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Vanheede Environment Group is een geïntegreerd 
milieubedrijf gespecialiseerd in afvalmanagement en 
innovatieve milieutechnologieën. Naast een internationaal 
georganiseerde afvallogistiek beschikt de groep over eigen 
verwerkingssites. Een groot deel van de afvalstromen 
wordt in eigen beheer opgewaardeerd tot grondstof of 
energetisch gevaloriseerd.

Met ons tiende duurzaamheidsverslag zijn we allerminst 
aan ons proefstuk toe. Vanheede erkent het belang om 
als familiale groep jaarlijks te rapporteren over haar 
duurzaamheidsprestaties. Dit jaar volgen we voor het 
eerst de GRI G4-richtlijnen, optie Core. Voorgaande (niet 
GRI-conforme) versies van het duurzaamheidsverslag 
kunnen geraadpleegd worden op  
http://www.vanheede.com/nl/Documentatie/.

Dit duurzaamheidsverslag omvat alle activiteiten van 
Vanheede Environment Group nv, in België en Frankrijk. 
We rapporteren over de resultaten van het werkjaar 2014. 
Het proces voor het bepalen van de focuspunten van onze 
strategie voor een duurzame toekomst werd in 3 stappen 
doorlopen:

Een interne brainstorm rond de kernvragen:
• Wat is de meerwaarde van Vanheede? 
• Waar maakt Vanheede het verschil voor zowel de eigen business, de medewerkers, 
 de maatschappij, het milieu als de klant?
• Voor welke (maatschappelijke) trends/uitdagingen wil Vanheede een oplossing bieden?

Deze leverde ons een longlist aan relevante topics, die werd afgetoetst aan het MVO-sectorpaspoort voor de 
milieubedrijven, opgesteld door onze beroepsfederatie Febem en enkele duurzaamheidsverslagen van collega’s in het 
vak uit binnen- en buitenland. 

In een tweede stap werd bepaald welke uitdagingen ook ‘materiële’ aspecten zijn. Dat zijn die aspecten die zowel voor 
de lange termijn strategie van Vanheede belangrijk zijn als tegemoet komen aan de (redelijke) verwachtingen van onze 
stakeholders. Verschillende Vanheede medewerkers traden op als spokesperson voor onze belangrijkste stakeholders:

• Raad van Bestuur/Familie  Maxime Vanheede & Theo Verstraete, studenten Bachelor in de  
Toegepaste Economische Wetenschappen doorstroomoptie handelsingenieur

• Klanten/key accounts Piet Callens, Key Account Manager
 Peter Degraeve, Logistics Manager
 Kim Delvoye, Marketing Manager
• Regulerende overheid Koen Vandenbroucke, QESH manager
• Medewerkers Wim Cannaert, HR-manager
• Banken & verzekeringen Jan Minne, CFO

Zij lieten zich in hun beoordeling leiden door de huidige (dagelijkse) contacten met deze stakeholders, bevragingen, 
onderzoeken, enz. 

Het eindresultaat (materialiteitsmatrix) werd gevalideerd door David Vanheede, CEO en Dieter Grimmelprez, COO en 
vormt de leidraad en rode draad doorheen dit duurzaamheidsverslag. Deze matrix helpt ons om de meest relevante 
aandachtspunten voor een duurzame bedrijfsvoering te bepalen. We plannen een externe consultatie van onze 
stakeholders op basis van dit duurzaamheidsverslag in de loop van 2015.

Scope en aanpak van 
het duurzaamheidsverslag

1

2

3

2 



04

46
50

23

24

30

40
10

14

06

12

16

08

Inhoud

Financiële resultaten

GRI-index

Voorwoord

Met een duidelijk beleid vooruit

Een bedrijvige familie
08 Geschiedenis 
09 Raad van Bestuur 

Vanheede bedrijfspaspoort

Vanuit een circulaire filosofie naar een 
uitgebreid dienstenpakket

Waar maakt Vanheede het verschil?

Oog en oor voor de belangen van onze stakeholders 
18 Partnerships 
20 Erkenningen
21 In dialoog met onze stakeholders 
22 Stakeholderbelangen en bedrijfsbelangen in evenwicht

Gedeelde belangen in een duurzame relatie
23 Gedeelde warmte is groene warmte 
23 Gezamenlijk beheer van klei-ontginning 

De beste bestemming voor uw afval
24 Total Waste Care 
26 In 6 stappen naar een Green Loop 
28 Het Green Loop model in de praktijk  

Een kleine ecologische voetafdruk
32 Aarde
34 Vuur
36 Water
38 Lucht 

Past u in ons plaatje?
41 Vanheede biedt zinvol werk in een sector met toekomst
41 Een tevreden medewerker op de juiste werkplaats, 
 voor lange tijd
43 Vanheede geeft om u en uw veiligheid!

 3 



Een duurzaamheidsverslag, moet dat wel?

David: “Ons eerste duurzaamheidsverslag publiceerden we in 
2005. Ik herinner me toen nog dat sommigen zich afvroegen: 
moet dat wel? Maar intussen is het duurzaamheidsverslag 
een nuttig instrument gebleken. Niet alleen komen 
we hiermee tegemoet aan de vraag van onze klanten, 
medewerkers, banken, en andere stakeholders om informatie 
over onze duurzaamheidsprestaties. Ook intern heeft dit 
ons ertoe aangezet goed na te denken over wat we willen 
communiceren, jaar na jaar, en vooral hoe we onze prestaties 
kunnen bestendigen.”

Dieter: “We willen niet enkel een duurzaamheidsverslag 
als terugblik op het verleden. Maar we benutten dit ook als 
leidraad voor de komende jaren. Het duurzaamheidsverslag 
biedt ons een goede aanleiding om stil te staan bij onze 
verwezenlijkingen. Wat hebben we gerealiseerd naar reductie 
milieu-impact, arbeidsomstandigheden, financiële prestaties? 
Mogen we tevreden zijn over de resultaten? Maar vooral, wat 
leren we hieruit voor de toekomst.”

Wat verstaat Vanheede anno 2015 onder duurzaam-
heid?

David: “Voor een familiaal bedrijf als Vanheede betekent 
duurzaamheid continuïteit, het aanhouden van een lange 
termijn strategische koers. Het ondernemerschap drijft 
ons. We zorgen ervoor dat elke stap die we ondernemen, 
er één is die niet verloren is en waar we verder op kunnen 
bouwen in deze en volgende generaties. Zo’n beslissing 
neemt soms wat meer tijd en middelen in beslag, maar 
rendeert op lange termijn. Binnen Vanheede hebben we ons 
georganiseerd voor de lange termijn en hiervoor de nodige 

fundamenten en structuren uitgebouwd. We zoeken niet naar 
de uitzonderingen, maar naar de gezonde, betere kwaliteit 
aan de eindmeet. We geven tijd aan onze mensen om zich 
te oriënteren, te ontwikkelen en aan onze contacten, relaties 
en teams om te groeien. In veel van onze medewerkers 
schuilt er een mini-ondernemer, in zijn of haar vakgebied. 
Het is immers met mensen dat we ieder bedrijf draaiende 
houden. Vanheede bouwt op de kennis en competenties van 
onze mensen. Overleg met de collega’s en het verzoenen van 
zienswijzen is erg belangrijk, en net daardoor schuilt er een 
hoge mate van zelfoplossend vermogen in ons bedrijf.”

Dieter: “Daarnaast hebben we een belangrijke rol te 
vervullen in het recycleren en zo hoogwaardig mogelijk 
valoriseren van de afvalstromen. Tot zelfs het sluiten 
van de materiaalkringlopen, de circulaire economie. 
Onze medewerkers maken deel uit van een activiteit die 
maatschappelijk heel zinvol is en blijft. We hebben een grote 
materialenkennis opgebouwd en op onze expertise rond 
recyclageprocessen wordt internationaal beroep gedaan.”

Voorwoord

“Een duurzaamheidsverslag als 
scharnier tussen onze historiek en de 

toekomst.”

David Vanheede, 
CEO Vanheede Environment Group
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‘Leeft’ duurzaamheid binnen Vanheede?

Dieter: “De KPI’s zoals voorgesteld in ons duurzaamheidsverslag 
zitten ingebakken in ons managementsysteem. Tijdens de 
managementmeetings kijken we dus op regelmatige basis 
naar hetzelfde dashboard. Maar het blijft een hele uitdaging 
om iedere medewerker te betrekken. We informeren hen over 
ons duurzaamheidsverslag en via ons medewerkersmagazine 
‘Contact’ bieden we dezelfde boodschap aan in een andere 
vorm.”

David: “Duurzaamheid start in feite reeds bij de aanwerving 
van mensen. We verwachten van onze medewerkers dat ze 
ethisch en correct, eerlijk handelen. We merken dat we ook 
net die profielen aantrekken. Een bedrijfscultuur krijg je niet 
gevormd door communicatie en sensibilisering alleen. We 
trekken medewerkers aan zoals we zelf zijn en merken dat 
zelfs onze klanten qua cultuur en ondernemerschap vaak een 
spiegel van onszelf zijn.”

“Onze medewerkers en klanten zijn 
een weerspiegeling van onze bedrijfs-
waarden. Een concreet resultaat van 
onze consequente en continue focus 

op de lange termijn.”

“Binnen vijf jaar willen we even 
proactief en vooruitdenkend zijn als 
nu en opnieuw mee zijn met de tijds-

geest die op dat moment heerst.”

Dieter Grimmelprez, 
COO Vanheede Environment Group

David Vanheede en Dieter Grimmelprez in gesprek over de meerwaarde van duurzaam ondernemen voor Vanheede
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Van hieruit volgt onze strategie met daaraan 
de nodige doelstellingen en KPI’s gekoppeld. 
Dit alles wordt beïnvloed door onze familiale 
bedrijfswaarden. Het menselijk aspect en de 
betrokkenheid van alle  stakeholders zijn dus 
zeer belangrijke klemtonen in ons beleid! 
Dit zowel op intern vlak, tussen collega’s en 
diensten, als op extern vlak, voor al onze 
stakeholders. We verbinden ons er toe om te 
voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving.

Met een duidelijk beleid gaan we vooruit!
Het beleid van Vanheede Environment Group zien we als een dynamische pijl gevormd door mensen.  
Onze visie en missie geven ons als speerpunten een duidelijke vooruitblik op de toekomst. 

Visie
Via innovaties, het verleden vorm geven 
voor de toekomst.

Missie
Vanheede Environment Group wil een duur-
zame onderneming zijn die haar klanten de 
meest efficiënte oplossingen inzake afval-, 
materialen-, groene energie- en milieube-
heer aanbiedt.  
We hanteren daarbij een kwaliteitsvolle, 
professionele en innoverende aanpak met 
toegevoegde waarde voor alle stakeholders.

Duurzaam ondernemen betekent voor ons 
dat we met een minimale impact op de 
omgeving de beste resultaten behalen 
voor al onze stakeholders. Dit zijn onze 

Raad van Bestuur, klanten, medewerkers, 
buurtbewoners, overheid, banken en 
verzekeringen, contractors, leveranciers, 
media,  …

Strategie

De groep is geënt op 4 strategische assen
• Logistics, inzamelen en sorteren van afval
• Services, inzamelen en sorteren van 

gevaarlijk en bijzonder afval
• Raw Materials, afval wordt grondstof
• Renewable Energy, afval wordt energie

Stimuleert vooruitstrevend 
ondernemerschap
• Nodige flexibiliteit via organisatie in 

business units
• Bedrijfsstructuur met matrixstructuur

Streeft naar uitmuntende processen
• Organisatievorm
• Operationele processen 

Doelstellingen
Vanuit de strategie bepalen we concrete 
doelstellingen per Business Unit en per 
bedrijf.

“ Samen bouwen we  
aan een mooie,  

duurzame toekomst! ”

“ Ons beleid is opgebouwd  
rond vier elementen.”
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We dragen samen 
dezelfde waarden.

“ Onze bedrijfswaarden 
sturen alle elementen 

waarop ons beleid gebouwd is.”

#People
Wij vinden mensen belangrijk, en dit in heel ruime zin: 
klanten, medewerkers, buurtbewoners, overheden …  
kortom alle stakeholders.  
Hun voordeel, welzijn, gezondheid en veiligheid vormen een 
absolute prioriteit voor ons.

#Planet
Wij respecteren het milieu door de impact van onze activitei-
ten op natuur, fauna en flora tot een minimum te beperken. 
Door afval om te vormen tot grondstof of tot hernieuwbare 
energie zorgen we ervoor dat meer materiaalketens gesloten 
worden en er geen energie verloren gaat.

