwamen de 

eerste PC’s in de organisatie, samen met de floppydisks van 5,25 inch. 

Op deze diskettes verschenen vervolgens ook de eerste programmaatjes 

voor de automatisering van operationele en ondersteunende processen. 

Helaas communiceerden die niet met elkaar.

Pas in 2008 veranderde dat. Via het toenmalige moederbedrijf maakte de 

ZRD kennis met het eerste geïntegreerde systeem. Weliswaar een volledig 

ERP-pakket, maar bepaald niet plug & play. “Na de eerste kennismaking 

hebben we er heel veel zelf aan moeten inrichten”, herinnert Bron zich. 

“Bovendien maakten we in die situatie deel uit van een groep bedrijven 

met heel veel verschillende processen die lang niet allemaal vergelijkbaar 

waren met de onze. Het gevolg was dat we bij elke nieuwe update 

vastliepen.”
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“WE ZIJN NIET LANGER SLAAF 
VAN HET SYSTEM”

“DANKZIJ DE ERP-OPLOSSING KUNNEN WE ONZE 
DIENSTVERLENING UITBREIDEN”

INHOUDSOPGAVE
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BOORDCOMPUTERS
In 2015 ontstond een nieuwe situatie. Het toenmalige moederbedrijf 

besloot de ZRD per 1 januari 2016 te verkopen aan het Openbaar Lichaam 

Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ). “Toen moesten we op zoek 

naar een nieuw systeem”, zegt Bron. “We hadden al besloten dat onze 

voorkeur uitging naar een geïntegreerde ERP-oplossing voor de primaire 

en ondersteunende processen. Die moest bovendien zoveel mogelijk 

papierloos zijn. We hebben ons als eerste georiënteerd op het aanbod 

van boordcomputers voor in de inzamelvoertuigen. Onze keuze viel 

daarbij op de boordcomputers van leverancier Prometheus. Toen we ook 

naar een geschikt ERP-pakket gingen kijken, kwamen we uit bij Waste 

Insight, een complete automatiseringsoplossing voor de afvalbranche. 

Met name vanwege het feit dat behalve kernpartners AFAS en PieterBas 

ook Prometheus tot dit samenwerkingsverband behoorde, sprak ons 

aan. Dat deze samenwerking zich bovendien al had bewezen bij het 

Haagse afvalverwerkingsbedrijf Avalex gaf uiteindelijk de doorslag om 

voor Waste Insight te kiezen. Daarmee hadden we onder andere het 

containermanagement en het inzamelen van huishoudelijk afval tot aan 

de financiële administratie en HRM in één systeem geautomatiseerd.”
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JAARVERLAG 2015 - DIRECTIE VERSLAG

In verband met de overdracht van de organisatie naar de nieuwe eigenaar 

was haast geboden. Waar de eerste verkennende gesprekken met Waste 

Insight in januari 2015 plaatsvonden, startte de ZRD amper vier maanden 

later al met de implementatie van de software. Minder dan vijf maanden 

later, op 4 januari 2016, was het systeem up and running. “Echt een 

kunststukje”, blikt Bron terug. “We werden bij die implementatie trouwens 

wel perfect ondersteund door twee consultants van Cle-ver Consultancy 

die eerder bij Avalex alle mogelijke valkuilen van dichtbij voorbij hadden 

zien komen.”

WERKTE DE ERP-OPLOSSING METEEN NAAR BEHOREN?
Bron: “Gelukkig wel. Na de implementatie deed de functionaliteit meteen 

wat we ervan verlangden. Ik moet er wel bij zeggen dat we ons eerst 

hebben beperkt tot de inzet van basisfunctionaliteit. Dus we maakten 

bijvoorbeeld in eerste instantie via Prometheus in het systeem alleen 

gebruik van de urenregistratie van chauffeurs, puur voor de verloning. 

Zaken als pauzemomenten en onderbrekingen voor onderhoud en 

reparatie maakten toen nog geen deel uit van de registratie, dat kwam pas 

later. En als chauffeurs een dagje cursus hadden, werd dat via het centrale 

planbord aan de HR-module van het ERP-systeem doorgegeven. Verder 

willen we de Pocket App verder gaan optimaliseren zodat verlofaanvragen 

net als declaraties via de Pocket App kunnen worden aangevraagd. Die 

App is trouwens ook een uitstekend instrument om straks met onze 

chauffeurs in de provincie te communiceren. Zo zie je dat we geleidelijk 

aan steeds meer functionaliteit in gebruik gaan nemen.”
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EN VERLOOPT DAT VERDER PROBLEEMLOOS?
“Laat ik het zo zeggen: we zijn in het eerste jaar geen enkele keer tegen 

de grenzen van het systeem aangelopen. Het is ook allemaal niet heel 

erg complex wat we doen. Het geautomatiseerde systeem beslaat 

dertien milieustraten en zeven gemeenten waar we de afvalinzameling 

doen. Daar komt de financiële administratie van OLAZ eerdaags bij, 

maar ook dat is niet zo ingewikkeld. Ik zeg altijd: als je twintig BV’s in 

je geautomatiseerde systeem moet consolideren, dan heb je pas een 

uitdaging.”

