
 
 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

De Communicatiecommissie neemt iedere maand een interview af met een van de leden van de PRO: 
Waarom? Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere 
Purmerendse ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de 
regio. Het bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere digitale nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde 
ondernemer kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, j.zwaan@pro-site.nl of j.zwaan@sbzw.nl 

Bedrijf: De Graaf Afvalbeheer   
Branche: Afvalbeheer en recycling  
Contactpersoon: Rob de Graaf  
Aantal medewerkers: vast 70 à 75 en 10 tot 12 stagiaires  
Email: info@degraafduurzaam.nl 
Website: degraafgroep.nl en degraafduurzaam.nl 
 

Dit keer bezoek ik weer een oud klasgenoot. Als ik op hun pand afrij, ben ik al onder de indruk ;-} Wat een 
groot terrein en wat een groot bedrijf is De Graaf Groep geworden.  

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 
Rob begint te vertellen: wij richten ons op de circulaire economie, waarbij wij afval hergebruiken of bewerken 
tot grondstof om nieuwe producten van te maken. Deze gerecyclede producten leveren wij weer terug aan 
onze klanten. Denk hierbij aan gebruikt kantoorpapier dat wordt gerecycled tot nieuw printpapier of 
hygiënepapier. Dit doen we onder de noemer Paper for Paper. Dit jaar hebben we een nieuwe webshop 
gelanceerd waarin deze duurzame producten kunnen worden besteld, www.degraafduurzaam.nl. Het leuke 
van deze webshop is dat we mensen helpen een duurzame keuze te maken door duurzaamheidslabels aan de 
producten mee te geven en bij de gerecyclede papierproducten de behaalde milieubesparingen zoals bomen, 
water, energie en CO2-uitstoot te laten zien. Wanneer je hygiënepapier levert vragen klanten ook om 
complementaire producten en diensten, zoals zepen en luchtverfrissers maar ook dameshygiëneboxen en 
schoonloopmatten. Dit verzorgen wij ook allemaal. 

Het komt natuurlijk ook voor dat oud papier vertrouwelijke informatie bevat, deze documenten kunnen door 

ons veilig en gecertificeerd vernietigd worden voordat het papier wordt ingezet als grondstof. Mag het papier 

nog niet weggegooid worden in verband met bewaartermijnen of moet het bewaard blijven als naslagwerk, 

dan kunnen we het ook opslaan in onze beveiligde archiefopslag. Dagelijks verzorgen wij opvragingen van onze 

klanten door documenten langs te brengen of digitaal aan te leveren. 

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

Onze diensten zijn heel breed dus onze doelgroep ook. Ons streven is iedereen in Nederland de kans te geven 

afval aan te bieden voor een duurzame verwerking en duurzame producten eenvoudig terug te kunnen kopen. 

Zowel zakelijk als privé. 

http://www.pro-site.nl/
mailto:j.zwaan@pro-site.nl
mailto:j.zwaan@sbzw.nl
http://www.degraafduurzaam.nl/


 
 

3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  
De Graaf is een familiebedrijf dat 65 jaar geleden is opgericht door mijn vader Jaap de Graaf. Hij is gestart in 
een oude loods aan de Plantsoenstraat in het centrum van Purmerend met het inzamelen en verwerken van 
oud papier. Daarna verhuist het bedrijf naar de oude groenteveiling aan de Beemsterburgwal en vanaf daar 
naar het spoorwegen placement net buiten het centrum. Mijn broer Peter is in die tijd al op 19 jarige leeftijd 
bij het bedrijf gestart omdat mijn vader ziek werd en daaraan helaas is overleden. 10 jaar later kon ik mij bij 
Peter aansluiten en was het bedrijf inmiddels verhuisd naar industrieterrein De Baanstee. Onze kinderen zijn 
nu ook betrokken bij de zaak en werken al geregeld mee, maar of ze ons gaan opvolgen is hun keuze en zien 
we wel als het zover is. 

Momenteel is ons bedrijf nog steeds gevestigd in meerdere panden op industrieterrein De Baanstee waar we 

in 1988 ooit als één van de eerste bedrijven zijn begonnen. Als laatste aanwinst hebben we de oude 

warmtekrachtcentrale gekocht die we zijn kenmerkend uiterlijk laten behouden, maar van binnen strippen en 

waar mogelijk het afval hergebruiken en recyclen. 