#Profit
Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de stakeholders door het uitbouwen van een 
winstgevend bedrijf, dat zoveel mogelijk in partnership en op 
een zeer transparante manier met zijn klanten samenwerkt.

#Pride 

Wij kunnen trots zijn op wat we doen! Een open, eerlijke en 
oprechte relatie zorgt ervoor dat we elkaar kunnen blijven in 
de ogen kijken! Door op een transparante manier te communi-
ceren met elkaar behalen we betere resultaten en creëren we 
meer eenvoud in de complexe wereld. 

#Passion
Wij oefenen onze job met passie uit! Door een persoonlijk 
contact met onze stakeholders na te streven en deze empati-
sche relatie tussen alle betrokken partijen te stimuleren nemen 
en geven we meer verantwoordelijkheid voor al onze mede-
werkers wat resulteert in een groot engagement en een sterke 
betrokkenheid
• de drive om iets te realiseren en te innoveren
• creativiteit in het zoeken naar oplossingen
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Een bedrijvige familie

Geschiedenis
De voorbije vijftig jaar kende de afvalverwerking een grote evolutie. Door de toenemende 
massaproductie en het gebruik van steeds meer verpakkingsmaterialen werd het volume 
afval steeds groter. Een geïntegreerd afvalbeheer drong zich op en rond het toenmalige 
logistieke bedrijf Trans Vanheede werd een groep bedrijven gecreëerd die zich specialiseerden 
in afvalverwerking : afval wordt grondstof, afval wordt energie. Alle bedrijven werden 
samengebracht onder Vanheede Environment Group: een geïntegreerd bedrijf dat alle 
aspecten van afvalinzameling, afvalverwerking, het globale beheer van afvalstromen, 
saneringen van terreinen en duurzame projecten binnen bedrijven verzorgt.

1968

1995

2004

1974

1998

2005

1983

1999

2006

1984

2001

2007

20122010

Oprichting van de 
eenmanszaak Herwig 
Vanheede voor de ophaling 
van huisvuil en afval

Start ophaling en overslag 
van Klein Gevaarlijk Afval

Ondertekening West-Vlaams 
Milieucharter

Start glasinzameling

Pilootinstallatie voor 
de valorisatie van 
hoogcalorische afvalstoffen 
te Dottenijs (VAF fase 1)

Oprichting van de 
groepsstructuur en 
behalen ISO 9001 
certificaat

Start Trans Vanheede

Overname van Sodecom  
te Quévy voor 
compostering (Vanheede 
Biomass Solutions)

Investering in de 
uitbouw van een nieuwe 
vergistingsinstallatie te 
Quévy

Aankoop van kleiputten te 
Rumbeke met inrichting van 
een stortplaats

Investering in 
volautomatische 
zuivelrecuperatie-installatie 
te Quévy

Forse uitbreiding van de 
logistieke afdeling te Dottenijs 
(VAF fase 2)

Opening logistieke site te 
Wanze 
Uitbreiding automatische 
verwerkingsinstallatie bij 
Vanheede Alternative Fuels te 
Dottenijs (VAF fase 3)

Lancering Optimum
Overname van Maréchal 
Group te Messancy, ter 
versteviging van onze positie 
in de provincie Luxemburg
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David Vanheede 

Claudette Descamps 

Karel Gielen 

Evelyne Vanheede-Decrans

Caroline Vanheede 

Arnold Deceuninck 

Raad van Bestuur
CEO David Vanheede is vast vertegenwoordigd in de Raad van 
bestuur (Vamastine bvba), waarin ook Caroline Vanheede (Vanica 
bvba), Commercieel Directeur en Claudette Descamps (Imdaca 
nv), bestuurder, vast vertegenwoordigd zijn. Zij laten zich bijstaan 
door het adviescomité, bestaande uit twee externe specialisten, 
de heren Arnold Deceuninck en Karel Gielen, en één interne 
specialist, mevrouw Evelyne Vanheede-Decrans.
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Bouw van de  
glasrecyclage-installatie

Ingebruikname van 
volautomatische PMD-
installatie te Rumbeke

40 jaar Vanheede

Eerste Fost Plus project 
in België (IVOO)

Ingebruikname van volautomatische 
verwerkingsinstallatie voor hoogcalorische 
afvalstromen te Dottenijs

Uitreiking van het eerste 
Sustainable Solution label voor 
Domo (nu modulyss®) 

Opening logistieke site 
en sorteercentrum 
Vanheede France, 
Billy-Berclau
Lancering O-Mat

Verhuis Vanheede Polymers & Compounds 
van Genk naar Dottenijs
Ingebruikname drooginstallatie Quévy
Implementatie nieuw ERP pakket, het 
Venturi project
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De afvalwereld is complex, dat steken we niet onder 
stoelen of banken. Wij kennen deze wereld als geen 
ander en helpen onze klanten graag hun afval de beste 
bestemming te geven. Vanheede Environment Group 
beschikt daartoe over een aantal eigen verwerkingssites. 
Dit betekent dat we niet alleen afval inzamelen, maar dat 
de meeste afvalstoffen ook in eigen centra gesorteerd en 
verwerkt worden.

Vanheede bedrijfspaspoort
Vanheede Environment Group zamelt een brede waaier van afvalstromen in, 
zowel gevaarlijke en niet-gevaarlijke als recycleerbare en niet-recycleerbare. 
Ons geografische werkingsgebied strekt zich uit over heel België, Frankrijk, 
Nederland, Duitsland, Luxemburg en Engeland.

FRANKRIJK

BELGIË
MONS (Quévy)

WANZE (Vinalmont)

ARLON 
�Messancy�

LUXEMBURG

BRUGGE (Oostkamp)

LENS (Billy-Berclau)

LILLE (Marque�e-Lez-Lille)

WERVIK (Geluwe)

DOTTIGNIES (Do�enijs)

ROESELARE (Rumbeke)

ANTWERPEN

LUXEMBOURG
(Windhof)

BRUSSEL

G

G

GENK

DUITSLAND

NEDERLAND

VERENIGD
KONINKRIJK

Hoofdzetel

Overslagsite

Verwerking + overslag

“Wist je dat wij meer dan 1850 
afvalstromen op meer dan 2500 manieren 

kunnen verwerken?” 

Pieter Vierstraete, 
Outlet Markets Manager
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897.000 TON 
JAARLIJKS VERWERKT 

AFVAL

500 
VASTE MEDEWERKERS

507.000 TON  
JAARLIJKS NIEUWE 

GRONDSTOFFEN

89,4 %   
RECYCLAGE EN 

NUTTIGE TOEPASSING

37 MILJOEN kWh 
PRODUCTIE GROENE 

STROOM, GOED VOOR 
10.630 HUISHOUDENS

110 MILJOEN EURO 
NIET-GECONSOLIDEERDE 

OMZET

1850
AFVALSTROMEN
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Vanuit een circulaire filosofie naar 
een uitgebreid dienstenpakket

Intussen is de vraag niet langer hoe 
afvalstoffen te beheren met zo weinig 
mogelijk schade voor mens en milieu. De 
centrale vraag is nu hoe we materialen, 
alle grondstoffen en daarvan afgeleide 
producten, zo efficiënt en effectief 
mogelijk kunnen produceren, gebruiken 
of verbruiken. Of nog anders gesteld: 
hoe kunnen we de herbruikbaarheid van 
producten en grondstoffen maximaliseren en 
waardevernietiging minimaliseren? 
De circulaire economie kent 2 kringlopen van 
materialen. Een biologische kringloop, waarin 
reststoffen na gebruik veilig terugvloeien 
in de natuur, en een technische kringloop, 
waarin producten zo zijn ontworpen en 
vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig 
niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. 
Hierdoor blijft de economische waarde 
zoveel mogelijk behouden.
Vanheede Environment Group staat voor 
een groep van bedrijven en activiteiten die 

oplossingen bieden voor elke uitdaging in 
de afvalwereld. Dit gaat van rechtstreekse 
afvalvraagstukken tot innovatieve 
milieutechnieken voor de verwerking van 
zowel technische (industriële) als biologische 
(biomassa) materialen. Elk van onze bedrijven 

streeft naar een zo hoog mogelijke valorisatie 
van elke afvalstroom en past dit ook toe in 
het bedrijf van de klant, via ons ‘Green Loop’-
model. Ons intern studiebureau verleent 
advies aan derden en wordt ingeschakeld als 
projectcoördinator in binnen- en buitenland.

In 1979 diende de Nederlandse politicus Ad Lansink een motie in die erop gericht was om in de 
afvalverwerking prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze ‘Ladder van 
Lansink - De Afvalhiërarchie’ lag aan de basis van de Europese afvalwetgeving (Waste Framework Directive). 
Deze hiërarchie onderscheidt drie categorieën van omgaan met afval. Preventie en hergebruik hebben de 
hoogste prioriteit. Vervolgens recyclage en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het 
verbranden of storten van afval.

“Wij innoveren en 
investeren continu om uw 
afval zo hoog mogelijk te 

valoriseren.”

W
as
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Verbranden zonder energie recuperatie

Storten zonder energie recuperatie

Storten met energie recuperatie

Verbranding met energie recuperatie

Coïncineratie

Recycleren

Hergebruik

Verminderen gebruik
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Bron: www.ellenmacarthurfoundation.org

Onderhoud en
herstel
Onderhoud en
herstel

Revisie en 
hergebruik

Ontmanteling 
en recuperatie

Recyclage

Andere 
toepassingen

Biogas

Vrijgave in de 
biosfeer

Anaërobe vergisting 
en compostering

Biochemische
grondstoffen

Energie recuperatie

Biogas

Storten

Materialen / onderdelen
fabrikant

Product fabrikant

Retail / dienstverlener

Verbruiker Gebruiker

Ontginning primaire 
materialen

Technische
materialen

Biologische
materialen

Verbruiker

Landbouw, 
veeteelt en visvangst
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We werken samen met onze klanten om 
de beste resultaten te halen op vlak van 

afvalbeheer. Voor het afval 
dat rest zoeken we de meest efficiënte 

oplossing.

Waar maakt Vanheede het verschil?
Onze activiteiten hebben een impact op het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Om te bouwen aan een duurzame toekomst moeten we meer doen dan alleen onze negatieve 
voetafdruk verkleinen. Als geïntegreerd milieubedrijf gespecialiseerd in afvalmanagement en 
innovatieve milieutechnologieën houden we immers het afval van onze klanten weg uit het stort of de 
verbrandingsoven en besparen we heel wat op hun afvalfactuur. Het maximaliseren van deze positieve 
bijdragen aan de maatschappij zijn zowel goed voor de lange termijn strategie van Vanheede als voor 
de samenleving in zijn geheel. Daarom streven wij dit na in elk onderdeel van onze waardeketen. 

Voor iedere afvalstroom zoeken wij de hoogst mogelijke valorisatie. 
Storten is daarbij de laatste optie.

Afvalstromen opwaarderen tot 
nieuwe grondstoffen of energie 

via innovatieve technologie.

PRODUCTEN
& MATERIALEN

INZAMELING INNOVATIEVE 
TECHNOLOGIE

Bepaalde afvalstromen vragen 
een verdere sortering, denk maar 

aan PMD, daar halen wij 
9 verschillende materialen uit.

SORTERINGAFVALEXPERTISE

AFVAL wordt
GRONDSTOF

89,4%
RECYCLAGE & 
NUTTIGE TOEPASSING

AFVAL wordt
ENERGIE

Technische 
grondstoffen

Biologische
grondstoffen

WINDENERGIE

ZONNE-ENERGIE

ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

COMPOSTERING & VERGISTING

RECYCLAGE VAN MATRASSEN

RECYCLAGE VAN TAPIJTEN

RECYCLAGE VAN GLAS

RECYCLAGE VAN KUNSTSTOFFEN

VERBRANDINGSOVEN 
MET ENERGIERECUPERATIE

STORTPLAATS MET ENERGIERECUPERATIE

EXTERNE VERWERKING

1850
AFVALSTROMEN

897.000
TON JAARLIJKSE VERWERKING

507.000
TON JAARLIJKSE 
NIEUWE GRONDSTOFFEN

10.630
HUISHOUDENS WORDEN 
VOORZIEN VAN GROENE STROOM
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We werken samen met onze klanten om 
de beste resultaten te halen op vlak van 

afvalbeheer. Voor het afval 
dat rest zoeken we de meest efficiënte 

oplossing.