"WE ZIJN IN HET EERSTE JAAR GEEN 
ENKELE KEER TEGEN DE GRENZEN VAN HET 

SYSTEEM AANGELOPEN"
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WELKE VERBETERINGEN ZIJN HET AFGELOPEN JAAR GEREALISEERD?
“In de oude situatie zaten datatypistes allerlei gegevens in het systeem in 

te kloppen. Dat is nu verleden tijd; ze hoeven de gegevens alleen nog maar 

te controleren. Daarmee is hun werkdruk aanzienlijk verlaagd en hebben 

ze tijd en ruimte gekregen voor aanvullende werkzaamheden. Bijvoorbeeld 

op het gebied van klantenservice en managementondersteuning. Maar 

ook voor rapportages en analyses ten aanzien van de inzet van uren, 

tonnages, verzuim enzovoort. Een belangrijke verbetering is dat wij 

zo goed als geen papieren archief meer hebben. Alle kennis zit in het 

systeem. Het is toch prachtig als het systeem je een signalering stuurt 

als bijvoorbeeld een bepaald contract gaat aflopen? Eerder waren we een 

slaaf van het systeem, nu is het systeem dienend aan ons.”

WAT IS ER NOG MEER VERANDERD?
“Onze accountant in Middelburg heeft via een aparte inlog toegang tot ons 

systeem. Zo kan hij op afstand al allerlei voorbereidende werkzaamheden 

verrichten. Als hij dan bij ons op kantoor verschijnt, kunnen we met elkaar 

heel gericht aan de slag. Met iets soortgelijks zijn we bezig ten behoeve 

van onze ISO-certificering. Via InSite gaan de ISO-auditors inloggen op 

alle procesbeschrijvingen die ze nodig hebben om hun controles uit te 

voeren.

Wat ik echter als grootste winstpunt van deze ERP-oplossing beschouw, 

is dat we met dezelfde overhead van in totaal elf mensen nu in principe 

in staat zijn om onze dienstverlening uit te breiden tot de rest van de 

provincie. Ik sluit niet uit dat dit de komende jaren ook daadwerkelijk 

gaat gebeuren. De zes Zeeuwse gemeenten die nog zelfstandig hun 

afvalinzameling verzorgen, zijn al een kijkje bij ons komen nemen. Ik 

geloof dat ze wel onder de indruk waren.”

"ALS WE ONZE DIENSTVERLENING IN 
DE TOEKOMST UITBREIDEN, GAAT DE 
KOSTPRIJS NOG EEN STUK OMLAAG"
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HOE IS DE ONDERSTEUNING DOOR DE SOFTWAREPARTNERS?
“Op grond van onze licentie hebben we eens in de drie maanden recht 

op ondersteuning van een consultant. Dus we sparen al onze vragen en 

wensen netjes op om die met de consultant door te nemen. Daarbij krijgen 

we in omvang vergelijkbare service van de samenwerkingspartners. Dat 

is vrij logisch natuurlijk omdat alle onderdelen van het systeem met 

elkaar zijn verknoopt. Uiteraard maken we ook gebruik van de cursussen 

die AFAS aanbiedt, raadplegen we de bibliotheek regelmatig en zijn we 

blij met de informatieve filmpjes die we zo nu en dan ontvangen. De 

ondersteuning is gewoon heel goed geregeld.”

MAAR ER ZIJN TOCH WEL VERBETERPUNTEN?
“Ik zou ze zo niet kunnen noemen. Nee, echt niet. Dat is ook het resultaat 

van hoe wij het afgelopen jaar het systeem hebben gebruikt. Dat het 

allemaal soepel werkt, heeft alles te maken met onze keuze voor wat ik 

‘de omgekeerde benadering’ noem. Die gaat ervan uit dat alle onderdelen 

van het ERP-systeem volgens de basisconfiguratie correct met elkaar 

communiceren. Als ik allerlei extra toeters en bellen moet gaan bouwen om 

het systeem werkend te houden, dan pas ik nog liever de organisatie aan. 

