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Voorwoord
Met trots stellen we dit jaar de jubileumeditie van ons
duurzaamheidsverslag voor. Jullie weten dat we elk jaar opnieuw veel zorg
besteden aan dit werk en dat de opmaak ervan steeds een moment van
reflectie is binnen ons bedrijf en met onze stakeholders.
We willen het 50-jarig bestaan van onze firma aangrijpen om - naast een
overzicht van het voorbije jaar - kort stil te staan bij de weg die we reeds
aflegden, maar vooral ook om een blik te werpen op hoe we de komende
jaren kunnen blijven bouwen aan een meer duurzame toekomst.
Ik wens u veel leesplezier toe.
David Vanheede,
CEO Vanheede Environment Group

5

About tomorrow
Ondernemen voor de toekomst
Vanheede Environment Group anno 2018						

11

Van 4 naar 2 strategische assen								

13

Think global, act local									

15

Een traditie van innovatie
Mobiel blijven op dichtgeslibde wegen							

21

Van wagenpark naar “shared” vlootbeheer						

23

4.000 transporten minder over de Antwerpse ring					

27

Sluiten van de plastics kringloop								

29

Alle plastics recycleerbaar 									

33

Fuels for the future										

37

Persoonlijk en klantgericht
Afvalbeheer wordt kinderspel								

45

myVanheede biedt het beste afvalbeheer						

49

Vorm geven aan groei
Bedrijfsterreinen voor de toekomst							

55

Onderneme
de toekoms

en voor
st

“ Bij Vanheede
Environment
Group
primeert de
lange termijn.”

“Bij Vanheede Environment Group primeert
de lange termijn. Ondernemerschap is buiten
je comfortzone durven treden. Alleen zo ga
je vooruit en leg je de basis voor groei.
De eindmeet is pas bereikt als de laatste over
de streep is. Elke dag een stapje beter doen.
Flexibel blijven bij veranderende
omstandigheden. Wij vragen heel wat van
onze medewerkers, maar blijven menselijk.
Veranderingen vergen nu eenmaal tijd.
Wij geven de tijd de tijd.”
David Vanheede,
CEO Vanheede Environment Group
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Via innovaties
het verleden
vorm geven
voor de
toekomst
Vanheede
Environment
Group
anno 2018
Vanheede Environment Group wil een
duurzame onderneming zijn die haar klanten
de meest efficiënte oplossingen inzake afval-,
materialen-, groene energie- en milieubeheer
aanbiedt. We hanteren daarbij een
kwaliteitsvolle, professionele en innoverende
aanpak met toegevoegde waarde voor alle
belanghebbende partijen.
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 enz.
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Om creatief ondernemerschap en de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen,
hebben we de activiteiten van onze groep in twee strategische assen
opgedeeld.
Terwijl de activiteiten rond logistieke
dienstverlening vroeger werden opgesplitst
in een strategische as rond inzameling van
niet-gevaarlijk afval en een strategische as
rond gevaarlijk afval en saneringen, zien
we nu dat er veel gelijkenissen zijn tussen
beide activiteiten. Vandaar dat we alle
milieudienstverlening nu bundelen in één
strategische as, Environmental Services.

Ook wat de verwerkings- en recyclageactiviteiten betreft, zagen we heel wat
gelijkenissen. In de verschillende
verwerkingsprocessen werken we zowel
rond grondstoffen, energiedragers als
energieopwekking. Vandaar de beslissing
om die activiteiten onder te brengen onder
één strategische as, Recycling.

Environmental Services

Van 4 naar 2
strategische
assen

1.
2.
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Afval wordt
energie
en/of
grondstof

Inzamelen en
sorteren van
regulier,
bijzonder
en gevaarlijk
afval

Vanheede Landfill Solutions
Vanheede Biomass Solutions
Vanheede Alternative Fuels
Vanheede Polymers & Compounds
Vanheede Plastic Recovery
Vanheede Windpower
Vanheede Solar Energy

“Twee strategische assen met een sterke
identiteit creëren ruimte voor verdere groei,
ondernemerschap en zelfstandigheid.
We blijven complementair, de ene as kan niet
zonder de andere. De beschikbare middelen
worden gerichter aangewend om een
maximaal resultaat te halen, voor mens en
milieu.”
Caroline Vanheede,
Director Environmental Services

Recycling

Vanheede Environmental Logistics
Vanheede Environmental Services
Vanheede Propreté
Vanheede Luxembourg
Vanheede Environnement

“We blijven iedere dag opnieuw zoeken
naar een verbetering van onze bestaande
methodieken en integratie van nieuwe
technologieën om deze te versterken.
Zo willen we nog meer grondstoffen en
energie recupereren. Onze producten zijn
van zo’n hoog niveau dat ze volwaardige
alternatieven vormen voor primaire
grond- en brandstoffen.”
Evelyne Decrans,
Director Recycling

Think
global,
act local
Elke sector heeft zijn specifieke afvalstromen, elk met zijn unieke
eigenschappen, aanpak en volumes. Bovendien kent elke afvalstroom zijn
eigen optimale verwerkingsmethode en heeft elke regio zijn typerende
gewoontes en regelgeving. Afvalmanagement is dus voor elk bedrijf heel
kenmerkend.
Een gepersonaliseerde aanpak is dan ook de sleutel tot een duurzaam
en eerlijk afvalbeleid. Daarom kiezen we als bedrijf heel bewust voor
een globale aanpak met regionale verankering. Daarnaast opteren we
voor specialisten met een sterk ontwikkelde expertise per nichemarkt.
Deze specialisten werken nauw samen met onze lokale vertegenwoordigers
en kunnen zo gerichte oplossingen bieden.
Kortom, we proberen iedere klant, van kleine onderneming tot
multinational, van bakker over garagist tot ziekenhuis, op een zo goed
mogelijke manier te bedienen.
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Een traditie
innovatie

e van
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“ We zijn
gebeten door
technologische
vooruitgang
en innovatie.”

