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OONDERNEMEN in Limburg

APPLOYEE 
data-oplossingen  
voor de transportsector 

ARAPAHA 
circulariteit is  
teamsport 

Volgend jaar zijn ze te koop: de eerste 
producten van Arapaha uit Maastricht. Een 
vloerkleed, een stoel en een lamp. Gemaakt 
van gerecyclede materialen en ook later 
makkelijk te demonteren om er weer nieuwe 
spullen mee te produceren. ‘De circulaire 
economie komt eraan, zeker weten.’

De druk op vrachtwagenchauffeurs neemt toe. Ze krijgen kritiek omdat ze 
niet zuinig genoeg rijden, te laat op de plek van bestemming aankomen 
en aanrijdingen worden al helemaal niet geapprecieerd. Dylan van 
Heugten knikt. “Maar”, zegt hij, ”dat is niet het hele verhaal. De vraag 
is wat de achterliggende oorzaken zijn. Als je die weet, kun je als werk-
gever sturen. Je kunt rekening houden met bepaalde omstandigheden. 
Ervoor zorgen dat iemand anders gaat werken. Belonen. Stimuleren. 
Daarmee bereik je veel meer dan een uitbrander of straf. Mensen voelen 
zich prettiger, zijn gemotiveerder, leveren beter werk. Wij denken dat dit 
een deel van de problemen in de sector oplost.”

Aanvullen
Met wij bedoelt Dylan van Heugten (28) Apployee, de onderneming die 
hij vorig jaar startte met Richard Stiphout (50). “We hadden ieder een 
eigen bedrijf en kwamen elkaar tegen bij een gezamenlijke klant en later 
bij een LIOF-bijeenkomst. We bleken elkaar aan te vullen en vorig jaar 
hebben we de knoop doorgehakt en zijn we gefuseerd. Onze missie is 
de transportsector veiliger, fitter en vooral ook leuker te maken. Focus-
gebieden zijn motivatie, rijgedrag, veiligheid en gezondheid. Hiermee 
heb je ook direct invloed op CO2-reductie door brandstofbesparing, 
aandacht voor ontwikkeling van personeel, minder verkeers- en arbeids-
ongevallen en minder uitval.”

Veel data
“Dat gaan we doen met een doordacht coachingsprogramma voor 
werknemers én werkgevers. Basis van zo’n programma is data, heel veel 
data. Technische gegevens van de wagens, rijgedrag, omstandigheden 
op de weg, gewicht van de vracht, cultuur binnen het bedrijf, enzovoort. 
We willen sturen op objectieve gegevens, transparant voor iedereen. Dat 
levert een eerlijke basis op om mensen te beoordelen en te waarderen. 
En om verbeteringen door te voeren.”

Goed plan
De twee ondernemers stapten afgelopen zomer naar LIOF voor een 
bijdrage uit het InnovatieProject, een financiële regeling voor onder-
nemers die een vernieuwend idee tot een prototype willen uitwerken. 
Na een aantal feedbackrondes met een business developer van LIOF 
was onze aanvraag klaar om in te dienen. En met succes. Er gaat heel 
veel tijd zitten in het overtuigen van potentiële klanten en het loskrijgen 
van verkeersdata en gegevens van truckfabrikanten. En dan volgt nog 
het interpreteren en gebruiken van de data. Daarvoor hebben we een 
fulltime analist kunnen aannemen. We verwachten dat het datamodel en 
programma in de loop van 2022 klaar zijn.”
 

Meer informatie? www.apployee.nl

Josse Kunst werkte eerst onder meer bij DSM waar hij betrokken was 
bij de ontwikkeling van een recyclebaar tapijt. Jörn Behage verdien-
de internationaal zijn sporen als industrieel ontwerper voor grote be-
drijven als Volvo. In 2019 bundelden ze hun expertises en ervaring in 
Arapaha, een onderneming die echt werk wil maken van circulariteit.

Hergebruik
“Het is een open deur”, weet Josse Kunst, “we putten de aarde in 
hoog tempo uit. Straks hebben we geen grondstoffen meer voor al 
die spullen die we nodig hebben. Hout, olie, metaal, mineralen; het 
raakt allemaal op. De enige oplossing is minder spullen kopen en 
hergebruik. Niets meer in de afvalverbrander of op de schroothoop. 
Gewoon inzamelen, uit elkaar halen en weer geschikt maken als 
nieuwe grondstof. En wat we tekort komen maken van groenafval of 
suiker.”