In het verleden is dat trouwens weleens voorgekomen, maar ingrijpend 

was dat niet. Hooguit dat men op de klantenservice een paar muisklikken 

extra moest doen.”
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WAT BLIJFT ER DAN NOG TE WENSEN OVER?
“Nou, als ik hardop droom denk ik aan twee nieuwe functionaliteiten. 

De eerste betreft de integratie van het papierloos rijden. Dat onze 

chauffeurs zonder allerlei begeleidingsdocumenten de weg op kunnen en 

die documentinformatie automatisch naar het administratieve systeem 

wordt doorgezet. Het tweede punt heeft te maken met derden die voor 

ons rijden en ook met Waste Insight werken. Het zou handig zijn om dat 

via een extra kenmerk in de digitale orderstructuur vast te leggen en dat 

op die manier administratief te verwerken. We zijn hier nu trouwens mee 

bezig en we gaan het in het eerste kwartaal van 2017 testen.”

TEN SLOTTE: JE GOUDEN TIPS VOOR ANDERE ORGANISATIES IN DE 

AFVALWERELD
“Die is niet zo spannend: met Waste Insight heb je een state of the art 

ERP-oplossing voor je volledige bedrijfsvoering in handen. Alles zit erin, 

veel beter kan volgens mij niet. We kunnen elke update in het systeem 

direct in gebruik nemen zonder dat daar extra kosten mee gemoeid zijn. 

Alles bij elkaar kost onze totale IT- en ERP-organisatie ons nog geen euro 

per woonhuisaansluiting. Als we onze dienstverlening in de toekomst 

uitbreiden, gaat dat bedrag nog een stuk omlaag.”
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De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) verzorgt de inzameling van huishoudelijk 

afval voor zeven van de dertien gemeenten in de provincie Zeeland, samen goed 

voor bijna 65.000 woonhuisaansluitingen. Daarnaast beheert de ZRD dertien 

milieustraten, goed voor 168.000 woonhuisaansluitingen. 

Op het kantoor in Terneuzen werken elf mensen, terwijl er in de buitendienst 

ongeveer vijftig medewerkers actief zijn. Doelstelling van de ZRD is een 

effectieve, efficiënte en klantgerichte uitvoering van de afvalverwijdering en 

aanverwante reinigingsactiviteiten in opdracht van gemeenten in de provincie 

Zeeland. Bij de uitvoering van de activiteiten speelt behalve het financiële ook 

het milieuhygiënische aspect een belangrijke rol. Het beleid van de ZRD is gericht 

op een marktconforme prijsstelling op basis van duurzaam en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. 

Alle aandacht voor een efficiënte bedrijfsvoering ten spijt scoort de ZRD op het 

gebied van afvalinzameling steevast een lage notering in de jaarlijkse benchmark 

van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD). 

De oorzaak daarvan is geografisch en toeristisch van aard. Afvalinzameling in 

een gebied dat bestaat uit zeven eilanden is logistiek gezien een flinke uitdaging. 

Waar het gemiddelde inzamelvoertuig in Nederland jaarlijks zo’n vijftienduizend 

kilometer per jaar aflegt, is dat bij de ZRD al snel het dubbele. Bovendien is 

de benchmark van de NVRD gebaseerd op vaste woonhuisaansluitingen. De 

massale toestroom van toeristen gedurende het zomerseizoen wordt daarin 

niet meegerekend, hoewel de toeristen vanzelfsprekend wel een berg afval 

produceren

Bovenstaande handicaps gelden overigens niet voor wat betreft het beheer van 

de milieustraten. Daarmee boekt de ZRD wel aansprekende resultaten door met 

die activiteit ieder jaar een positie in de top drie van Nederland te behalen.

OVER DE ZRD



OVER AFAS SOFTWARE

AFAS Software is een dynamisch en eigenzinnig softwarebedrijf met ruim 

vijfhonderd enthousiaste medewerkers. Als Nederlands familiebedrijf

ontwikkelt AFAS softwareproducten voor de zakelijke markt op een 

maatschappelijk verantwoorde manier. Hierbij staan klanten, medewerkers,  

maatschappij en milieu centraal. Met het geïntegreerde softwarepakket

zijn meer dan 11.000 organisaties in Nederland, België, Luxemburg en de 

Nederlandse Antillen volledig geautomatiseerd. Kwaliteit en visie zijn de  

pijlers van ons succes en deze principes stellen ons in staat om  

hoogwaardige softwareproducten te ontwikkelen, te verkopen en te 

ondersteunen. 
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