“We zijn gebeten door technologische
vooruitgang en innovatie. De familie heeft
zich altijd omringd met mensen die mee
nadenken en die bestaande werkwijzen in
vraag durven stellen. Via innovatieve
scheidings- en verwerkingstechnieken
recupereren we zo hoogwaardig mogelijke
materialen en energie uit afvalstromen.
Op zoek naar manieren hoe iets sneller,
beter of efficiënter kon, bood de
technologische vooruitgang ons een oplossing.
En dat doet ze nu nog steeds, zij het in een
steeds sneller tempo.”
Claudette Descamps, Bestuurder
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Mobiel
blijven op
dichtgeslibde
wegen
Voertuigen hebben lang symbool gestaan voor mobiliteit. Maar we weten
ondertussen dat dit niet langer het geval is. Onze wegen slibben dicht,
stadskernen weren steeds meer vrachtvervoer, chauffeurs zijn schaars,
verkeersveiligheid vraagt om drastische maatregelen. Om een optimale
service naar onze klanten te kunnen blijven bieden, herdenken we onze
visie op mobiliteit en logistiek ... en maken we ons klaar voor de toekomst.

“De toenemende techniciteit van de wagens,
de geografische spreiding van onze vestigingen en de nood aan een vrachtwagenconstructeur met een goed uitgebouwd netwerk,
hebben ons ertoe aangezet om samen te
werken met een beperkt aantal merken die
een goed uitgebalanceerd netwerk van
dealers hebben in de directe omgeving van
onze verschillende sites. Een bijkomende
troef zijn voertuigen die af-fabriek heel wat
opbouwmogelijkheden bieden, wat in onze
sector een must is. Vooraleer een wagen
bedrijfsklaar is, zijn er immers heel wat extra
elementen aan toegevoegd zoals

weegsystemen, on board unit, extra
werklichten, bedieningssystemen, …
Door alles zo uniform mogelijk te maken voor
onze medewerkers, kunnen zij zich volledig
toeleggen op alles wat zich rond hun vrachtwagen afspeelt. Onze wagens voeren heel wat
manipulaties uit per dag (bijvoorbeeld voor
het op- of afzetten van containers) of rijden
continu in de drukke stadskern voor
het ophalen van het huishoudelijk afval.
Veiligheid is dus prioritair.”
Peter Degraeve, Logistics Manager,
Vanheede Environmental Logistics
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The first
mile
In afvalbeheer schuilt de grootste uitdaging
en kost in the first mile. Vandaag starten
we, vooral bij grotere bedrijven, vanuit het
intern containerpark met zo groot mogelijke
containers en zo veel mogelijk uitgesorteerde
afvalstromen. In stedelijke omgevingen brengt
dit model heel wat uitdagingen met zich mee,
maar ook buiten de steden is er nood om
pieken op te vangen, te spreiden over de tijd,
onbenutte capaciteit van de infrastructuur te
gebruiken, de value chain te verkorten, die in
eigen hand te hebben met duurzame
vervoersmiddelen. De toekomst ligt in de
bundeling van goederen, eventueel in kleinere
hoeveelheden en de koppeling van last mileoplossingen aan first mile-retours.
Vaak moeten wij en onze sectorgenoten
dezelfde weg afleggen met onze materialenstromen. Daarnaast ontstaat er bij verschillende afvalophalers vaak een onbalans in
afvalstromen. Sommigen hebben een teveel
van een bepaalde stroom, anderen een tekort.
Door onze transporten te bundelen kunnen we
samen een pak kilometers uitsparen.
Om de leefbaarheid te vrijwaren, speelt
technologie en transparantie een cruciale rol.
Het integreren van data van verschillende
partners in een centraal platform en dit
verwerken tot een efficiënte logistiek.
Er is maar één voorwaarde: alle partijen
moeten hun data delen. Die data zitten
verzameld in een centraal brein en dat
brein optimaliseert de stromen met de data
van de andere partijen. Met behoud van
dataveiligheid en privacy.

“Het is onze overtuiging dat we heel hard
moeten inzetten op de ontwikkeling van
toptechnologie voor de recycling van
afvalstromen. Samenwerken met andere
topbedrijven die specifieke technologische
oplossingen hebben kan hierbij een enorme
hefboom betekenen. De complexiteit van onze
(afval)wereld, maar ook van de technologie
neemt ongelofelijk snel toe. Door samen te
werken kunnen we hier ongetwijfeld beter
mee om.
Ook logistiek moeten we nog een hele weg
afleggen. Er zijn platformen nodig waar
iedereen zijn eigen activiteit kan ontwikkelen
maar waar het geheel efficiënter en vooral
minder belastend is voor onze omgeving.
Excellente logistiek vereist dus eveneens
mooie en wel uitgewerkte partnerschappen
met collega’s en andere schakels in de
logistieke keten.”
Dieter Grimmelprez, COO, Head of R&D Strategy,
Vanheede Environment Group