Als opgeleid chemisch technoloog weet de oud-DSM’er dat het kan. 
“Absoluut. De techniek is er, de wereld is klaar voor de zo nodige 
ommezwaai. We kunnen zo niet doorgaan, dat weten we. Aan de 
andere kant willen we wel kwaliteit, mooie spullen. En dat is wat waar 
Jörn en ik elkaar vinden. Hij kan de mooiste producten ontwerpen, 
ik weet het een en ander van de technologie en het recyclen. Een 
combinatie van design en duurzaamheid dus.”

Samenwerking
Twee jaar na de oprichting is het duo al aardig op weg naar de 
eerste concrete producten. Het prototype van een tapijt op basis van 
suiker en gebruikt kunststof is gereed, een stoel en een lamp volgen 
snel. In 2022 te koop, is de bedoeling. Over een paar jaar draait 
Arapaha, een Paraguyaans woord voor horizon, een omzet van min-
stens tien miljoen euro. “Nee, we gaan geen fabriek of zo bouwen”, 
licht Josse toe. “En dit wordt ook geen onderneming met honderden 
werknemers. Wij zoeken het in samenwerking met veel verschillende 
partijen. Het is teamsport. Onderzoek doen we bijvoorbeeld samen 
met universiteiten en hogescholen en het op de Brightlands Chemelot 
Campus gevestigde onderzoeksinstituut AMIBM. Het tapijt gaan we 
op de markt brengen met de gevestigde fabrikant Donkersloot. Het 
gaat ons erom dat er circulaire productie op gang komt. En natuurlijk 
het recyclen. Alles met onze naam erop is herbruikbaar. Op elk pro-
duct staat een QR-code. Klik die aan en je ziet wat de grondstoffen 
zijn en hoe je het kunt terugbrengen na gebruik.”

“Onze 
missie is de 

transportsector 
veiliger, fitter en 

vooral ook leuker 
te maken”

De transportsector heeft de nodige 
uitdagingen. Zo is er een schreeuwend tekort 
aan truckers en ligt er de opgave om te 
verduurzamen. Het jonge bedrijf Apployee 
werkt aan een oplossing, gebaseerd op het 
slim gebruiken van data.

LIOF
Bij alle projecten die LIOF ondersteunt, is de maatschappelijke impact 
een belangrijk criterium, waarbij ‘slim, duurzaam, en gezond’ de 
rode draad vormen. De twee ondernemers deden met succes een be-
roep op het InnovatieProject van LIOF. “Een financieel steuntje in de 
rug konden we goed gebruiken, innoveren is kostbaar”, besluit Josse. 
“Naast het geld zijn het advies en het netwerk van LIOF goud waard. 
Ze brengen echt partijen bij elkaar.”
 

Meer informatie? www.arapaha.com 

 “Een combinatie 
van design en 

duurzaamheid. 
Alles met onze 
naam erop is 

herbruikbaar” 

Dylan van Heugten
BEELD Laurens Eggen

Josse Kunst  
BEELD Moniek Wegdam

Werk jij aan een slimme, duurzame of gezonde innovatie 
en zoek je hiervoor financiering? Wil je meer weten? 
Kijk dan op https://liof.nl/limburgtoekomstbestendig

InnovatieProject LIOF: 

STEUN VOOR  
MOOIE 
PLANNEN
LimburgToekomstbestendig is een meerjarig pro-
gramma van LIOF, om innovaties te ondersteunen die 
bijdragen aan een toekomstbestendige economische 
structuur voor Limburg. Onderdeel van het program-
ma is het InnovatieProject, een financieringsinstrument 
voor innovaties met economisch rendement én maat-
schappelijke impact. LIOF draagt 35% bij in de kosten 
met een maximaal bedrag van € 50.000. Inmiddels 
hebben enkele Limburgse ondernemers gebruik 
gemaakt van het InnovatieProject. Bijgaand laten we 
Josse Kunst van Arapaha en Dylan van Heugten van 
Apployee aan het woord.

TEKST Jos Cortenraad


