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Het Belgische familiebedrijf Niko, opgericht in 1919, is uitgegroeid tot marktleider in onder andere elektrisch
schakelmateriaal, lichtregeling en domotica. De productievestiging in Sint-Niklaas, telt samen met de site in
Wijnegem zo’n 570 medewerkers. De samenwerking met Indaver gaat terug tot in de jaren ’90. Sinds 2005
heeft Niko een Total Waste Management partnership lopen waarbij Indaver de verwerking van het volledige
afvalstoffenpakket (1 000 ton gevaarlijk en niet gevaarlijk afval) beheert alsook de logistieke en administratieve zorg in handen neemt. Waarom Niko vandaag nog steeds overtuigd is van haar keuze voor Indaver als
afvalleverancier verduidelijken Dirk D’Haese, Environmental Officer en collega Dirk Verbeeck, Supervisor
Warehousing bij Niko Sint-Niklaas.

Totaalleverancier met sterke
verwerkingsoplossingen

Professioneel
partnership in
aangename sfeer

Tot enkele jaren geleden werd er bij Niko met
diverse afvalpartners samengewerkt. Steeds
meer voelde men de nood om met
één centrale partner te werken die in alle
afvalbehoeftes kon voorzien. Indaver bleek
zowel over de infrastructuur, systemen
als de juiste houding te beschikken. Het
afvalstoffenpakket van Niko vraagt om
onder andere verwerkingsoplossingen die
enerzijds absolute vernietigingsgarantie
vragen en anderzijds recyclagetoepassingen
voor ondermeer de kunststofstromen.
Indaver bood met de eigen installaties en
expertise de juiste match. Zo voldoen de
roosterovens met voorafgaande vershreddering op Indaver Doel aan de destructie-eis
voor confidentiële producten. Het closed
circuit van Indaver is dan ook een grote
meerwaarde. De full compliance die Indaver
hanteert, geeft Niko een volledig vertrouwen
in haar afvalpartner. Voor de kunststoffen
werd Indavers knowhow en jarenlange
ervaring ingezet. Dit heeft ertoe geleid dat
een meer duurzame oplossing werd
gevonden waarbij onder andere polycarbonaat, polypropyleen en mixkunststof
van thermische verwerking naar recyclage
werden verlegd. Indavers toegang tot eigen
installaties in combinatie met de kennis van
externe outlets resulteert voor Niko in de
Best Beschikbare Techniek tegen
marktconforme prijzen.

Sterke betrokkenheid geeft
vertrouwen
Naast sluitende verwerkingsoplossingen,
worden de hoge graad van transparantie
en werkbaarheid van de e-rapportering fel
gesmaakt bij Niko. Deze tool bracht immers

heel wat tijdsbesparing en administratieve
ontzorging met zich mee. Daardoor kon
meer tijd vrijgemaakt worden voor de eigen
productie, dé prioriteit van elk bedrijf.
Niko ervaart steeds opnieuw de
voordelen van een vast aanspreekpunt.
De hele Indaver-ploeg valt op door haar
positieve werkhouding, enthousiasme en
expertise. Zo werd recent na een externe
audit door de veiligheidsadviseur opgemerkt:
'De manier van omgaan met vervoer van
gevaarlijke goederen door Indaver en haar
chauffeur is vermeldenswaardig en kan als
voorbeeld dienen voor veel andere
bedrijven.' Deze sterke betrokkenheid
resulteert in een dynamisch partnership
waarin wordt meegedacht en bevestigt
opnieuw de goede keuze voor Indaver.
De tweede productiesite in Wijnegem werd
in 2008 overtuigd om mee in te tekenen op
het TWM-project waarbij Indaver ook instaat
voor het volledige afvalgebeuren.

wordt afgevoerd. Samen met Indaver wordt
steeds conform het Afval-Inzamel-Plan (AIP)
en milieucharter (Voka) gewerkt dat Niko
hanteert. Het afvalgebeuren verloopt zeer
efficiënt en eventuele moeilijkheden worden
door Indavers proactieve aanpak vermeden.
Indavers professionaliteit zorgt ervoor dat
het totaalplaatje klopt.
Contactpersoon:
Nicolas Coppens,
Project Manager
tel. + 32 478 88 18 05

Proactieve aanpak
Tijdens het jarenlange partnership zijn
diverse optimalisaties uitgewerkt. Dit draagt
in belangrijke mate bij tot de volledige
ontzorging die Indaver voor Niko realiseert.
Zo is er de logistieke vereenvoudiging door
afvoer in bulk en lekdichte containers voor
de filterkoeken. Door het invoeren van
nieuwe persen en containers met
elektrische bediening en ventilatiesysteem
werd ook voldoende aandacht
geschonken aan de veiligheid en ergonomie
van de Niko-medewerkers. Ook Niko heeft op
haar beurt sterk geïnvesteerd in een upgrade
van haar afvalbeheer door het containerpark grotendeels te asfalteren voor een meer
duurzame, veilige en propere werkplek. Er is
ook een aparte inkuiping voorzien voor het
lekwater die naar een olie/waterafscheider

Dynamiek leidt
tot belangrijke
optimalisaties
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