“Afvallogistiek van
de toekomst vergt
het slim inzetten van
mensen en middelen
in dialoog met de
klant. Een juiste
inschatting en proactief beheer van
containers en ophaalfrequenties laat ons
toe onze ritten
af te stemmen op
urgentie en
vervoerstromen te
combineren.”
Peter Degraeve, Logistics Manager,
Vanheede Environmental Logistics

Van wagenpark
naar “shared”
vlootbeheer
In Silicon Valley is het codewoord van het
moment A.C.E.S. Dat staat voor Autonoom,
Connected, Electrical en Shared.
Er rijden op vandaag in California ongeveer
200 officieel geregistreerde zelfrijdende
auto’s rond. Voorlopig moet er nog altijd
iemand op de passagierszetel zitten. Vanaf 1
januari 2019 niet meer, autonoom is bewezen
technologie geworden. Zet deze evolutie
zich ook door op vrachtwagens? Zal een
eenmalige investering, met weinig foutmarge,
die volledig controleerbaar is, die geen rij- en
rusttijden meer heeft, de toekomst worden?
Vrachtwagenconstructeurs bereiden deze
evolutie alvast voor door de technologie in
nieuwe trucks in te bouwen en zo klaar te zijn
voor een stapsgewijze intrede. In afgesloten
en gecontroleerde zones zoals luchthavens
is de zelfrijdende of op afstand bediende

truck alvast geen toekomstmuziek meer.
Verkeersproblemen en -ongevallen worden
vaak veroorzaakt door mensen die slecht met
elkaar interfereren.
Door voertuigen met elkaar te connecteren,
kunnen we ze netjes hun afstanden laten
houden, hun snelheid aanpassen.
Via geconnecteerde technologie kan je
voor lange afstanden evolueren naar
een soort treinsysteem waar één mens
gestuurde vrachtwagen de kop trekt en de
rest in colonne volgt. Voorlopig wordt, mits
minstens gelijke of zelfs betere prestaties,
ingezet op CNG voor middellange afstanden
en LNG voor lange afstanden in het behalen
van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Zo
overbruggen we de periode om op lange
termijn te evolueren naar elektrificatie voor
vrachtvervoer.

Het is een feit dat elektrificatie de deuren
openzet naar een shared vlootbeheer.
Voertuigen worden dan niet meer individueel
beheerd maar door een transportcoach. Range
anxiety (beperkt rijbereik) valt weg. Voertuigen
worden gedeeld. Via algoritmes kan berekend
worden hoe de batterij op te laden gelet op de
pieken en de dalen in het gebruik van de
fleet enerzijds en prijs van de elektriciteit
anderzijds. Autoconstructeurs evolueren van
de verkoop van trucks naar de verhuur van
transportdiensten. De huidige transporteurs
worden dan eerder makelaars tussen de
truckbouwer en de klant. Ophaling zal niet
langer een onderscheidende factor zijn.

“Stilstaan tot iedereen autonoom rijdt, is
geen optie. Vandaag kunnen we al meestappen in een transitie om tot een vlottere
mobiliteit te komen. Alleen zo kunnen we
ook morgen een rol van betekenis blijven
spelen.”
Siegfried Van Brabandt, Director Commercial Trucks at Volvo Trucks Belgium
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De chauffeur van
de toekomst
“Ons mobiliteitsdenken zal drastisch
veranderen. Internet
of Things is eigenlijk
al ouwe koek.
Voertuigen zullen
geconnecteerd
worden, communiceren met de rest van
het verkeer, op
termijn autonoom
rijden. Dit is allang
geen science fiction
meer, maar bewezen
technologie.”

Chauffeur is een knelpuntberoep. Maar in
een businessmodel waar de klant centraal
staat vormen chauffeurs de sleutel
tot een uitmuntende dienstverlening
en maximaal ontzorgen van de klant.
Vandaar dat wij blijven investeren om de
job alle troeven te bieden: een up-to-date
voertuigenpark, een dagjob met flexibele
uren, werkzekerheid het hele jaar door,
marktconforme en eerlijke verloning. Dit
maakt ons een aantrekkelijke werkgever.
En tevreden chauffeurs maken tevreden
klanten.

Ook onze perscontainers bevatten nu
al technologie om te communiceren.
Slimme applicaties zetten die data om
in nuttige inzichten om onze planning
te optimaliseren, ons wagenpark op
te volgen en optimaal te beheren.
Een gebruiksvriendelijke interface laat
efficiënte communicatie en opvolging
toe met de chauffeurs. In de toekomst
zullen deze data de chauffeurs nog verder
ondersteunen in preventief onderhoud en
gerichte trainingen.

Vrachtwagens bevatten een schat aan
informatie over de trucks en hun locatie,
verbruiksstatistieken, rijstijl, het aantal
gereden uren en kilometers, vermeden
ongevallen via de ingebouwde veiligheidssystemen, enz.