Waar maakt Vanheede het verschil?
Onze activiteiten hebben een impact op het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Om te bouwen aan een duurzame toekomst moeten we meer doen dan alleen onze negatieve 
voetafdruk verkleinen. Als geïntegreerd milieubedrijf gespecialiseerd in afvalmanagement en 
innovatieve milieutechnologieën houden we immers het afval van onze klanten weg uit het stort of de 
verbrandingsoven en besparen we heel wat op hun afvalfactuur. Het maximaliseren van deze positieve 
bijdragen aan de maatschappij zijn zowel goed voor de lange termijn strategie van Vanheede als voor 
de samenleving in zijn geheel. Daarom streven wij dit na in elk onderdeel van onze waardeketen. 

Voor iedere afvalstroom zoeken wij de hoogst mogelijke valorisatie. 
Storten is daarbij de laatste optie.

Afvalstromen opwaarderen tot 
nieuwe grondstoffen of energie 

via innovatieve technologie.

PRODUCTEN
& MATERIALEN

INZAMELING INNOVATIEVE 
TECHNOLOGIE

Bepaalde afvalstromen vragen 
een verdere sortering, denk maar 

aan PMD, daar halen wij 
9 verschillende materialen uit.

SORTERINGAFVALEXPERTISE

AFVAL wordt
GRONDSTOF

89,4%
RECYCLAGE & 
NUTTIGE TOEPASSING

AFVAL wordt
ENERGIE

Technische 
grondstoffen

Biologische
grondstoffen

WINDENERGIE

ZONNE-ENERGIE

ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

COMPOSTERING & VERGISTING

RECYCLAGE VAN MATRASSEN

RECYCLAGE VAN TAPIJTEN

RECYCLAGE VAN GLAS

RECYCLAGE VAN KUNSTSTOFFEN

VERBRANDINGSOVEN 
MET ENERGIERECUPERATIE

STORTPLAATS MET ENERGIERECUPERATIE

EXTERNE VERWERKING

1850
AFVALSTROMEN

897.000
TON JAARLIJKSE VERWERKING

507.000
TON JAARLIJKSE 
NIEUWE GRONDSTOFFEN

10.630
HUISHOUDENS WORDEN 
VOORZIEN VAN GROENE STROOM
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Oog en oor voor de belangen  
van onze stakeholders

Buurt
bewoners

Leveranciers

Banken

Verzekering
Partners

MediaKLANTEN

MEDEWERKERS

OVERHEID

Riverains

Fournisseurs

Institutions
financières

Compagnies 
d’assurance

Partenaires

MédiaCLIENTS

COLLABORATEURS

POUVOIRS
PUBLICS

We zoeken actief de dialoog met onze 
stakeholders op. Om inzicht te krijgen in 
wie onze stakeholders zijn, welke belangen 
zij vertegenwoordigen, hoeveel macht 
zij bezitten en of zij de organisatiedoelen 
ondersteunen hebben we hun relevantie 
bepaald (stakeholdermapping) door rekening 
te houden met volgende criteria:

• Wat is de impact/invloed van de 
stakeholder op Vanheede?

• Wat is de interesse van de stakeholder voor 
Vanheede?

Stakeholders in de groene cirkels (hoge mate 
van macht en interesse) zijn prioritair voor 
Vanheede. Voor het benoemen en realiseren 
van onze ambities zijn hun verwachtingen 
en belangen richtinggevend. Voor de 
stakeholders in de lichtgroene cirkels wensen 
we aan hun verwachtingen tegemoet te 
komen door hen goed geïnformeerd of 
tevreden te houden. We plannen een externe 
consultatie van onze stakeholders op basis 
van dit duurzaamheidsverslag in de loop van 2015.
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Rik Staelens, 
chauffeur Vanheede Environmental Logistics

Paul-Emmanuel Casier, 
Casier Risk & Insurance

“Ik ben trots dat wij met goed en deugdelijk materiaal 
onze job mogen uitoefenen! We beschikken over een 

jong wagenpark dat goed onderhouden wordt. Je mag 
er zeker van zijn dat ook de klant dit opmerkt.”

“Het valt op dat Vanheede anders is dan de meeste bedrijven. 
Ze gaan altijd proactief met ons in dialoog om zo in een 

betrouwbare en correcte relatie tot de beste afspraken te komen. 
Vanheede is een echte challenger.  

Zaken worden in vraag gesteld om zo de lat hoger te leggen voor 
beiden en het nog beter te doen.” 

Stefaan Roose, 
modulyss®

Pascal Antoin, 
Volvo Trucks

“De samenwerking tussen Vanheede en modulyss® verloopt 
zeer vlot. Samen zetten we een terugnamesysteem op voor 
gebruikte tapijttegels. Wij zijn specialisten in productie van 

tapijttegels, Vanheede in het bieden van concrete en realistische 
antwoorden rond afvalbeheer en -verwerking. Beide bedrijven 

versterken elkaar in hun no nonsense aanpak en open en directe 
communicatie. De service is vlot, correct en zeer efficiënt en dat 

appreciëren wij enorm.”

“Vanheede is onze partner voor de verwerking van gevaarlijke 
en niet-gevaarlijke stoffen. Duurzaamheid is voor Volvo zeer 
belangrijk. Wij zoeken steeds naar verbeteringen van onze 

processen, zodat onze afvalberg kleiner wordt. Hetgeen nog 
overblijft willen we op de juiste manier laten verwerken, 

zodat de materialen weer kunnen geïntegreerd worden in de 
industriële processen.”
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Partnerships

“Vanheede is voor ons een vaste speler op de 
markt. De samenwerking is open, opbouwend en 

transparant, als een echt partnerschap. De know how 
van Vanheede wordt erg geapprecieerd, ook door 

andere partners in binnen- en buitenland.
Dat Vanheede een familiebedrijf is, voelen we goed 
in de dagdagelijkse samenwerking. De Vanheede 
medewerkers zijn beschikbaar en betrokken om 
kwaliteitsvol werk te leveren. Vanheede schenkt 

aandacht aan mensen en waarden.”

William Vermeir, 
Fost Plus

De Belgische Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer

De Franse Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer

BEBAT geeft alle gebruikte batterijen een nieuw leven

Fost Plus is een private organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van 
de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij staat in voor een kwaliteitsvol en efficiënt 
afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen

Service Public de Wallonie – Office wallon des déchets

Leefmilieu Brussel (BIM) zorgt voor de milieuadministratie in het Brusselse gewest

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 
zorgt voor de uitvoering van het Franse beleid

De Waalse intercommunale IPALLE is actief in de inzameling en verwerking van 
huishoudelijk afval en de behandeling van afvalwater

Recupel organiseert in België de inzameling en de verwerking van afgedankte elektro-
apparaten

Recytyre is een non-profit beheersorganisme voor afvalbanden in België
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Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in 
Vlaanderen

L’Union des Fabricants de Tapis et Moquettes (UFTM) staat in voor de belangen van de 
tapijtindustrie in Frankrijk

L’Union Professionnelle des Métiers de la Finition (UPMF-FFB) is de belangenorganisatie 
voor afwerkingsbedrijven in Frankrijk

VAL-I-PAC heeft als doel de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en 
coördineren

Een initiatief van VAL-I-PAC met als doel plastic verpakkingsmaterialen in te zamelen op werven

Valorfrit biedt een collectieve oplossing aan de regionale aanvaardingsplichten van 
toepassing op eetbare vetten en oliën

Valorlub organiseert via een collectief platform de inzameling en verwerking van 
afgewerkte olie

RECYDATA verleent administratieve, ondersteunende en adviserende diensten voor de 
milieusector

De Interregionale Verpakkingscommissie is een overheidsinstantie die specifiek werd opgericht 
om toe te zien op de naleving van de Belgische (gewestelijke) wetgeving inzake verpakkingsafval

Het terugnamesysteem voor gebruikte tapijttegels in Frankrijk

valorisa�e van oude matrassen en boxsprings O-Mat zorgt voor de valorisatie van oude matrassen en boxsprings

Vlaams netwerk van ondernemingen

Vereniging Vlaamse Milieudeskundigen

Businessnetwerk voor Duurzaam Afvalbeheer

Beroepsvereniging en Overlegcomité Vlaamse Ontginners

Union Wallonne des Entreprises

Chambre de Commerce et d’Industrie

Verder zijn verschillende medewerkers actief binnen:
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Erkenningen
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In dialoog met onze stakeholders

Vanheede Landfill Solutions ontvangt jaarlijks 
meer dan 2.000 bezoekers. Op eenvoudige 
vraag kunnen scholen, verenigingen, 
organisaties, bedrijven, ... een educatieve 
rondleiding krijgen. De bezoekers lopen in het 
spoor van een mammoet, waarvan er ooit 
beenderen op de site zijn opgegraven. Naast 
de stortplaats kunt u kennismaken met de 
PMD-sorteerlijn, het depot voor bijzonder en 
gevaarlijk afval, het natuurgebied …

MyVanheede, een persoonlijke en beveiligde 
online pagina http://my.vanheede.com om 
uw persoonlijk afvaldossier te raadplegen, te 
evalueren en te rapporteren

Blikvanger, onze jaarlijkse newsletter voor 
onze stakeholders. De doelstelling van deze 
nieuwsbrief is op een beknopte en duidelijke 
manier te communiceren over ons bedrijf en 
onze sector naar onze stakeholders: klanten, 
overheden, leveranciers. De onderwerpen 
zijn divers, bv. nieuwe wetgeving, nieuwe 
verwerkingsmogelijkheden, toelichting over 
onze activiteiten, ... We zetten een klant of 
een afvalstroom in de kijker, we gaan dieper 
in op duurzaamheid en komen terug op 
perspublicaties. De nieuwsbrief is te raadplegen 
via de website www.vanheede.com en wordt op 
vraag van de geïnteresseerden via email of op 
papier opgestuurd.

Infoblad, gerichte communicatie voor onze 
stakeholders rond de site Rumbeke.
Dit blad is gegroeid vanuit onze wens 
naar correcte informatie aan de diverse 
belanghebbenden op en rond de site van 
Rumbeke. Het is gericht aan de buurtbewoners, 
de medewerkers, het stadsbestuur en andere 
overheden. Op buren@vanheede.com en 
het gratis nummer 0800/99 399 kunnen onze 
stakeholders terecht met vragen of suggesties.

Contact, onze halfjaarlijkse newsletter van, 
voor en door onze medewerkers.

Het duurzaamheidsverslag, een jaaroverzicht 
van de realisaties in ons streven naar 
maximalisatie van onze maatschappelijke 
meerwaarde

Vanheede Online www.vanheede.com

 ons op fb.com/vanheedeEnvironmentGroup
Onze “likers” zijn hoofdzakelijk personeelsleden, 
sympathisanten en klanten.
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Stakeholderbelangen en bedrijfsbelangen in evenwicht

Vanheede Environment Group geeft afval 
de beste, meest waardevolle bestemming. 
Met onze gespecialiseerde kennis en know-
how helpen wij onze klanten in hun zoektocht 
hoe er het best met hun afval (of materialen) 
omgegaan kan worden. Dit doen we door 
hen te informeren over de meest waardevolle 
verwerkingsmogelijkheden waarbij er 
een maximum aan materialen of energie 
gerecupereerd wordt.

Naast een internationaal georganiseerde 
afvallogistiek beschikt Vanheede over eigen 
verwerkingssites, waar de verschillende 
afvalstromen verwerkt en gevaloriseerd 
worden. Het beperken van onze impact op 
het milieu staat altijd bovenaan de agenda. 
Een doorgedreven preventief beleid en de 
nodige investeringen beperken de impact op 
de omgeving. Met een gedreven team dat 
de juiste waarden draagt, behalen we goede 
resultaten. We doen er als werkgever alles 
aan om de juiste profielen van mensen aan te 
trekken en te behouden. Dankzij onze positieve 
bedrijfsresultaten kunnen we verder groeien 
op een duurzame basis.
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Gedeelde belangen in een duurzame relatie

Soms lijkt het evident. Het ene bedrijf heeft 
een overschot van energie of warmte, terwijl 
een buurbedrijf met een grote vraag zit. 
Samenwerking lijkt dan de beste optie. En toch 
blijkt er veel tijd en bakken goede wil nodig 
om alle hindernissen, zowel technisch als 
commercieel, te overwinnen.

”Vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde 
om een samenwerking te laten slagen.”

