
Auping hard op weg naar circulaire bedrijfsvoering

AANSPREKENDE RESULTATEN 
IN DEMONSTRATIE  PROJECT 
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AANLEIDING PROJECT 
Auping streeft in de volle breedte naar een duurzame, circulaire 
bedrijfsvoering. In de duurzaamheidsagenda staat dat het 
bedrijf in 2020 alleen nog 100% recyclebare producten wil 
maken. Bovendien mogen de producten dan nog maximaal 
10% nieuwe grondstoffen bevatten. Auping ziet de nadruk op 
beperking van het grondstoffengebruik als een noodzaak, want 
de huidige manier van produceren is eindig. Mede door de op-
komst van nieuwe economieën stijgt de vraag naar delfstoffen 
tot 2030 met 30 procent. 

Grondstoffen worden schaarser, dus zoekt Auping naar een 
manier om grondstoffen niet te verkopen, maar ze terug te 
krijgen als producten aan het eind van hun levensduur zijn. 
Ze kunnen dan weer worden omgezet in basismateriaal voor 
nieuwe bedden. Deze aanpak vraagt zowel om een ander pro-
ductieproces als om een andere relatie met afnemers. Zo zou 
het mogelijk zijn dat hotels in de toekomst geen bedden meer 
kopen, maar comfortabel slaapcomfort afnemen/leasen. Om 
de doelstellingen te kunnen realiseren stelt Auping hoge eisen 
aan de grondstoffen die toeleveranciers gebruiken en transpa-
rantie over de herkomst. Dit leidt tot verregaande samenwer-
king in de keten waardoor innovatiekracht en samenwerking 
worden vergroot.

ALUMINIUM
Op basis van de materiaalstromen en verkenning van mo-
gelijke oplossingsrichtingen hebben Auping en het CE-team 
ervoor gekozen om een pilot uit te voeren rond de circulaire 
aanpak van aluminium. Deze keuze is ingegeven door de 
sterk gestegen kostprijs van aluminium, de verbetering van 
bedrijfszekerheid en de verwachte reductie van de CO2-foot-
print. De productie van aluminium bed-onderdelen gebeurde 
in Vietnam, maar Auping haalde die terug naar Nederland in 
het kader van zijn duurzaamheidsprogramma. Dat biedt naast 
duurzaamheid ook andere voordelen, zoals de mogelijkheid 
om sneller te schakelen. Onderdelen uit Vietnam zijn 10 weken 
onderweg, waardoor aanpassingen traag kunnen worden 
doorgevoerd. Daarnaast is het complex om met verre partners 
nieuwe producten te ontwikkelen. Daarom besloot Auping te 
gaan zoeken naar regionale partners. Deze werden gevonden 
met Donk uit Lopik en metaalproducent Roba Metals uit 
IJsselstein. Roba levert aluminium dat onder andere afkomstig 
is van afgedankte zonweringssystemen en Donk zorgt voor 
de verwerking van het aluminium. Inmiddels zijn 10 matrijzen 
overgekomen vanuit Azië. 

RESULTATEN
De aanpassing van de productie levert op het gebied van duur-
zaamheid grote voordelen op. In de eerste plaats is er een zeer 
grote reductie van de transportafstanden. Die zijn verkort van 
1,5 miljoen naar 33.000 km per jaar. Dat zorgt voor een CO2- 
reductie van 74%. En hoewel Auping ook in Vietnam werkte 
met relatief schone producenten, zijn de emissies in Nederland 
nog beperkter. Roba verwerkt in het aluminium 98% recycled 
materiaal, terwijl dat percentage in Azië rond de 90 ligt. Een 
ander voordeel is dat door het overhevelen van activiteiten de 
werkgelegenheid in Nederland groeit.

SUCCESFACTOREN 
Verschillende factoren zorgen dat Auping snel vordert bij het 
circulair maken van de productie. Cruciaal zijn een volwassen 
organisatie, een volwassen netwerk en alliantiebuilding. De 
volwassen organisatie raakt aan de bedrijfscultuur: Auping is 
een familiebedrijf met een rijke en lange historie dat niet uit is 
op snelle winst, maar dat naar continuïteit op langere termijn 
kijkt. Uiteraard moet het bedrijf geld verdienen, maar het vindt 
het minstens zo belangrijk om maatschappelijk verantwoord te 
werken. Dat is terug te zien in het besluitvormingsmodel, waar 
als prioriteitsvolgorde geldt 1. Veilig en duurzaam, 2. Kwaliteit, 
3. Betrouwbaar en 4. Kosten. Duurzaamheid heeft dus een 
belangrijke plaats in het beslismodel. Volwassenheid heeft ook 
raakvlakken met de inkooporganisatie: Auping kijkt breder dan 
alleen naar de investeringen in verkoop en productie.

Een tweede factor is het volwassen netwerk: samenwer-
kingspartners moeten elkaar in de visie van Auping onderling 
vertrouwen en op hoofdlijnen dezelfde normen en waarden 
hanteren. De samenwerking is gericht op lange termijn: het 
bouwen van allianties. Er zijn nog andere belangrijke factoren. 
Een ervan is de schaalgrootte: Auping is klein genoeg om snel 
te schakelen en heeft voldoende naamsbekendheid om impact 
te kunnen hebben. 

SPIN-OFF
Overschakelen naar een circulaire bedrijfsvoering levert 
volgens Auping veel op. In de eerste plaats continuïteit, want 
de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen en grondstoffen-
prijzen wordt kleiner. Ten tweede is het betekenisvol voor me-
dewerkers en ook steeds meer voor klanten. Je slaapt immers 
1/3 van je leven en daarbij worden kwaliteit en duurzaamheid 
steeds belangrijker. Ten derde stimuleert het de innovatie-
kracht en creativiteit binnen het bedrijf en daarbuiten (in de 
keten). Het bedrijf wil het effect meetbaar maken, op basis van 
de criteria recyclebaarheid van de producten (streven 100%) 
en grondstoffen uit hergebruik (streven 90%). De weg naar 
volledig duurzaam opereren is een marathon en geen sprint. 
Het streven is om in 2020 zover te zijn.

SAMENWERKING
Auping ervaart de samenwerking binnen het CE-team als 
waardevol. Het is belangrijk om in contact te komen met 
bedrijven die ook met de circulaire economie bezig zijn. De 
contacten werken inspirerend en helpen om verder te komen. 
De bundeling van krachten is ook nuttig om het onderwerp 
zichtbaar en maatschappelijk relevant te maken. En een heel 
praktische winst: het contact met Roba Metals werd gelegd via 
kieMT. 
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Bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in 
Oost-Nederland werken samen aan het omvormen van de 
economie tot een systeem waarbij alle gebruikte grondstof-
fen hoogwaardig opnieuw worden gebruikt: de circulaire 
economie. Binnen de regiopilot circulaire economie werkt 
het CE-bouwteam (VNO-NCW Midden en Stichting kiEMT) 
met bedrijven aan concrete projecten, zoals bij producent 
van slaapcomfort Koninklijke Auping in Deventer.
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