Rik Vera, International Public Speaker
/ Author / Extreme Customer Centricity Evangelist / Chairman @nexxworks
“Het uitbouwen van een innovatief dienstenmodel kan een competitief voordeel
genereren. Vooroplopen in een snel
digitaliserende en automatiserende markt,
vergt voldoende middelen om deze
innovatieve technologieën te kunnen
ontwikkelen. Vandaag moet de huidige
inkomstenstroom behouden blijven om
het businessmodel van morgen te kunnen
uitbouwen. Deze balans is complex en
cruciaal.”
Siegfried Van Brabandt, Director Commercial Trucks
at Volvo Trucks Belgium

“In een snel evoluerende markt is het koffiedik
kijken wat de toekomst brengt. Toch moeten
we nu investeringskeuzes maken voor de
komende 10 jaar. We volgen de nieuwe
evoluties en technologieën op de voet, steeds
meer ook buiten onze sector.”
Peter Degraeve, Logistics Manager,
Vanheede Environmental Logistics

“Aankoopbeslissingen met een ruimere kijk
op logistiek en mobiliteit dringen zich op.
Niet alleen investeringskost, onderhoud
en verbruik zijn bepalend. Ook vermeden
ongevallen of chauffeurstevredenheid hebben
een (vaak minder eenvoudig te berekenen)
waarde. Deze factoren zijn mee bepalend in
hoe je je bedrijf positioneert.”
Siegfried Van Brabandt, Director Commercial Trucks
at Volvo Trucks Belgium

“Reeds jaren heeft Vanheede Environment
Group ruime aandacht voor de ecologische
impact van hun activiteiten op het milieu wat
ook door Volvo Trucks hoog in het vaandel
wordt gedragen. We streven beide eenzelfde
ideologie na wat de samenwerking tussen
ons enkel maar versterkt heeft. Volvo Trucks
is niet enkel de belangrijkste leverancier
geworden van vrachtwagens binnen de groep,
maar omgekeerd heeft Vanheede ook het
vertrouwen gekregen om de afvalstromen
binnen Volvo Trucks te verwerken en te
valoriseren.”
Pascal Antoin, Country Property Director BeNeLux,
Volvo Group Belgium NV
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4.000
transporten
minder over de
Antwerpse ring
Duurzaamheid staat voorop in al
onze activiteiten. Dit geldt ook
voor ons transport, wat voor ons
de grootste bron van CO2-uitstoot
betekent.
Dagelijks krijgen onze chauffeurs
te maken met het fileprobleem en
met onze dichtgeslibde wegen.
Daarom kijken we verder dan
de autosnelweg en gaan we op
zoek naar andere transportmogelijkheden, zoals het inzetten
van onze waterwegen.
Afvaltransport over water is niets nieuw.
De innovatieve manier waarop wij het
aanpakken is dat wel. We vervoeren immers
geen bulkafval, maar aparte containers met
voorgesorteerde materialen die rechtstreeks
van bij onze klanten komen. Uniek is dat onze
eigen vrachtwagens de containers op en van
het schip kunnen laden en lossen.

Duurzamer transport begint met volume. Het
schip moet niet alleen volgeladen varen, maar
moet ook voldoende containers kunnen torsen
om rendabel te zijn. Uit de berekeningen bleek
dat het omslagpunt ongeveer op 23 à 24
containers lag. Op sommige assen zou dat
zelfs al vanaf tien containers zijn, al moet je
het eerder vanuit het totaalplaatje bekijken.
Het enige wat dan nog ontbreekt is een
schip met een vlak dek dat deze capaciteit
kan dragen. Die bestaan vandaag nog niet.
Afvalcontainers zijn niet geschikt om te
stapelen en bovendien laat de manier van
laden en lossen dat niet toe. Daarnaast is
de kade-infrastructuur er niet overal op
voorzien om te laden en lossen met een
haakwagen. Dit heeft vooral te maken met
de waterstand, manoeuvreerruimte en plaats
om containers te zetten vooraleer het schip
komt. Hiertoe worden gesprekken gevoerd
met de Vlaamse Waterweg, zodat bij eventuele
renovatiewerken hiermee rekening wordt
gehouden.

“Het is de bedoeling om in de toekomst te
komen tot een shuttledienst die continu heen
en terugvaart en die ook open te stellen voor
andere bedrijven. Zelf berekenden we dat,
als een schip een hele week op het traject
actief is, wij met Vanheede Environment
Group 4.000 transporten per jaar van de weg
kunnen houden. Als anderen die vandaag ook
afval- en recyclagematerialen vervoeren via
de weg richting West-Vlaanderen, Limburg of
Antwerpen, mee op de kar springen, kunnen
we makkelijk tot 77.000 vrachtwagens van de
baan halen.”
Koen Smits, Area Manager Centrum Oost,
Vanheede Environmental Logistics
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Multimodaal
transport, onze
toekomstvisie

“Door actief te zoeken naar afvalbedrijven
en verwerkers die met dezelfde problematiek
geconfronteerd worden, zal het afvaltransport
over het water alleen maar interessanter
worden. Immers, hoe hoger het volume, hoe
beter de tarieven en hoe meer de kosten
over verschillende partners verdeeld kunnen
worden. De ontwikkeling naar autonoom
varende schepen zou dit nog meer in de hand
werken, omdat er dan ook nog een
personeelskost kan uitgespaard worden.”
Steve Sel, Project leader, VIL

België behoort al tot de besten van de klas
als het op recyclage aankomt. We beschikken over heel wat kennis en ervaring inzake
afvalstromen. Het project ‘Flanders Recycling
Hub’ van het Vlaams Instituut voor de
Logistiek (VIL) wil Vlaanderen uitbouwen tot
een internationaal knooppunt in de aan- en
afvoer van materialenstromen, dit
in samenwerking met de OVAM en VITO.
Samen met nog 26 andere Vlaamse bedrijven,
is ook Vanheede partner in dit project. Vorig
jaar investeerden we in onze watergebonden
site in de haven van Antwerpen. Door onze
ligging hebben we een directe connectie met
de andere provincies en met het buitenland,
zowel over de weg als over het spoor en het
water. Daarom hebben we samen met het VIL
een proefproject opgezet om afvaltransport via
de binnenvaart te laten verlopen.
Het project legt de opportuniteiten bloot,
aan de hand waarvan een actieplan kan
worden opgesteld.