Jürgen Desmedt, 
Director Vanheede Landfill Solutions

Om dergelijke samenwerking te laten slagen, 
dienen een aantal basisregels in het oog 
gehouden te worden. Zo is het sleutelwoord 
vertrouwen. Dit moet worden opgebouwd en 
is een actief proces, dat voldoende openheid 
en inspanning vraagt. Verder moeten de 
objectieven, zowel op korte als op lange 

termijn, door beide partijen klaar en duidelijk 
worden geformuleerd. Dan is het zoeken naar 
een samenwerkingsvorm die voldoende flexibel 
is en die ervoor zorgt dat de belangen op lange 
termijn blijven gelijklopen.
De ervaring leert ons dat een tijdelijke 
handelsvereniging of THV een handige formule 
is om een dergelijke samenwerking structureel 
en in alle transparantie aan te pakken. Dankzij 
een THV wordt er niet langer gewerkt in een 
klant-leveranciersverhouding, waarbij niet 
alleen prijsmatig maar ook organisatorisch 
de belangen steeds verschillen, maar worden 
beslissingen gezamenlijk genomen, rekening 
houdend met de wensen van beide partijen. 
Beide partijen hebben en houden hetzelfde 
winst-versus-risico-potentieel. Zo lopen de 
belangen gelijk over de volledige looptijd van 
het project, en blijven er op termijn alleen maar 
gelukkige partners over.

Gedeelde warmte is 
groene warmte
De energetische valorisatie van biogas 
uit stortplaatsen is niet nieuw. Binnenin 
de stortplaats in Rumbeke ontstaat een 
zuurstofarme omgeving waarin het organische 
deel van het afval omgezet wordt in biogas: een 
energierijk mengsel van methaangas (CH4) en 
CO2. Via een uitgekiend proces wordt gestreefd 
om zo veel mogelijk biogas te produceren. 
Zo zorgen we voor een zo hoog mogelijke 
economische en ecologische waarde. Dit 
resulteert in de productie van 6 miljoen kWh 
elektriciteit, een equivalent van het verbruik 
van 1715 huishoudens, en in restwarmte. 
Heeft een buurbedrijf dan nood aan extra 
proceswarmte, dan is het bijna evident dat 
wordt nagegaan of en hoe de restwarmte van 
Vanheede nuttig ingezet kan worden door het 
buurbedrijf. Ruim 300.000 kWh restwarmte 
wordt nuttig toegepast in de lakstraat van 
Dewulf, producent van landbouwmachines.

Op de IMOG-site te Moen werd via een 
tijdelijke handelsvereniging een uniek project 
gerealiseerd. Sturing van een biologisch 
proces, uitgekiende collectieprincipes en 
biogasmotoren geven waardeloos afval een 
nuttige toepassing als energiebron. Zo wordt er 
niet alleen 5 miljoen kWh groene elektriciteit 

opgewekt, maar worden met de restwarmte 
de sanitaire voorzieningen en de gebouwen 
verwarmd.

Gezamenlijk beheer van 
klei-ontginning
De stortplaats te Rumbeke bevindt zich 
in een ontginningsgebied van ongeveer 
40 ha. In samenspraak met ALBON, de 
overheidsinstelling die de natuurlijke 
rijkdommen in Vlaanderen beheert, wordt er 
in verschillende fases zuivere Ieperiaanse klei 
uit tertiaire afzetlagen ontgonnen. Deze klei 
is een schaarse grondstof en wordt gebruikt 
in steenbakkerijen voor de fabricage van 
gevelstenen, snelbouwstenen, dakpannen, ... 
De nabijheid van de Wienerberger fabriek 
voor dakpannen te Aalbeke en de fabriek 
voor snelbouwstenen te Zonnebeke bood een 
ideaal uitgangspunt voor samenwerking. Een 
gezamenlijk beheer van de klei-ontginning 
garandeert een stabiele grondstofsamenstelling 
en een stabiel productieproces. Voor zowel 
Wienerberger als Vanheede levert dit een 
win-win situatie op. Wienerberger kan gebruik 
maken van de primaire grondstof klei, verzekert 
zich van een kwalitatief eindproduct en het 
transport naar de verwerkingslocaties blijft 
beperkt. Vanheede maakt gebruik van de 
vrijgekomen ruimte.

Eerst wordt klei ontgonnen, de vrijgekomen ruimte wordt ingericht als stortplaats
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Total Waste Care
Onze maatschappij gebruikt en verbruikt heel 
wat materialen, grondstoffen en energie.  
Die worden steeds schaarser en dus 
duurder. Hoe beter we afval aan de bron 
scheiden, hoe beter we het kunnen 
recycleren en hergebruiken. Zo sluiten 
we kringlopen en kunnen we materialen 
steeds opnieuw gebruiken. De circulaire 
economie is een economisch systeem 
dat bedoeld is om herbruikbaarheid van 
producten en grondstoffen te maximaliseren 
en waardevernietiging te minimaliseren; 
anders dan in het lineaire systeem, waarin 
grondstoffen worden omgezet in producten 
die aan het einde van hun levensduur worden 
vernietigd.

De implementatie van Total Waste Care  
beoogt vooral een efficiëntere en 
hoogwaardige verwerking van de 
afvalstromen en een optimalisatie van de 
logistieke flow. De persoonlijke opvolging door 
een “Man-On-Site” schept een bijkomende 
alertheid en biedt vertrouwen voor de klant. 
Binnen deze benadering besteedt de klant zijn 
afvalbeheersysteem uit aan specialisten inzake 
afvalbehandeling, waardoor hijzelf de kans 
krijgt om zijn tijd volledig te besteden aan zijn 
corebusiness.

De beste bestemming voor uw afval

 I  5

• Systeem dat perfect aansluit op het 
huidige afvalscheidingsbeleid.

• Doordat het systeem wordt opgebouwd 
uit verschillende bakken met deksels in 
verschillende kleuren, kan voor iedere 
afvalsoort een aparte bak worden 
ingezet.

• Hierdoor wordt voorkomen dat u zware 

• Ideaal voor afvalverzameling in iedere 
werkruimte.

• Uiterst duurzaam en breukbestendig.

• Deksels houden afval uit het zicht.

• Deksels met diverse kleuren en soorten 
openingen.

• Bevordert afvalscheiding met het oog 
op recycling en kostenbeheersing.

• 
of te verplaatsen.

• Grote inhoud van 60 liter (SlimBin De-
luxe Mini) tot 87 liter (SlimBin Deluxe 
Maxi).

• De nieuwe SlimBin Deluxe Maxi Air met 
luchtsleuven maken het uitnemen van 

sparend werkt.

• 
onderstellen leverbaar.

• 

via www.sorterenophetwerk.be

Neemt uw gemengd bedrijfsafval nog een te groot deel in van uw afvalkost? 

houden en zelfs een kostprijsverlaging tot 20% te behalen.

1Sorteer meer aan de bron.
Samen kan er gekeken worden  welke 

kunnen worden in plaats van deze in de 
gemengd afvalcontainer te werpen. 
Zo kunnen het volume gemengd afval en 
uw kosten teruggedrongen worden. 
Meer info op www.betersorteren.be 

2Sensibiliseer uw medewerkers. 

templates staan voor u klaar op 
www.sorterenophetwerk.be 

3Centraliseer de afvalinzameling.
Door te werken met centrale “af-
valeilanden” bespaart u heel wat 

bewuster om met het afval dat ze produ-

sorteren van afval. Een ideale oplossing is 
het plaatsen van onze SlimBins

3  om uw  

SlimBin, het modulaire afvaleiland om uw 
afvalinzameling te centraliseren.

BESTEL VIA 
www.vanheede.com/nl/slimbin

Blikvanger_NL_10-14_v3.indd   5 03/11/14   09:41
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Alain Debaveye, 
Quality manager bij CROP’s

Peter Braeckevelt, 
EHS-manager van de Picanol Group

“Gedurende tien jaar gebeurde de afvalinzameling volgens 
het klassieke afhalingspatroon. Door een snelle groei van 
CROP’S en de evidente aandacht naar het uitbouwen en 

verfijnen van onze eigen activiteiten werd minder aandacht 
aan het afvalbeheersysteem geschonken. Na een grondige 

audit werd vastgesteld dat de interne afvalinzameling 
en de verwerkingsmethoden van diverse stromen voor 
verbetering vatbaar waren. Wie niet genoeg nadenkt 
over gescheiden afvalophaling wordt geconfronteerd 

met een hogere kostprijs voor afvalverwerking. De 
implementatie van Total Waste Care daarentegen, zorgt 
voor een efficiëntere verwerking van afvalstromen. De 

stijgende kosten voor de verwerking van restafval maken 
recyclageoplossingen immers steeds haalbaarder.”

“Uiteindelijk betaalt het systeem zichzelf terug. Er wordt beter 
gesorteerd wat leidt tot meer orde en netheid. Bovendien 
krijgen wij van alles wat het bedrijf verlaat een weegbon, 

weten we waar het afval heengaat en welke bestemming het 
krijgt. De “Man-On-Site” registreert alles en zo kunnen we 

de kosten perfect verdelen over de verschillende afdelingen. 
Deze kostenverdeling leidt ook tot optimalisaties. Afdelingen 
zien immers het financieel effect van hun inspanningen. In de 
voorbije 10 jaar daalde zo de hoeveelheid duur restafval per 

geproduceerde weefmachine met meer dan 30 kg.”
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In 6 stappen naar 
een Green Loop
Werk mee aan een zo hoogwaardig mogelijke 
valorisatie van uw afvalstromen en bespaar 
heel wat op uw afvalfactuur met één van 
onze oplossingen op maat van de individuele 
behoeften van uw organisatie.

Voor u als bedrijf of organisator van 
evenementen bieden we een Total Waste Care 
programma aan. Heeft u specifieke noden 
binnen uw project dan zorgen we voor een 
oplossing op maat. We kunnen instaan voor 
de volledige uitwerking van uw afvaluitdaging. 
Zowel kleine zelfstandigen als kmo’s en 
grote multinationals koesteren we in ons 
klantenbestand.

Een bouwproject? Een opruiming? Afbraak? 
Zwerfvuilinzameling? Verhuis? Dringende 
interventies worden zo snel en efficiënt 
mogelijk aangepakt door ons V-Fast team.

Het Green Loop model is ontwikkeld om 
materialen zo lang mogelijk in omloop te 
houden. En dat biedt heel wat voordelen 
voor het milieu en uw budget. Dit model is 
gebaseerd op de ‘best practices’ ervaringen 
vanuit het brede bedrijfsleven en de industrie. 
Aangevuld met onze materialenkennis kunnen 
we zo kringlopen sluiten, Green Loops maken.

  

Man on site

Training & SupportWaste AuditProject manager

Total Waste Care for
Enterprises

Total Waste Care for
Events

ConsultancyInterventionsCustom Projects

Team

Engineer

Projects, Support & Interventions

Description

Realisations

Interventie Mos V-Fast 24/7
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Via een diepgaande waste audit van uw 
interne afvalproblematiek werken we 
een totaaloplossing uit, op maat van uw 
bedrijf. We onderzoeken de meest optimale 
inzamel- en verwerkingsmogelijkheden van 
uw afval en kunnen het Total Waste Care 
programma in overleg implementeren op 
uw werkvloer, inclusief op maat uitgewerkte 
sensibiliseringscampagnes.

Onze ‘Man-On-Site’ krijgt na een gedegen 
praktijkopleiding een specifiek takenpakket 
toegewezen dat eigen is aan uw afvalbeheer. 
Samen met de project manager organiseren 
we het volledige afvalbeleid en zorgen voor 
de praktische en administratieve opvolging 
ervan. Zo kunt u zich op uw kernactiviteiten 
concentreren.

Dit alles resulteert in een daling van het 
afvalvolume, een maximale controle over 
uw afvalbeheer en een optimale uitsortering 
en verwerking volgens de meest ecologisch 
en economisch verantwoorde principes. De 
onmiddellijk merkbare gevolgen hiervan zijn 
orde en netheid in een veilige werkomgeving en 
een strikte monitoring op uw afvalfactuur.

12  I  

U staat er niet alleen voor!
Het Green Loop model leidt tot duurzaam afvalbeheer en een 

toegepast op het Total Waste Care programma voor bedrijven 

 Recycling Programma’s.

De eerste stap naar een Green Loop?  
Dat is contact opnemen met onze project begeleiders: 

Vandaag is het een uitdaging voor bedrijven om de beschikbare middelen maximaal 

ervaringen vanuit het brede bedrijfsleven en de industrie. Aangevuld met onze ma-
terialenkennis kunnen we zo kringlopen sluiten, Green Loops maken.