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
Voorbereiding is niet echt aan de orde, vervolgt Rob. Ik heb het bedrijf altijd op de voet gevolgd dus wist wat 
er speelde. De eerste jaren ben je vooral bezig met het afstemmen van de samenwerking en het verdelen van 
taken. Mijn broer Peter heeft zijn taken als algemeen directeur en is het gezicht naar buiten. Ik ben 
verantwoordelijk voor het operationele deel dus ik hou mij meer bezig met de inkoop van producten, de 
onderhandelingen met de fabrieken en het aansturen van productie, planning en chauffeurs. Dit is ook meteen 
het leukste van deze onderneming, de diversiteit aan mensen. We hebben een leuke betrokken groep collega’s 
die variëren van hoogopgeleide mensen tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Allemaal doen ze op 
hun eigen plek waar ze goed in zijn en dat maakt het team zo sterk. Daarnaast zijn door het bonte gezelschap 
personeelsfeestjes altijd bijzonder gezellig! 

5. Loopt u bij uw bedrijfsvoering tegen conflicten aan met derden (bijv. bij overname, buren, gemeente)?  
Zo ja, zou u dit kunnen toelichten met een voorbeeld?  

Nee zegt Rob stellig. En mocht dat aan de orde zijn dan lossen we dat zo spoedig mogelijk op. Goede 
communicatie is hierbij van groot belang. 

6. Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 
Ik ga met veel plezier naar mijn werk. Ik zie het als mijn hobby, aldus Rob. Wat een goed gevoel geeft, is dat wij 
ons steentje bijdragen aan een betere wereld. Andere ondernemers zullen wel herkennen dat het veel van 
jezelf en van je omgeving vraagt, omdat je dag en nacht met het bedrijf bezig bent. Maar voor mij is dat geen 
nadeel, ik vind het daarvoor veel te leuk! 

7. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer 
deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als ondernemer? 
Belangrijkste eigenschappen voor een ondernemer zijn doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Zorg dat je 
tussen de medewerkers staat, je hebt elkaar nodig. Ik ben toegankelijk en altijd bereikbaar wat voor een goede 
wisselwerking zorgt tussen mij en mijn collega’s. Daarnaast ken ik iedereen. Als er wat aan de hand is weten ze 
dat ze bij mij terechtkunnen.  
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8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 
We zijn een gecertificeerd MKB-bedrijf waardoor wij flexibel kunnen zijn zonder kwaliteit uit het oog te 
verliezen. Iedere klant is verschillend en heeft eigen wensen. Wij luisteren goed naar onze klanten en komen 
onze afspraken na. Door onze variëteit aan producten en diensten kunnen wij persoonlijke oplossingen 
bieden. Daarnaast blijven wij ons innoveren door niet alleen afval in te zamelen, te verwerken en te recyclen 
maar deze producten ook weer terug te leveren, zoals in de webshop van De Graaf Duurzaam.  

9. Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

Rob denkt even na maar zou het niet weten. Ik ga gewoon mijn eigen gang, aldus Rob. Ik volg mijn gevoel en 
mijn hart en dat gaat best goed tot nu toe ;-} Door een goed relativeringsvermogen, houdt Rob het hoofd koel.  
Verder vindt hij het prettig om te sparren met zakenpartners vanuit o.a. zijn betrokkenheid in de Lionsclub.  

10. Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

Rob wil graag doorgaan zoals het nu gaat en steeds meer betekenen voor de samenleving. Meer bedrijven 
helpen bij het optimaal scheiden en recyclen van afval en het nemen van de stap om duurzame producten in 
te kopen. We zijn een nieuwe website aan het maken om mensen hierover te informeren en bij te begeleiden. 
De webshop van De Graaf Duurzaam zal ook steeds uitgebreider worden met meer producten die gemaakt zijn 
van allerlei verschillende afvalstromen. 

11. Wat is de belangrijkste ondernemers les die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

Blijf met beiden voeten op de grond en blijf vooral bij jezelf!  

12. Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

Leuk om te doen! Ik heb er graag wat tijd voor vrij gemaakt.   

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Rob geeft het estafettestokje door aan Rob Visser van Heron Auto Purmerend. 

Dankjewel Rob, voor je tijd en je enthousiaste verhaal. Op naar  de volgende Rob ;-} 
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