Sluiten van
de plastics
kringloop
De strijd tegen plastics is in 2018 helemaal losgebarsten. Zowel bij het grote
publiek, als bij de overheden. Europa, België en de verschillende gewesten
lanceerden tal van wettelijke initiatieven om het gebruik van kunststoffen
terug te schroeven. Deels volgen we deze visie bij Vanheede, zeker als het
gaat om plastics voor eenmalig gebruik. Maar kan de wereld wel zonder
plastic? En willen we dat ook? Wat wel als een paal boven water staat, is
dat alle plastics volledig recycleerbaar moeten zijn. Bij Vanheede zoeken we
actief mee naar oplossingen om de vele verschillende soorten kunststoffen
selectief in te zamelen en op een waardevolle manier terug in de keten te
brengen.

Minder plastics is niet
noodzakelijk beter
De publieke opinie keert zich steeds
meer tegen plastics. Maar niet alle plastic
verpakkingen zijn per definitie slecht.
Integendeel. Ze zijn vaak broodnodig
om producten veilig, gezond en intact te
transporteren. Toch zorgt de negatieve
aandacht voor plastics ervoor dat steeds
meer alternatieven hun intrede doen.
Alternatieven zoals hout, karton, bamboe, of
zogenaamde biologisch afbreekbare plastics.
Maar die alternatieven zijn niet noodzakelijk
recycleerbaar. Bovendien kunnen ze het
recyclageproces van andere plastics, die wel
perfect recycleerbaar zijn, verstoren.

Bij Vanheede zijn we ervan overtuigd dat
plastics niet noodzakelijk moeten verdwijnen,
wel dat ze volledig recycleerbaar moeten
worden, zodat we ze na verwerking opnieuw
kunnen inzetten in tal van toepassingen.
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“De toekomst ligt in het écht sluiten van materialenkringlopen. Als beheerder van de materialen heeft
Vanheede hier een belangrijke rol in te spelen.
Jarenlang werd vanuit Valipac geduwd richting
meer en betere recyclage van bedrijfsmatig
verpakkingsafval. Vanheede was er al van in het
prille begin bij. Met hetzelfde doel voor ogen,
namelijk een zo hoogwaardig mogelijke recyclage,
is Vanheede een betrouwbare partner gebleken met
visie op de toekomst.”
Francis Huysman, Directeur Valipac

“De zuiverheid van het
afval is een essentiële
voorwaarde om het
correct te kunnen
verwerken. Daarvoor
moeten we dus sorteren
aan de bron. Fost Plus
controleert de kwaliteit
van de selectieve
inzameling, de gesorteerde materialen en
de recyclage. Vanheede
is hierin een goede
partner gebleken, die
actief meedenkt en mee
zoekt naar oplossingen
en zo bruggen bouwt
binnen de circulaire
economie.”
Stephan Windels, Voorzitter Fost Plus
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Alle
plastics
recycleerbaar
Europa dringt alvast aan op meer
recyclage. Zo vaardigde de Europese
Commissie in 2018 nieuwe
recyclagerichtlijnen uit voor tal van
verpakkingsmaterialen, waaronder
plastic. Tegen 2030 wil Europa dat
de lidstaten 55% van de plastic
verpakkingen op de markt
recycleert. In België recycleren we
vandaag zo’n 40% van alle
huishoudelijke plastic verpakkingen
en 54% van de bedrijfsmatige
plastic verpakkingen. Het zal dus
een uitdaging worden om die
Europese doelstelling te behalen.
Maar niet onhaalbaar.

“Fost Plus blijft bedrijven informeren en
adviseren doorheen de hele keten, van
verpakkingsproducenten tot recyclagebedrijven, van ophalers tot sorteercentra.
Fost Plus wil alle spelers in de keten samenbrengen om hun activiteiten beter op elkaar
af te stemmen. Enerzijds stimuleert Fost Plus
ecodesign en adviseert ze ondernemingen
om verpakkingen te kiezen en te ontwerpen
die beter recycleerbaar zijn. Groene Punttarieven afgestemd op het ecodesign van
verpakkingen vormen een stimulans om
recycleerbare materialen te gebruiken.
Anderzijds wil Fost Plus investeringen in
de uitbouw van nieuwe afzetmarkten voor
gesorteerd afval aanmoedigen. Alleen door
de cirkel te sluiten kunnen we de circulaire
economie vooruithelpen in België.”
Stephan Windels, Voorzitter Fost Plus

33

“Een belangrijke
voorwaarde om de
vooropgestelde
recyclagedoelstellingen
te halen, is een betere
sortering aan de bron.
Op dat vlak werden
al verschillende
initiatieven genomen.
Maar nog belangrijker
is om te verplichten dat
alle plastic producten
die op de markt komen
een bepaald percentage
gerecycleerd product
bevatten. En daarin
hebben we nog een hele
weg te gaan.”
Jürgen Desmedt, Director,
Vanheede Landfill Solution