1 Doelen bepalen
 Denk breed en ga voor company-

wide doelstellingen. Bekijk niet 
elke afdeling afzonderlijk.  
Drijfveren als MVO, GRI, wet-
geving, ... zijn goede startpunten.

2 Audit uitvoeren
 

vrijkomen en wat hun bestemming 
is na gebruik.

3 Plan opstellen
 Stel een plan op om zoveel 

 
Vergeet hier zeker de interne en 

4 
 
samen met het management, de 
werknemers, leveranciers, enz. om 
met een gezamenlijke inspanning 
het doel te bereiken.

5 Meet en rapporteer
 Volg de ins en outs van de 
materiaalstromen op de voet en 
rapporteer de efficiëntie van uw 
plan.

6 Evalueer en verbeter
 

audits en opleidingen zorgen voor 

In 6 stappen naar een “green loop”

Stephanie Vandekerckhove
stephanie.vandekerckhove@vanheede.com

+32 056 521 632

Pieter Vandenberghe
pieter.vandenberghe@vanheede.com
+32 473 88 14 41

Uw afvalbeheer een uitdaging? 
Wij gaan ze aan! www.vanheede.com/nl/greenloop

Blikvanger_NL_10-14_v3.indd   12 03/11/14   09:42
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Compostering: meer dan 30.000 ton groenafval 
(snoeihout, bloemen, planten, bladeren, bomen, 
gras, enz.) wordt omgezet in biobrandstof voor 
biomassacentrales of in hoogwaardig compost voor de 
landbouw.

Onze eigen industriële vergistingsinstallatie verwerkt 
50.000 ton organisch-biologische producten tot 
methaangas, dat vervolgens door een gasmotor wordt 
omgezet in elektriciteit. De installatie te Quévy heeft 
een geïnstalleerd vermogen van 3,3 MW. Daarmee 
kan Vanheede Biomass Solutions meer dan 6.000 
gezinnen van elektriciteit voorzien. Het digestaat 
wordt gevaloriseerd als bodemverbeteraar voor 
landbouwtoepassingen.

De warmte van de vergistingsinstallatie wordt 
gerecupereerd voor het drogen van o.a. groenafval.

Een 2 MW windmolen en 1065 zonnepanelen 
(250 kWp) zorgen voor de elektriciteitsvoorziening van 
de eigen site, het overschot wordt aangeleverd aan het 
net. 

Dankzij onze eigen ontworpen ontpakkingsinstallatie 
maken wij van organisch-biologisch afval een hoogcalo-
rische mix, Vanergy. Jaarlijks produceren we 45.000 ton 
Vanergy die toegeleverd wordt aan de eigen of externe 
vergistingsinstallaties.

Hubert Ewbank, 
Director Vanheede Biomass Solutions

“De combinatie van energievoorziening uit wind, zon en 
biomassa maakt onze site uniek in Europa!” 

Kennisopbouw en –verspreiding binnen de circulaire economie

Het Centre of Competence werd opgericht om de jarenlange ervaring en knowhow waarover Vanheede Environment 
Group als geïntegreerd milieubedrijf beschikt, samen te brengen en uit te bouwen. Op deze manier willen we niet alleen 
de continuïteit waarborgen en de bestaande processen en installaties optimaliseren, maar willen we ook de opportuniteit 
creëren om nieuwe projecten te initialiseren. Deze situeren zich zowel binnen de groep als met en voor externe partners. 
Eén van de realisaties is de optimalisatie van de site in Quévy:

1

1
2

5
5

3

4 4

2

3

4

5

Het Green Loop model in de praktijk
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Dienst Outlet garandeert een zo hoogwaardig 
mogelijke valorisatie van uw afvalstromen

Onze dienst Outlet screent permanent de 
verwerkingsmogelijkheden van de meer dan 1850 afvalstromen 
in ons beheer. Hiervoor doen we niet enkel een beroep op onze 
eigen verwerkingsinstallaties, maar ook op gespecialiseerde 
externe verwerkers. Dankzij onze gedegen kennis van de meest 
uiteenlopende afvalstromen en materialen kiezen we voor elke 
specifieke afvalstroom de beste commerciële, ecologische én 
economische oplossing. 

O-Mat, valorisatie van oude matrassen en 
boxsprings

In België worden jaarlijks meer dan één miljoen matrassen 
weggegooid. Goed voor 22.016 ton afval per jaar!
Bij O-Mat vormt co-verbranding een uitstekend alternatief 
voor het storten of het traditioneel verbranden van dit 
soort afval. In onze installaties in Dottenijs worden uit de 
matrassen namelijk alternatieve brandstoffen met een 
hoge verbrandingswaarde vervaardigd. Deze pellets komen 
vervolgens in cementfabrieken en kalkovens terecht waar 
ze als vervanging van fossiele brandstoffen worden ingezet. 
Bovendien kunnen de overgebleven assen verwerkt worden in 
het cement, waardoor we de afvalstof van deze verbranding 
uiteindelijk voor 100% recupereren.

Festival Dranouter duurzaamste festival

Dranouter ontving in oktober 2014 de Groene Vent Award. 
Daarmee beloont OVAM elk jaar een groot evenement dat 
moeite doet om zijn ecologische voetafdruk te verminderen. 
Festival Dranouter en Vanheede werken al 8 jaar samen. Het 
Total Waste Care for Events programma leidde tot volgende 
straffe resultaten:

Afval redt levens: Vergroot de Hoop

Vergroot de Hoop steunt de strijd tegen kanker door zoveel 
mogelijk taxussnoeisel, een basisgrondstof voor chemotherapie, 
in te zamelen. Vanheede Environmental Logistics staat in voor 
de logistiek van de actie. Evident is het niet. De campagne valt 
in de zomerperiode met een piek tijdens het verlof. Maar elke 
kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie 
en verhoogt bovendien het bedrag dat gedoneerd wordt 
aan kankerbestrijding. Zo geven we dubbele hoop aan 
kankerpatiënten!

AgriRecover zorgt voor een correcte inzameling van 
lege verpakkingen

De vereniging PhytofarRecover is in 1997 gecreëerd door de 
gewasbeschermingsindustrie om de inzameling te organiseren 
van de lege verpakkingen die door haar leden op de markt 
worden gebracht. Intussen is de naam gewijzigd in AgriRecover 
en richt het inzamelsysteem zich niet alleen naar professionele 
gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook naar 
meststoffen, landbouwbiociden en zaden. Vanheede staat in voor 
de inzameling en verwerking van de lege verpakkingen in Oost-en 
West-Vlaanderen.
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van afval naar 

van 1 kg afval naar 

53,7%! 0,57 kg

valorisa�e van oude matrassen en boxsprings
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Een kleine ecologische voetafdruk

Onze inspanningen om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk 
te houden bespreken en illustreren we aan de hand van de vier 
natuurelementen: Aarde, Vuur, Water en Lucht.

Vanheede Environment Group stelt alles in het werk om uw afval zoveel mogelijk een nieuwe, nuttige toepassing te geven 
en het opnieuw in te zetten als grondstof. Als volwaardige gesprekspartner van ontwerpers of producenten denken we 
reeds in de ontwerpfase mee na over de recyclage van uw product.

30 
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Afval kan in de eigen verwerkingssites of bij externe verwerkers een nuttige toepassing krijgen. De meest duurzame vorm van verwerking 
krijgt altijd de voorkeur.

* Bij de treatmentbedrijven wordt ruim 41% van het afval verwijderd. Dit zijn voornamelijk asbesthoudende bouwmaterialen en 
afvalresidu’s die van externe installaties aangeleverd worden op onze stortplaats Vanheede Landfill Solutions.

Afvalstoffen worden  
gerecycleerd of omgevormd  

tot nieuwe grondstoffen

Maximale recuperatie van grondstoffen
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De activiteiten van Vanheede Environment Group genereren 
geen grote hoeveelheden afvalstoffen. De eigen geproduceerde 
afvalstoffen zijn voornamelijk afkomstig van administratie (papier, restafval, 
PMD), de garage en het onderhoud (klein gevaarlijk afval).

Voor de inzameling, het transport en de verwerking van haar eigen afval past 
Vanheede Environment Group dezelfde werkwijze toe als voor haar klanten: 
aparte inzamelrecipiënten, sensibilisering van werknemers, efficiënte en meest 
duurzame ophaling en verwerking.

Klei-ontginning Rumbeke
Uit de stortplaats te Rumbeke wordt in verschillende fases zuivere Ieperiaanse klei 
uit tertiaire afzetlagen ontgonnen. Deze klei is een schaarse grondstof en wordt 
gebruikt in steenbakkerijen voor de fabricage van gevelstenen, snelbouwstenen, 
dakpannen, ... (zie blz. 23)

Optimum, een terugnamesysteem voor gebruikte tapijttegels
Optimum heeft tot doel een globale en duurzame oplossing te bieden voor 
textielvloerbedekking. Door de recuperatie en valorisatie van gebruikte tapijttegels, 
ingezameld bij bouwrenovaties, maar ook van snijafval van tapijttegels in de 
nieuwbouw. Vanheede sorteert en recycleert deze tapijttegels. Meer dan 50% 
komt in aanmerking voor materiaalrecuperatie, de rest wordt energetisch 
gevaloriseerd. Vanheede Polymers & Compounds recycleert de bruikbare 
kunststoffen, Vanheede Alternative Fuels vermaalt de rest en verwerkt deze tot 
hoogwaardige alternatieve brandstoffen. Een ‘Sustainable Solution Certificate’ 
bewijst de eigenaar van het afval de traceerbaarheid en de duurzame manier van 
verwerking.

Een performant eigen afvalbeheer Hoogwaardige nuttige toepassing

www.vanheede.com/nl/SlimBin
valorisa�e van oude matrassen en boxsprings
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Vanheede verbruikt voornamelijk elektriciteit 
gedurende de productieprocessen, met als grootste 
verbruikers Vanheede Alternative Fuels en Vanheede 
Biomass Solutions. Ook de kantoorgebouwen maken 
gebruik van elektriciteit voor verwarming, verlichting 
en IT. Het elektriciteitsverbruik is in 2014 verder 
toegenomen. Dit is te wijten aan een hoger verwerkt 
tonnage en het meenemen van het verbruik van 
de vestigingen te Wanze, Messancy en Billy-Berclau 
(Frankrijk).

Warmteverliezen tegengaan

De restwarmte van de vergistingsinstallatie in 
Quévy wordt gerecupereerd om afvalproducten 
en biomassastromen te drogen. Dit zorgt o.a. voor 
een hogere calorische waarde van het hout voor 
de productie van pellets in biomassacentrales en 

een betere kwaliteit van de baccatine, de werkzame 
stof uit taxussnoeisel. Het systeem is heel flexibel, 
zowel in het omgaan met sterke schommelingen in 
de beschikbaarheid van warmte als wat betreft de 
producten die gedroogd worden. In 2014 werden een 
aantal testen uitgevoerd. Deze zullen vanaf 2015 leiden 
tot een significante verhoging van de warmtevalorisatie 
(zie blz. 28).

Binnen de logistieke bedrijven vormt het dieselverbruik 
van onze 226 vrachtwagens het hoofdaandeel van 
het energieverbruik. Het verbruik wordt maandelijks 
opgevolgd per type vrachtwagen en per chauffeur. 
Onnodig hoge verbruiken worden zo gedetecteerd en 
aangepakt. In 2014 werden 5 vrachtwagens met Euro-
6-motoren aangekocht, die nog milieuvriendelijker zijn 
ten opzichte van de huidige Euro-5-motoren. Daarnaast 
worden inspanningen geleverd om de transporten 
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen: via de beste 
transportroutes, de inzet van lichte vrachtwagens, 
reverse logistics of door het optimaliseren van de 
hoeveelheid afval per voertuig, ... nooit leeg rijden is 
daarbij het motto.

Ons energieverbruik 
en –productie: 

afval wordt energie

Voorkomen energieverspilling

VUUR
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WE PRODUCEREN 

MEER ENERGIE DAN 
WE VERBRUIKEN!

IN 2014 WEKTEN WE 

ELEKTRICITEIT EN WARMTE OP

Elektriciteitsproductie verhogen via reïnfiltratie 
percolaat
Het regenwater dat op de stortplaats Vanheede 
Landfill Solutions (Rumbeke) terechtkomt en door 
de gestorte materie sijpelt, wordt opgevangen 
als percolaat. Via reïnfiltratie voegen we extra 
water in de organische stortcel toe, waardoor de 
biologische activiteit toeneemt en meer biogas kan 
worden geproduceerd. Dit leidt er wel toe dat meer 
percolaatwater wordt geproduceerd, dat moet worden 
opgepompt en afgevoerd naar een externe verwerker.

