
  
 

 
Hester Klein Lankhorst vertrekt per 1 juli 2020 als directeur van 

Rebel Next Economy 
 
 
Rotterdam, 28 mei 2020 | Hester Klein Lankhorst treedt toe tot de directie van het Afvalfonds 
Verpakkingen. Lenny van Klink, directeur van Rebel: “Rebel vindt het jammer dat Hester het 
bedrijf verlaat. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie in het hart van de 
producentenverantwoordelijkheid.” 
 
Hester Klein Lankhorst: “Ik heb met veel plezier en energie bij Rebel gewerkt en ik heb genoten van 
de kennis en kunde van de Rebels.” Hester heeft met Rebel Next Economy een stevige portefeuille 
opgebouwd met klanten die ondersteund worden in hun ontwikkeling naar duurzaam 
grondstoffengebruik. Zo assisteert Rebel corporates en middelgrote bedrijven op strategisch niveau 
om de samenwerking in ketens te verbeteren.  
 
Rebel doet meer dan adviseren; Rebel werkt ook mee in de praktijk, bijvoorbeeld door het uitvoeren 
van impact analyses. De maatschappelijke behoefte om bewuster om te gaan met grondstoffen wordt 
als maar groter. De behoefte om werkbare business cases te maken die ervoor zorgen dat kringlopen 
sluiten wordt daardoor ook groter.  
 
Kees Kerstens, Rebel: “Er is voor ons dus nog veel werk te doen en daarbij zullen we het Afvalfonds 
Verpakkingen vast nog tegen komen. We verliezen Hester dus niet uit het oog.” Lenny van Klink neemt 
voorlopig de taken van Hester over. Rebel gaat de komende weken op zoek naar een geschikte 
vervanger. 
 
 

 ----- Einde persbericht ----- 
 

Over Rebel 
Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, 
stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, de sociale sector en meer. Niet alleen als adviseur, maar 
regelmatig ook als investeerder en ontwikkelaar. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert 
en ontwikkelt mee, is het motto van Rebel. Meer informatie op www.rebelgroup.com 
 
Over het Afvalfonds Verpakkingen 
In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen 
voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. De 
Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich 
genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingen aan het 
Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling 
en recycling van verpakkingen vergoed. Voor meer informatie, zie:  www.afvalfondsverpakkingen.nl 
 
Contactgegevens 
Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met Lenny van Klink,  
06-5178 7232 | lenny.vanklink@rebelgroup.com 
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