“De monitoring van Valipac werd uitgebreid
naar alle bedrijfsmatige afvalstromen en niet
enkel de stromen van verpakkingsafval.
De ingezamelde data worden meer en
meer gebruikt om gerichte sensibiliseringscampagnes op te starten. Denk bv. aan
iksorteerinmijnbedrijf.be. Ook bieden deze
cijfers interessante marktinzichten voor
de operatoren.”
Francis Huysman, Directeur Valipac

Meer huishoudelijk
plastic in de PMD-zak
Vanheede werkte de afgelopen jaren mee aan
een proefproject van beheerorganisatie Fost
Plus om via de PMD-zak meer huishoudelijk
plastic afval in te zamelen. Vandaar de naam
van het project, P+MD.
De testresultaten waren alvast positief:
tot 8 kg extra per jaar per inwoner.
Fost Plus wil de P+MD-zakken bovendien
in een beperkt aantal state-of-the-art
sorteercentra laten verwerken voor een
hoogwaardige en duurzame recyclage.
Volgens Fost Plus zou België zo een
recyclagepercentage van 64% bereiken,
ver boven de Europese aanbevelingen.
Fost Plus stelde voor om dit nieuwe systeem
geleidelijk in te voeren tussen 1 januari
2019 en 2021. Maar dit voorstel is nog niet
bekrachtigd door de Belgische overheden.
Bovendien is het nog niet duidelijk hoe Fost
Plus de markt zal verdelen en hoeveel spelers
er zullen overblijven.
Tot slot zal het ook een uitdaging zijn om de
nieuwe stromen in de PMD-zak te recycleren.
De huidige installaties zijn er immers nog niet
op voorzien. In Rumbeke heeft Vanheede een
volautomatische sorteerlijn voor onder andere
PMD-afval met een jaarcapaciteit van 20.000
ton. In anderhalve seconde sorteert Vanheede
er het afval uit één blauwe PMD-zak. Er zullen
heel wat machinale aanpassingen nodig zijn
om de uitgebreide plastic afvalstroom te
sorteren. Vooral de plastic folies vormen een
uitdaging. Al blijven we bij Vanheede technooptimistisch: voor elke uitdaging is er een
innovatieve oplossing te vinden.

Bedrijven sorteren
steeds meer plastic
aan de bron
Om ook de recyclage van bedrijfsmatige
plastic te bevorderen, moeten organisaties in
Vlaanderen sinds 1 juni 2018, naast de achttien
soorten afval die ze vandaag al apart houden,
drie bijkomende kunststoffracties sorteren:
plastic folie, harde plastics en geëxpandeerd
polystyreen (piepschuim in de volksmond).
Die beslissing kwam er onder meer omdat
de bedrijfsafvalstoffencijfers van 2016 nog
flink wat potentieel aan selectieve inzameling
van plastics aantoonden: uit sorteeranalyses
van de OVAM bleek dat van de 1.080.000 ton
ingezamelde hoeveelheid bedrijfsrestafval
10 tot 15% bestaat uit de kunststoffen die
voortaan selectief in te zamelen zijn.

“Vanheede wil haar klanten een haalbare
oplossing aanreiken om aan deze nieuwe
sorteerverplichting te voldoen. We bieden
klanten aparte zakken aan. Zo kunnen zij de
verschillende fracties van de andere stromen
scheiden. Steeds meer selectief inzamelen,
brengt ook aanzienlijke logistieke uitdagingen
met zich mee. Bij Vanheede hebben we ervoor
gekozen om de verschillende zakken van
onze klanten in één en dezelfde vrachtwagen
te transporteren. Omdat de fracties in
verschillende zakken zitten, geraken de
stromen niet door elkaar en kunnen we ze
nadien eenvoudig scheiden en uiteindelijk
opwaarderen tot nieuwe materialen.
Bovendien vermijden we zo meerdere
vrachtwagens het drukke verkeer in te sturen.”
Pieter Vierstraete, Material Recovery Manager,
Vanheede Environmental Logistics

Inzet op afzet
Meer sorteren en meer recycleren betekent
nog niet dat we de materiaalkringlopen sluiten.
Het zijn uiteraard belangrijke voorwaarden om
een circulaire economie te creëren, maar als
er geen vraag is naar recyclaten, dan verleggen
we het probleem van een afvalberg naar een
recyclageberg.
Binnen vijf jaar is er een overvloed aan
recyclaat op de markt aanwezig. Er zal dus een
voldoende grote vraag nodig zijn om de markt
in evenwicht te houden. En dus is er niet alleen
nood aan vastgelegde ophaal- en recyclagepercentages, maar ook aan sturend
maatregelen die bedrijven stimuleren om
recyclaten in hun productie te gaan gebruiken,
zoals:
▪ Een verplichte minimumhoeveelheid
recycled content in nieuwe producten.
▪ Wettelijk verbod op gebruik van
gerecycleerde kunststoffen in nieuwe
producten (zoals het verbod op gebruik
van recycled plastics in HDPE-toepassingen)
wegwerken.
▪ Op Europees niveau een reeks richtlijnen
uitwerken die bedrijven verplicht om hun
producten te ontwerpen met oog op hun
latere recyclage.
Via sectorfederatie Go4Circle proberen we op
elk van deze fronten de vraag naar recyclaten
te stimuleren. Om zo het gerecycleerde
afval zekerheid te bieden op een nuttige
toepassing en zo de vele sorteer- en recyclageinspanningen te belonen.