Minder brandstofverbruik
Waar mogelijk, carpoolen we met de collega’s. Die 
vermindert niet alleen het brandstofverbruik en de 
CO2-uitstoot, het schept ook sfeer.

Energiezuinige verlichting
De installatie van LEDs, timers en sensoren zorgen voor 
energiebesparing in de kantoren. Bij iedere nieuwe 
aanpassing van een gebouw wordt er nagekeken hoe 
dit zo duurzaam mogelijk ingericht kan worden. Het 
wordt ook zo uitgevoerd.

Op twee sites van de groep (Rumbeke en Quévy) 
produceren we elektriciteit uit afval. Daarnaast 
beschikt Quévy ook over een windmolen in eigen 
beheer en zijn er zonnepanelen geïnstalleerd op het 
dak in Quévy en Geluwe.

Door het uitvallen van één van de drie biogasmotoren 
wegens brand bij Vanheede Biomass Solutions (Quévy) 
misten we dit jaar een belangrijk deel valorisatie. Er is 
een duidelijke verhoging van het aantal groene stroom 
certificaten maar dit is te danken aan een verlaging 
van de energetische waarde waarvoor een certificaat 
wordt afgeleverd in Wallonië.

Reduceren energie-afhankelijkheid

Verhogen energie-efficiëntie

3x 37.000 MWh 
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Enkel Vanheede Biomass Solutions verbruikt water in 
de productieprocessen: bij het bevochtigen van de 
compost, in de ontpakkingslijn en bij het reinigen van 
boxen voor voedingsafval. Daarnaast wordt water ver-
bruikt op de wasplaatsen voor vrachtwagens en contai-
ners. En tenslotte is er het huishoudelijk waterverbruik 
van de kantoorgebouwen.

Rechts geven we de evolutie van het totaal leidingwa-
terverbruik weer.

Om sneller te kunnen ingrijpen als er lekken zijn (zoals 
in 2012 en 2013), investeerden we in een automatisch 
alarmsysteem in Dottenijs, dat het begin van een wa-
terlek signaleert. Extra watertellers voor leidingwater, 
regenwater en afvalwaterstromen laten ons toe het 
verbruik beter op te volgen en aan te pakken.

De inzet van hogedruk voor de reiniging van de 
recipiënten resulteerde in een daling van het 
waterverbruik in de wasplaatsen.

Tegengaan waterverspilling
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Vanheede Biomass Solutions heeft een eigen biologi-
sche waterzuiveringsinstallatie die ongeveer 76 m³ ge-
zuiverd water per dag produceert, dat opnieuw wordt 
gebruikt in het productieproces. 

Voorkomen afvalwater aan de bron
In 2013 werd een zeeftrommel in gebruik genomen om 
proceswater te recupereren en opnieuw in te zetten 
in het productieproces. Deze zeeftrommel haalt een 
deel van de vloeistoffen uit voedingsafval. Dit vloeibaar 
materiaal kan onmiddellijk opnieuw ingezet worden in 
het productieproces. Door het installeren van een zeef-
trommel dient er minder gezuiverd water ingezet te 
worden in onze ontpakkingslijn. Dankzij deze maatregel 
is het volume digestaat een stuk gedaald.

Voorkomen verontreiniging regenwater
Vanheede streeft ernaar dat zo weinig mogelijk regen-
water verontreinigd wordt. Dat kan door een betere 
inrichting van de site, het creëren van zones voor lege 
en volle containers, de afvalstoffen op de sites binnen 
of onder een afdak te stockeren en door het verder 
aanleggen van tussenafdeklagen in folie op de stort-
plaats Vanheede Landfill Solutions. Kleinere stortcellen 
op de stortplaats zorgen ook voor minder contact 
tussen afval en regenwater.

Het gebruik en hergebruik van regenwater 
zorgt voor een vermindering van het leiding- en 
grondwaterverbruik. De sites Antwerpen, Rumbeke en 
Geluwe werken bijna volledig op regenwater.

Het waswater in de carwash bestaat voor 95% uit 
regenwater.

Reduceren waterafhankelijkheid Vermindering bedrijfsafvalwater
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De activiteiten van Vanheede hebben een invloed op 
twee broeikasgassen, namelijk koolstofdioxide (CO2)
en methaan (CH4). De voornaamste bronnen van CO2 
zijn de transportactiviteiten en de productieprocessen. 
Methaan wordt geproduceerd bij de biologische af-
braak van afval. Zo ontstaat methaan in de stortplaats 
van Vanheede Landfill Solutions en in de vergistingsin-
stallatie van Vanheede Biomass Solutions. Het methaan 
wordt in beide installaties gecapteerd, afgeleid naar 
de biogasmotoren en omgezet in elektriciteit, CO2 en 
water. Zo beperken we de milieu-impact van het broei-
kasgas methaan met een factor 25.

Secundaire brandstoffen sparen schaarse primaire 
brandstoffen
Vanheede Alternative Fuels verwerkt afvalstromen tot 
76.000 ton secundaire brandstoffen, pellets. Door het 
inzetten van die pellets als brandstof in een cemento-
ven of kalkoven vermijdt men heel wat CO2 -productie.

Verminderde veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij 
verfspuiten
De eigen carrosserieafdeling staat in voor het onder-
houd van de afzetcontainers. In 2014 werd overgescha-
keld van solvent -naar watergedragen verven. Dit leidde 
tot een lagere uitstoot van VOS (Vluchtige Organische 
Solventen) naar het milieu en minder gezondheidsrisi-
co’s.

Beperken van emissies & globale CO2 reductie

Reductie emissies naar lucht, 
stof- en geurhinder

LUCHT
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Recent werd een geluidsmuur opgetrokken in 
Oostkamp en werd in Rumbeke de geluidswal 
verhoogd. Op deze manier vermijden we 
geluidsoverlast voor onze buren. Deze bermen zullen 
ingezaaid worden met een gras- en bloemenmengsel 
om aldus een erg esthetisch uitzicht te bekomen. 
Bovendien zal de biodiversiteit hierdoor gevoelig 
verhogen.

Preventie stof
Een dagelijkse route met de veegwagen voorkomt stof 
en zorgt voor een nette omgeving. In Dottenijs werd 
daarnaast ook geïnvesteerd in de inkapseling van de 
transportbanden om stofhinder te beperken.

Brandpreventie
In 2014 hadden we een drietal kleine brandjes snel 
onder controle. Het bijplaatsen van sprinklers en 
guillotines verhoogt de veiligheid.

In 2005 werd een geurstudie uitgevoerd op de stort-
plaats door een erkend deskundige. Sindsdien wordt 
de geuremissie consequent opgemeten, zowel op onze 
site in Quévy als in Rumbeke. Sinds enkele jaren doet 
Jan Dujardin, werknemer op het bedrijf, dagelijks zijn 
geurronde. Hij noteert hierbij elke dag de afstand vanaf 
waar stortgas kan worden waargenomen.

De laatste jaren werd geur vastgesteld tot een afstand 
van 20 à 70 m van het centraal punt met pieken tot 
100 m. Met andere woorden: er wordt nauwelijks nog 
geur genoteerd buiten de bedrijfsgrenzen. 

In Rumbeke komt deze proactieve aanpak onze relatie 
met de buurt zeker ten goede. Het openbaar onder-
zoek resulteerde dan ook in geen enkele klacht.

In Quévy lag de geuruitdaging bij de vergisting. Door o.a. 
het consequent toepassen van het FIFO (First in, First 
out) principe is daar nu ook de geur onder controle.

Monitoring Preventie hinder buurt

Jan Dujardin op geurronde Deze geluidsmuur beperkt hinder naar de buren

Deze bluswatertank van 1.000.000 liter is stand-by in Vanheede France
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Past u in ons plaatje?

De rode draad door Vanheede is duur-
zaamheid. Zo ook in het HR-beleid. We 
gaan voor een langetermijnrelatie waarin 
we elkaar wederzijds blijven versterken.

Heel bewust kiest Vanheede voor specia-
listen met een sterk ontwikkelde expertise 
binnen de sector. Mensen met een grote 

empathie, die snel binnen de leefwereld 
van de klant kunnen treden en zo een vlot-
te samenwerking tot stand laten komen. 
We staan niet alleen letterlijk, maar ook 
figuurlijk heel dicht bij onze klanten. Afval-
management is voor elk bedrijf heel spe-
cifiek, waardoor een persoonlijke aanpak 
vaak noodzakelijk is. Van onze medewer-

kers verwachten we deze betrokkenheid en 
resultaatgerichtheid. 
Als werkgever bieden we een mensvrien-
delijke bedrijfscultuur. We streven een 
gezond evenwicht na in de ontwikkeling 
van motiverende en ondersteunende 
structuren en aandacht voor het individu, 
maar steeds gekoppeld aan resultaat. 

We koesteren onze bonte mix medewer-
kers naar leeftijd, geslacht, nationaliteit en 
opleidingsniveau. Een divers team kan im-
mers putten uit een grote verscheidenheid 
aan kennis, ideeën en ervaringen. Zo is het 
geheel meer dan de som van de delen.

Aantal medewerkers Indeling volgens regio

Indeling volgens geslacht

Indeling volgens taal Voltijds | Deeltijds

Arbeiders | Bedienden | Chauffeurs
Indeling volgens leeftijd

500

Vaste medewerkers in hoofden
Interimarissen (FTE’s)
Voltijds equivalenten (FTE’s)

477

35%
58%

6%

80% 20%

1%

450

431

376

473

465

450

410

359

78

71

72

50

45

20
14

20
12

20
13

20
11

20
10

NL

FR

anders
54%

42%

4%

> 45
192 137 158 205

469

31

30-45
252

< 30
56

Voltijds
Deeltijds
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Vanheede biedt zinvol 
werk in een sector met 
toekomst
Hoe zou u Vanheede typeren als 
werkgever?
Wim: “Vanheede biedt haar medewerkers 
een boeiende job in een toekomstgerichte 
sector. Zinvol werk met een positieve impact 
op de maatschappij.
Ethiek en vertrouwen vormen een 
heel sterke basis voor een sterk 
personeelsbestand. Als werkgever dragen we 
dan ook deze waarden hoog in het vaandel. 
We geven vertrouwen maar verdienen ook 
het vertrouwen van onze medewerkers 
naar medewerkersadministratie en 
correcte verloning. We zijn discreet en gaan 
ethisch om met persoonlijke dilemma’s en 
informatie.”

Hoe heeft u uw rol de laatste jaren zien 
evolueren?
“Ik zie grote verschillen tussen vroeger 
en nu. Vroeger was onze dienst een 
voornamelijk administratieve dienst. We 
zorgden voor een correcte administratie en 
tijdige betaling. Intussen is onze rol meer 
bemiddelend en modererend geworden. 
Een bedrijf van onze omvang heeft nood 
aan structuren, een kader waarmee het HR-
beleid wordt afgebakend. Daarnaast zoeken 

we dagdagelijks een evenwicht tussen 
het groepsbelang en de verwachtingen 
van elk individu. HR is nu meer maatwerk 
geworden.”

Hoe ziet u het HR-beleid binnen Vanheede 
evolueren binnen drie tot vijf jaar?
“We willen als HR-dienst blijven meegroeien 
met de nieuwe tendensen. Flexibele 
werktijden, digitalisering van de loon- en 
verlofadministratie, digitaal recruteren 
en adverteren zijn maar enkele van de 
nieuwe evoluties die we op de voet volgen 
en een antwoord op willen bieden binnen 
Vanheede.”

Een tevreden 
medewerker op de 
juiste werkplaats, voor 
lange tijd
Een korte introductie. Anneleen Vervenne, 
25 jaar, werkt nu 2 maanden voor Vanheede 
als administratief medewerker binnen de 
dienst Outlet. We horen graag van haar 
hoe zij haar eerste weken ervaren heeft. 
Naast Anneleen zit Rik Staelens, geboren 
in het jaar van de Expo, 1958. Hij rijdt sinds 
1979 dagelijks met zijn perswagen door 
de Vlaamse Ardennen. Met 35 jaar dienst 
staat Rik op de derde plaats met de hoogste 

anciënniteit. Ook van hem horen we graag 
eens waar hij zijn arbeidsvreugde haalt.