Solid Recovered
Fuels: Van kunststof
naar brandstof
Vanheede werkte een procedé uit om
restafvalfracties zoals niet-recycleerbare
kunststoffen en textiel om te zetten in Solid
Recovered Fuels (SRF): milieuvriendelijke
brandstoffen en grondstoffen voor de
cement- en kalkindustrie. Het gebruik van
deze brandstoffen in het productieproces
van de cement- en kalkindustrie, creëert een
100% nuttig gebruik voor deze afvalstoffen.
Enerzijds is er de energetische valorisatie
door de warmte die vrijkomt bij verbranding,
anderzijds vormen de assen die na verbranding
overblijven een pure grondstof voor cement
of kalk.

Zelf nieuwe
afzetmogelijkheden creëren
Hoe kunnen we plastics op een hoogwaardige
manier hergebruiken? Bij Vanheede zoeken
we mee naar oplossingen. Onder meer via
onderzoeksprojecten zoals URBANREC en door
zelf niet-recycleerbare kunststoffen om te
zetten in vaste brandstoffen.
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URBANREC:
Cirulaire plastics
uit grofvuil
Het Europese URBANREC-project
(subsidieovereenkomst nr. 690103) zoekt naar
oplossingen voor grofvuil. Want zelfs in een
land als België, waar zo veel sorteerregels
gelden, produceren inwoners per jaar
gemiddeld 30 kg grofvuil, goed voor een
vijfde van het totale volume restafval. Uit
sorteeranalyses blijkt dat betere sorteeren recyclagetechnieken een oplossing
kunnen bieden. Het URBANREC-project
brengt organisaties uit verschillende Europese
landen bij elkaar om de opportuniteiten
te onderzoeken voor de belangrijkste
grofvuilstromen: hout, matrassen, gemengd
textiel en gemengde kunststoffen.
In dit project engageert Vanheede zich
om de kunststofstromen te zuiveren
tot circulaire plastics en om moeilijk te
recycleren kunststoffen om te zetten in
composietmaterialen.

Fuels for
the future
Door de productie van alternatieve
energiedragers (brandstoffen)
uit kunststoffen en biomassa
binnen ons innovatieprogramma
‘Fuels for the future’ gaan we
innovatief aan de slag met
twee van ‘s werelds grootste
duurzaamheidsuitdagingen:
▪ de impact van (niet-recycleerbare) kunststoffen op het milieu
tot een minimum reduceren
▪ de uitstoot van broeikasgassen 		
beperken en (de gevolgen van
de) klimaatverandering tegen		
gaan.
We geloven sterk in deze alternatieve brandstoffen als brandstof
van de toekomst.

Ontpakking van
verpakt voedingsafval op industriële
schaal
Na de ontpakking van verpakte
voedingsmiddelen die omwille van diverse
redenen niet meer in aanmerking komen
voor menselijke of dierlijke consumptie
houden we een organische massa en
verpakkingsmateriaal over. Van het organischbiologisch afval maakt Vanheede Biomass
Solutions een hoogcalorische mix, Vanergy.
Jaarlijks produceren we 120.000 ton Vanergy
die toegeleverd wordt aan de eigen of externe
vergistingsinstallaties voor de productie van
groene elektriciteit en warmte.
Het verpakkingsdeel wordt naargelang de
samenstelling gerecycleerd of energetisch
gevaloriseerd als alternatieve brandstof, Solid
Recoverd Fuels (SRF). Zo staan wij garant voor
de maximale valorisatie van voedingsafval.
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“De keten van de
circulaire economie
wordt met co-processing volledig gesloten.
Afval blijft bestaan en
blijft onder nieuwe
gedaantes terugkeren.
Afval wordt brandstof
en brandstof wordt
grondstof. Het resultaat
is minder storten,
minder uitputting van
fossiele brandstoffen en
een lagere CO2-uitstoot.”
Tom Defeyter, Director,
Vanheede Alternative Fuels

SRF, brandstof én
grondstof voor de
cement- en
kalkindustrie
Vanheede probeert voor zoveel mogelijk
afvalstromen een gepaste verwerkingsmethode te vinden. Idealiter wordt het afval
gerecycleerd. Bepaalde stromen zijn echter
niet geschikt voor recyclage. Deze gaan
vandaag naar de verbrandingsoven of worden
nog gestort. Van bepaalde restfracties zoals
niet recycleerbaar textiel en kunststoffen
kunnen door Vanheede Alternative Fuels
energiepellets gemaakt worden die ingezet
worden als milieuvriendelijke alternatieve
brandstof voor grootindustrieën zoals de
cement-en kalkindustrie. Deze installaties zijn
grote verbruikers van fossiele brandstoffen
en zijn samen verantwoordelijk voor een
aanzienlijke 5% van de wereldwijde CO2productie. We ontwikkelden hier een duurzaam alternatief van lokaal geproduceerde
brandstof met lokale klanten.
Door het gebruik van deze brandstoffen
in het productieproces van de cement- en
kalkindustrie, worden afvalstoffen voor de
volle 100% nuttig gebruikt. Enerzijds is er
immers de energetische valorisatie (80%)
door de warmte die vrijkomt bij verbranding,
ter vervanging van fossiele brandstoffen
(steenkool, bruinkool, gas). Anderzijds zijn
de assen die na verbranding overblijven een
pure grondstof (20%) voor cement of kalk. In
de new waste hierarchy (WBCSD) krijgt deze
valorisatievorm een volwaardige plaats onder
de noemer co-processing.