Hoe werd je onthaald? Voelde je je snel 
thuis bij Vanheede?
Anneleen: “Het onthaal was goed 
georganiseerd. Iedereen was heel vriendelijk 
en blijkbaar was mijn komst de week 
voordien aangekondigd. Dat gaf mij een 
speciaal en welkom gevoel. De eerste dag 
kreeg ik een volledige rondleiding door het 
bedrijf. En volledig was die zeker. We gingen 
binnen bij elke dienst, bij de CEO, CFO, COO, 
… En naast weten met wie je samenwerkt, 
kwam ook het praktische aan bod (refter, 
parking …).”

Kwam je perceptie bij de sollicitatie 
overeen met de cultuur die je hier ervaart?
Anneleen: “Ja, zeker. Ik had gelezen op 
de website dat Vanheede een open 
bedrijfscultuur heeft en dat is ondertussen 

Wist je dat?
• We naast onze 500 medewerkers in 

2014 nog heel wat interimkrachten 
hebben ingezet, goed voor het 
equivalent van 78 FTE’s.

• Ons medewerkersbestand de 
afgelopen jaren gestaag blijft groeien 
met zo’n 5 tot 10% per jaar.

• Vanheede een overwegend mannelijk 
team heeft. Nochtans nemen enkele 
vrouwen binnen Vanheede ook 
roldoorbrekende functies op.  
4 vrouwelijke collega’s zijn chauffeur.

• Ons team 10 verschillende 
nationaliteiten telt.

• De gemiddelde anciënniteit binnen 
Vanheede 6,5 jaar bedraagt.

• De gemiddelde leeftijd van onze 
medewerkers 42,2 jaar is.

Wim Cannaert, 
HR manager

Anneleen Vervenne &  Rik Staelens
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bevestigd. Vanheede is een groot bedrijf, 
maar je mag aan iedereen vragen stellen en 
waar mogelijk, zal men je helpen.”

Rik: “Ik heb niet moeten solliciteren. Herwig 
Vanheede vroeg mij of ik kon rijden met een 
vrachtwagen en ik was vertrokken! Bij mijn 
start reden er in totaal 12 vrachtwagens, 
ondertussen staat de teller boven de 200. 
Er is dan ook veel veranderd. Ik heb gezien 
hoe gebouwen gesloopt werden om grotere 
in de plaats te zetten, allemaal om de groei 
te kunnen volgen. Wat gebleven is, is het 
oplossingsgericht denken: hoe kunnen we de 
klant zo goed mogelijk helpen? Wat heel leuk 
is om te doen is nieuwelingen meenemen op 
mijn ronde. Dat is de beste manier om hen 
“in the field” ervaring te laten opdoen. Zo 
snuiven ze de praktijk op en zien ze eens dat 
het allemaal niet zo evident is als men zou 
denken.”

Hoe zorg je dat je job boeiend blijft, steeds 
nieuwe uitdagingen biedt?
Rik: “Ik doe mijn werk gewoon graag. In 
dat opzicht zijn de klanten die ik bedien 
mijn klanten, en niet van Vanheede. Iedere 
ochtend vertrek ik met een glimlach op 
tournee door de Vlaamse Ardennen. Mijn 
klanten kennen mij en ik hen. Die relatie 
is gebouwd op respect en dat houdt mij 
iedere dag recht! Het gaat zelfs zo ver dat 
wanneer ik eens geen tijd gehad heb om mij 
te scheren ik mij ongemakkelijk voel (lacht). 
De klant houdt van een net voorkomen 
van de chauffeur, zijn vrachtwagen en zijn 
rolcontainer(s).”

Welke ondersteuning voorziet Vanheede 
naar opleiding en opvolging?
Anneleen: “Mijn agenda voor de eerste 
twee weken was volledig volgeboekt, mijn 
opleidingsplan lag klaar. Tussendoor kreeg 

ik ook tijd om informatie te verwerken. 
Het geeft een goed gevoel dat mensen tijd 
investeren in mij. Het is boeiend en ik ben blij 
dat ik iedere dag kan bijleren. Hopelijk mag ik 
hier lang blijven!”

Rik: “Iedere dag krijgen wij een takenblad 
van de rolcontainers die geledigd moeten 
worden. Via een track & trace systeem 
weten de mensen van de dispatching waar 
we ons bevinden en wij geven in onze 
boordcomputer door welke taken we hebben 
afgewerkt. Allemaal heel high-tech.

In hoeverre kan je vakkennis, expertise 
blijven opbouwen bij Vanheede?
Rik: “Een groot deel van de chauffeurs 
heeft ondertussen enkele dagen opleiding 
gekregen in het kader van de verplichte 
chauffeursopleiding. De opleiding over 
het gebruik van de tachograaf vond ik het 
meest interessant. Los van mijn dagtaak is 
de opleiding EHBO van levensgroot belang. 
Door veel op de baan te zijn, zie je ook veel 
gebeuren en ik ben de eerste die zal stoppen 
bij een ongeval. Ik kan zeggen dat ik al 
minstens één leven heb gered, iets om trots 
op te zijn, toch?”

Rik Staelens
Chauffeur

Anneleen Vervenne,
Administratief medewerker

“Mensen denken soms me eerder gezien te hebben, maar kunnen 
zich niet herinneren waar. Zouden ze mij toevallig gezien hebben op 
één van de vrachtwagens? Samen met mijn collega, Dimitri Plaet, 
werden we enkele jaren geleden in een fotostudio op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Ondertussen is dit beeld hét campagnebeeld van 

Vanheede geworden. Volgens de directie straalt die foto al onze 
bedrijfswaarden uit. Vooral veel Pride & Passion.”

“Het geeft een goed gevoel dat mensen tijd investeren in mij. Het is 
boeiend en ik ben blij dat ik iedere dag kan bijleren. Hopelijk mag ik 

hier lang blijven!”
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Vanheede geeft om u en 
uw veiligheid!
Veiligheid, zowel op de bedrijfsterreinen als 
op de weg, is een belangrijke bouwsteen 
voor het welzijn van onze medewerkers. 
Een ongeval gebeurt in een paar 
seconden, maar kan blijvende gevolgen 
hebben. Investeringen in de stortplaats 
in Rumbeke, in nieuwe machines en in 
informatisering, moeten het werk nog beter 
beheersbaar maken. Veiligheidsprestaties 
worden gemeten aan de hand van de 
frequentiegraad (aantal arbeidsongevallen 
met werkverlet per miljoen werkuren) en 
de ernstgraad (aantal dagen werkverlet per 
duizend werkuren). Voor beide factoren geldt 
dus, hoe lager, hoe beter. We zijn ambitieus 
en hebben de interne Vanheede doelstelling 
voor de frequentiegraad van 60 naar 55 
gebracht voor 2014. Voor de ernstgraad is de 
interne Vanheede doelstelling voor 2014 van 
0,9 naar 0,85 gebracht.

Door de blijvende aandacht voor het welzijn 
van onze medewerkers zien we een kleine 
daling van het aantal ongevallen t.o.v. 
vorig jaar. We hebben jammer genoeg 

onze interne doelstelling van maximum 55 
niet gehaald. De ernstgraad is ook lichtjes 
gedaald t.o.v. vorig jaar. Maar de ernstgraad 
ligt met 1,24 ruim boven onze grens van 
maximum 0,9. Dit hoge cijfer van de 
ernstgraad is te verklaren door één ongeval, 
waarbij het aantal verloren kalenderdagen 
meer dan één jaar bedroeg. Wanneer dit 
ongeval niet in rekening wordt gebracht, 
dan zit de ernstgraad op een waarde van 
0,86, m.a.w. bijna op de vooropgestelde 
doelstelling.

Op de QESH dienst worden de ongevallen 
ingedeeld naar type oorzaak. Ook wordt 
bijgehouden welke lichaamsdelen het meest 
getroffen worden. Deze informatie helpt 
ons het veiligheidsbeleid op een efficiënte 
manier bij te sturen. Hieronder volgen de 5 
koplopers bij de indeling naar type ongeval/ 
oorzaak ongeval:
1. Struikelen, uitglijden met val
2. Onderhoudswerken, interventies op 

machines
3. Stof/product in oog
4. In- en uitstappen
5. Openen en sluiten van containers

Hieruit blijkt nogmaals dat we niet 
genoeg belang kunnen hechten aan orde 
en netheid, het correct gebruik van de 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 
het naleven van de betreffende 
veiligheidsinstructiekaarten en het goed 
onderhouden van onze containers. Een 
degelijk opleidingsplan met aandacht 
voor veiligheid, met regelmatige 
herhaling hiervan, in combinatie 
met sensibilisatiecampagnes zijn 
sleutelbegrippen van een geslaagd 
veiligheidsbeleid.

We vroegen aan Nicky Beauprez en Patrick 
Depoorter, beiden kraanman in Rumbeke 
én vakbondsafgevaardigde, hoe zij het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid van 
Vanheede ervaren. Voor het interview 
reden we een klein uur mee in hun 
kraan… Een hele ervaring! Millimeterwerk, 
opperste concentratie en behendigheid 
waren troef.

Hoe zou je Vanheede omschrijven als 
werkgever?
Patrick: “Ik zie vaak nieuwe mensen starten, 
dus ik denk dat het imago en de reputatie van 
Vanheede wel goed zit. Ik ben 52 jaar en werk 

nu 5 jaar voor Vanheede. Het is mijn vijfde 
werkgever en eerlijk gezegd is dit de beste 
werkplek tot nog toe. Het werk is minder 
belastend voor mijn rug en zo kan ik toch nog 
presteren.”

Nicky: “Vanheede biedt een stabiele 
werkomgeving. Naar de buitenwereld toe 
hebben we een goed imago. Achter de 
schermen kan het natuurlijk altijd beter, 
maar is dat niet overal zo?”

Hoe zou je de bedrijfscultuur omschrijven?
Nicky: “Goede werkomstandigheden zijn 
een noodzakelijke uitgangsbasis voor 
arbeidsvreugde. De goede samenwerking 
tussen alle collega’s onderling en de staf is de 
kers op onze taart. We hebben een hechte 
équipe. We werken graag samen én werken 
graag. Is er iemand ziek, neemt er iemand 
verlof, altijd zoeken we een oplossing met de 
ploeg. Met onze directe verantwoordelijke 
loopt alles ook vlot. Je kan je ei bij hem kwijt, 
hij luistert en staat open voor onze vragen. 
Hij is heel menselijk, dat voel je en dat zie je.”

Patrick: “De ene leidinggevende is de andere 
niet, dat weet ik ondertussen wel. Wij mogen 
hier heel tevreden zijn met onze chef. Hij kijkt 
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altijd wat en hoe hij dingen kan regelen in 
ieders belang. Met de collega’s houden we 
er goede afspraken op na. We zijn flexibel en 
helpen elkaar waar we kunnen.”

Op welke manier wordt omgegaan met 
verschillen in origine, religie, leeftijd, 
scholingsgraad, enz.?
Nicky: “Ik merk geen enkel probleem! We 
gaan open met elkaar om, we vieren samen 
de verjaardagen, we hebben veel respect 
voor elkaar en we houden het leuk.”

Patrick: “Ik heb hier met niemand problemen 
en niemand met mij (lacht). Ben je zelf 
vriendelijk tegen de mensen, dan krijg je dat 
terug! We hebben veel respect voor het werk 
dat collega’s uitvoeren. Denk maar aan de 
mensen aan de PMD sorteerlijn. Er loopt een 
groot deel automatisch, maar een kleiner deel 
moet nog manueel gesorteerd worden en 
dat is niet de leukste job. Of de collega die de 
vuile containers elke dag poetst. Respect! Elke 
schakel, ook het werk achter de schermen, 
binnen Vanheede is belangrijk.”

Hoe ervaar je de balans werk/privé?
Nicky: ”Ik werk deze week in de ochtendshift, 
dat betekent van 7u tot 15u. Dit is perfect 
voor mij. Om 15u kan ik naar huis en heb ik 
nog een mooi deel van de dag. Er is soms 
zelfs wat tijd over om eens te poetsen. 
Volgende week werk ik in de middagshift van 
11u tot 19u.”

Patrick: “In mijn vorige job werkte ik in ploeg. 
Iedere drie weken veranderde de ploeg en 
was het terug aanpassen. Nu kan ik mij veel 
beter organiseren doordat ik net zoals Nicky 
de ene week ‘s morgens werk en de andere 
week ‘s middags. Elk van beide heeft zijn 
voordelen.”

Welke waarden draagt Vanheede hoog in 
het vaandel?
Nicky: “Hier is de mens belangrijk en zeker 
zijn gezondheid en veiligheid maar ook de 
resultaten. Vanheede is een grote groep 
maar binnen ons team hebben we hele 
korte lijnen en weten we waar en bij wie we 
terecht kunnen met onze vragen. En deze zijn 
niet altijd puur operationeel.”

Patrick: “ Als vakbondsafgevaardigde zit 
ik vaak aan tafel met onze CEO, David 
Vanheede. Je kan aan de man zien dat 
hij gelukkig is met wat hij doet. Er is veel 
wederzijds respect voor wat wij doen en wat 
hij heeft bereikt.”

Hoe hoog wordt veiligheid en gezondheid 
in het vaandel gedragen bij Vanheede?
Nicky: “Op vlak van veiligheid en gezondheid 
is alles bespreekbaar. Er wordt geluisterd 
naar onze stem. Als vakbondsafgevaardigde 
fungeer je als kanaal voor de vragen en 
opmerkingen van vele collega’s. Deze worden 
op het Comité PBW besproken. Alle nodige 
persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
voorhanden. De wagens worden uitgerust 
met winterbanden. Onlangs werd een 
extra vernevelaar in de sorteerhal geplaatst 
om te testen of we zo minder opstijgend 
stof zouden hebben. Binnenkort volgt een 
evaluatie. Op de kranen zitten sinds kort 
speciale filters om nog meer zuivere lucht 
in de cabine te krijgen. Ik heb in andere 
bedrijven gewerkt waar het allemaal 
niet zo nauw stak met het welzijn van de 
medewerkers. Hier is dat andere koek!”

Patrick: “De laatste jaren voelen we dat er 
meer inspanningen gedaan worden. Er wordt 
werk gemaakt van onze veiligheid. Alleen zou 
alles soms iets sneller mogen gaan.”Nicky Beauprez, kraanman in Rumbeke
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Nicky: “Bij de keuze van nieuwe 
werkschoenen bv. zijn we niet over één 
nacht ijs gegaan. Gedurende 2 jaar hebben 
we 12 paar schoenen kunnen testen. Echt 
testen: niet enkele dagen, maar verschillende 
maanden. Na de testperiode mochten we 
de verschillende modellen scores geven 
op draagcomfort, naden, zool, veters, … 
Uiteindelijk is er één model uitgekomen als 
beste. Het is goed dat we als werknemer 
inspraak krijgen in dergelijke beslissingen.”

Patrick: “Ik heb nu mijn vijfde paar 
testschoenen aan. Het paar schoenen 
dat als beste werd verkozen is niet mijn 
favoriet, maar dat vind ik niet zo erg. Mijn 
grootmoeder zei altijd: ‘Nooit content leeft 
ook graag’ (lacht).”

Patrick Depoorter, kraanman in Rumbeke

Martin Luther King Jr.

“If a man is called to be a street 
sweeper, he should sweep streets 
even as Michelangelo painted, or 

Beethoven composed music or 
Shakespeare wrote poetry.  

He should sweep streets so well 
that all the hosts of heaven and 

earth will pause to say,  
here lived a great street sweeper 

who did his job well.”
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Financiële resultaten

Kerncijfers 2014
De jaarrekeningen 2014 (01/01/2014 
-31/12/2014) van Vanheede Environment 
Group nv en haar dochterondernemingen, 
alsook de geconsolideerde jaarrekening, 
zijn vrij raadpleegbaar bij de Balanscentrale 
van de Nationale Bank van België. In dit 
duurzaamheidsrapport geven wij u een korte 
samenvatting.

De niet geconsolideerde omzet over het jaar 
2014 is gegroeid met ruim 4% tot K€ 110.024. 
Vorig jaar bedroeg deze omzet K€ 105.672.  
We maken de uitsplitsing per activiteit als volgt :
• Logistics (logistieke activiteiten met 

uitzondering van speciale afvalstoffen)
• Services (logistieke activiteiten m.b.t. speciale 

afvalstoffen en saneringen)
• Renewable Energy (hernieuwbare energie ;  

secundaire brandstoffen)
• Raw Materials (secundaire grondstoffen).

Balans
De geconsolideerde balans over het jaar 
2014 wordt afgesloten met een balanstotaal 
van K€ 101.896.

Aan de actiefzijde neemt de boekwaarde van 
de immateriële en materiële vaste activa af 

als gevolg van de geboekte afschrijvingen. De 
investeringen van het boekjaar bedragen K€ 
9.723. Op het vlak van de waarderingsregels 
zijn er geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar. 
Bij de vorderingen op ten hoogste één jaar 
nemen de openstaande handelsvorderingen 
per 31/12/2014 toe, als gevolg van een stijging 
van onze omzet en een verhoogde facturatie-
activiteit tijdens de laatste maanden van het 
jaar.

De beschikbare liquide middelen stijgen tot 
K€ 9.210. De liquiditeit bedraagt 1,27, wat 
voldoende is om alle verplichtingen op korte 
termijn na te komen.
Het positief resultaat van het boekjaar doet het 
eigen vermogen toenemen. Op schuldniveau is 
er een verschuiving van financiële schulden op 
lange termijn (dalend) naar financiële schulden 
op korte termijn (stijgend).
De solvabiliteit van Vanheede Environment 
Group stijgt van 46,86% (2013) naar 49,48% 
(2014) ; we houden hierbij rekening met de 
toevoeging van de achtergestelde ‘DACAR’-
lening (Dacar: familiale holding familie 
Vanheede) op lange termijn (M€ 34,32) aan het 
eigen vermogen.
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Activa 2014 2013

Immateriële vaste activa 11.537 11.894

Materiële vaste activa 50.600 51.705

Financiële vaste activa 925 888

VASTE ACTIVA 63.062 64.487

Vorderingen op meer dan één jaar 0 1

Voorraden 2.033 2.224

Vorderingen op ten hoogste één jaar 27.035 24.043

Liquide middelen 9.210 6.287

Overlopende rekeningen 556 708

VLOTTENDE ACTIVA 38.834 33.263

TOTAAL DER ACTIVA 101.896 97.750

Passiva 2014 2013

Kapitaal 3.350 3.350

Geconsolideerde reserves 12.751 10.092

EIGEN VERMOGEN 16.101 13.442

Belangen van derden 0 0

BELANGEN VAN DERDEN 0 0

Voorzieningen voor risico’s en lasten 3.310 3.060

Uitgestelde belastingen 132 172

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN 3.442 3.232

Schulden op méér dan één jaar 53.229 54.144

Schulden op ten hoogste één jaar 28.582 26.541

Overlopende rekeningen 542 391

SCHULDEN 82.353 81.076

TOTAAL DER PASSIVA 101.896 97.750

Geconsolideerde balans
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Resultatenrekening
De geconsolideerde resultatenrekening sluit per 
31/12/2014 af met een geconsolideerde winst 
van K€ 2.967.

De geconsolideerde omzet stijgt met 
ruim 4% tot K€ 96.554. De ‘aankopen en 
onderaannemingen’ stijgen evenredig, 
waardoor de brutomarge ongeveer ongewijzigd 
blijft in vergelijking met vorig jaar.

De ‘diensten en diverse goederen’ (code 61) 
stijgen iets sneller dan de omzet, als gevolg van 
een toename in de ‘interimkosten’. 

De eigen loonkost (code 62) blijft nagenoeg 
stabiel. 

De jaarlijkse afschrijving op de 
consolidatiegoodwill (à rato van 5%) wordt 
in de consolidatie afzonderlijk vermeld 

onder de rubriek ‘afschrijvingen op 
consolidatieverschillen’. 

De afschrijvingen op de immateriële en 
materiële vaste activa en de geboekte 
waardeverminderingen en voorzieningen zijn 
gedaald. 

Het uitzonderlijk resultaat van het boekjaar 
betreft hoofdzakelijk een ontvangen 
schadevergoeding naar aanleiding van een 
incident op onze site te Quévy.

De EBITDA van Vanheede Environment Group 
stijgt in 2014 naar 16,27% (2013 : 15,63%). 
De EBIT volgt deze trend : 4,48% (tov 2,70% in 
2013).

Het geconsolideerde resultaat  nà belastingen 
komt voor het jaar 2014 uit op een winst 
van  K€ 2.967  (ter vergelijking : jaar 2013 : 
geconsolideerde winst van K€ 522).

Samenvatting geconsolideerde 
resultatenrekening (in KEUR)

Geconsolideerde resultatenrekening 
periode 01/01/2014  - 31/12/2014 (in KEUR)

2014 2013

Omzet 96.554 92.731

Voorraadwijziging 717 189

Andere bedrijfsopbrengsten 811 798

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 98.082 93.718

Aankopen en onderaannemingen 31.331 29.868

Diensten en diverse goederen 25.947 24.508

Bezoldigingen en sociale lasten 24.066 23.967

Afschrijvingen 9.890 10.319

Waardeverminderingen en voorzieningen 432 615

Andere bedrijfskosten 1.032 885

Afschrijvingen op consolidatieverschillen 1.056 1.056

BEDRIJFSKOSTEN 93.754 91.218

BEDRIJFSRESULTAAT 4.328 2.500

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 345 650

FINANCIËLE KOSTEN 1.460 1.748

WINST/VERLIES uit de gewone bedrijfsvoering 3.213 1.402

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 953 39

UITZONDERLIJKE KOSTEN 154 33

WINST/VERLIES van het boekjaar voor belastingen 4.012 1.408

ONTTREKKINGEN 39 43

BELASTINGEN 1.084 929

GECONSOLIDEERDE WINST/VERLIES 2.967 522

2014 2013

Omzet 96.554 92.731

EBITDA 15.706 14.489

Netto-resultaat 2.968 522

Eigen vermogen 16.101 13.442

Achtergestelde ‘DACAR’-lening 34.320 34.320

Gecorrigeerd eigen vermogen 50.421 47.762

Balanstotaal 101.896 97.750

Solvabiliteitsratio 49,48% 48,86%

Liquiditeitsratio 1,27 1,14
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GRI-index
GRI Disclosure Pagina

G4 Inhoudsopgave
G4 STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING
1. Strategie en Analyse

G4.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame 
ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

4-5

2. Organisatieprofiel
G4.3 Naam van de organisatie 2

G4.4 Voornaamste merken, producten en/of diensten 12-13

G4.5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 10

G4.6 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor 
de duurzaamheidskwesties)

10

G4.7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm 2,9

G4.8 Afzetmarkten 10

G4.9 Omvang 11

G4.10 Medewerkers 40

G4.11 Percentage medewerkers dat onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst valt

40

G4.12 Beschrijf de toeleveringsketen 14-15

G4.13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft 
omvang, structuur of eigendom

9

Betrokkenheid bij externe initiatieven
G4.14 Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd 4-5

G4.15 Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere 
initiatieven die de organisatie onderschrijft

20

G4.16
Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies 
uitoefent, financiële bijdragen levert of lidmaatschap als strategisch 
beschouwt

18-19

3. Materiële Aspecten en Afbakening
G4.17 Operationele structuur, afbakening van het rapport 2,12-13

G4.18 Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en 
toepassing verslaggevingsprincipes

4, 22

GRI Disclosure Pagina

G4.19 Oplijsting materiële aspecten 22

G4.20 Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie 14-55,22

G4.21 Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie 14-55,22

G4.22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder 
verstrekte informatie 

1e GRI-
verslag

G4.23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes 
ten aanzien van reikwijdte of afbakening

9

4. Stakeholderbetrokkenheid

G4.24 Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie 
heeft betrokken

16

G4.25 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders 16

G4.26 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de 
frequentie ervan per type en groep belanghebbenden

21

G4.27 Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie 
hierop heeft gereageerd

21

5.Verslag profiel
G4.28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft 2

G4.29 Datum van het meest recente verslag 2

G4.30 Verslaggevingscyclus 2

G4.31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan back cover

G4.32 Core/Comprehensive GRI-inhoudsopgave 50

G4.33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van 
externe assurance van het verslag

geen externe 
verificatie

6. Bestuur

G4.34 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van 
commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam

9

7. Ethiek en integriteit

G4.56 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en 
uitgangspunten met belang op vlak van MVO

7
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GRI Disclosure Pagina

G4 Inhoudsopgave
G4 SPECIFIEKE STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING

Disclosure Pagina

Economisch

Economische prestaties

G4 EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd 46-49

Milieu

Materialen

G4 EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume 32-33

Energie

G4 EN3 Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisatie 34-35

Water

G4 EN8 Totale wateronttrekking per bron 36-37

Emissies

G4 EN19
Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en 
gerealiseerde verlagingen

38

Afvalstromen

G4 EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode 32-33

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Gezondheid en veiligheid

G4 LA6
Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal 
werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht

43
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