“Het Klimaatakkoord van Parijs stipuleert
een aanzienlijke CO2-reductie voor de
cementindustrie. In Europa spreekt men
van 80% à 90% emissiereductie tegen 2050.
Co-processing van SRF vormt één van de
belangrijkste opties om deze doelstelling te
bereiken. Dit werd ook bevestigd in de
strategische nota ‘Low carbon transition in
the cement industry’, gepubliceerd door het
International Energy Agency (IEA) en het
Cement Sustainability Initiative (CSI) van de
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD).”
Bernard Mathieu, Directeur ‘Climate Change
Program’ World Cement Association (WCA)

“Het bijzondere van deze energiepellets,
Solid Recovered Fuels (SRF) bestaat erin dat
deze brandstoffen geproduceerd worden
op maat van de klant, zowel naar fysische
(korrelgrootte, gewicht enz.) als naar
chemische eigenschappen (asrest, calorische
waarde enz.). De klant is zeker van de energieinhoud en de chemische samenstelling, twee
musts voor een stabiel productieproces.
Op die manier zijn SRF klaar om de traditionele
brandstoffen van de troon te stoten als
hoofdbrandstof.”
Tom Defeyter, Director, Vanheede Alternative Fuels
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Persoonlijk
klantgerich

k en
ht

“ Onze
persoonlijke
aanpak is onze
toegevoegde
waarde.”

“Bij Vanheede is de klant al 50 jaar koning.
Wij combineren de kennis en de ervaring van
de grote spelers met de lokale en persoonlijke
oplossingsgerichtheid van de kleinere
dienstverleners. Het beste van twee werelden,
op maat van de noden van de klant,
de maatschappij, de wetgeving…
Door te sensibiliseren en complex afvalbeheer eenvoudig in praktijk om te zetten.
Door ondersteuning ter plaatse te bieden
via een man on site, die het afvalbeheer op
zich neemt. Door in te zetten op ontzorgen
en vereenvoudiging met myVanheede.
En net die persoonlijke aanpak is onze
toegevoegde waarde.”
Caroline Vanheede,
Director Environmental Services
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Afvalbeheer
wordt
kinderspel
Het afvalbeheer wordt complexer. Bedrijven moeten steeds meer
afvalstromen sorteren en voldoen aan een almaar striktere afvalwetgeving.
Digitalisering kan die complexiteit wegnemen. Dat besef had Vanheede
jaren geleden al toen het in de jaren ’80 digitale technologieën omarmde
om de interne processen te automatiseren. Sindsdien heeft de digitale
transformatie zich sterk doorgezet. Onder de noemer van ons intern
digitaliseringsproject ‘Venturi’ worden data en digitale technologieën
steeds meer gebruikt om klanten te ontzorgen in hun dagelijks afvalbeheer.
Met meer transparantie in de milieuprestaties van hun afval en de best
mogelijke oplossingen voor hun afvalstromen.
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De digitale
verankering

Online
afvalbeheer

Vanheede is altijd al een innovatieve speler
geweest, niet in het minst op vlak van
digitalisering. Vanuit ons streven naar hoe we
processen sneller en kostenefficiënter kunnen
laten verlopen, digitaliseerden we in de jaren
’80 al de volledige facturatieflow. Sindsdien
zijn alle interne processen bij Vanheede
digitaal verankerd, inclusief de sturing van de
vrachtwagens en de planning en uitvoering van
de afvalophaling bij klanten.

In de beginjaren was de digitalisering vooral
gericht op het verbeteren van de eigen manier
van werken. De laatste jaren verschuift de
focus van de interne processen naar het
vereenvoudigen van de processtappen bij
onze klanten. Dat resulteerde onder meer
in de ontwikkeling van myVanheede, het
online platform waarin onze klanten hun
afvalhuishouding kunnen beheren.
Het doel van myVanheede is de totale
klantenbeleving te verbeteren, de loyaliteit
te verhogen en de klanten aan het roer te
zetten van hun eigen afvalbeheer.
Bovendien is een klant die voor al zijn afvalstromen samenwerkt met Vanheede altijd
volledig in orde met de wetgeving, ongeacht
het gewest of land waarin hij gevestigd is.

Sinds 2007 zijn de vrachtwagens van
Vanheede uitgerust met speciaal ontwikkelde
boordcomputers. Deze toestellen vormen nu
het kloppende hart van onze operationele
activiteiten. We gebruiken ze niet alleen om
de activiteiten te sturen en op te volgen, maar
ook voor alle communicatie tussen chauffeur
en planner.

Vandaag telt myVanheede meer dan 3.000
gebruikers. Zij vinden er:
▪ Hun volledige afvaldossier online in een
duidelijke structuur
▪ Beheer van contactpersonen
▪ Beheer van myVanheede gebruikers
▪ Een overzicht van alle projecten
▪ Ophaalkalender met geplande taken en
afroepformulier
▪ Rapportage in grafieken of lijsten, het
afvalstoffenregister
▪ Raadplegen van documenten zoals
facturen, creditnota’s en certificaten
(bv. VLAREMA)
▪ Productshop met verbruiksgoederen zoals
zakken, bigbags, vuilnisbakken, …
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“De rode draad in het digitaliseringstraject
bij Vanheede is dat alles vanuit het oogpunt
van een verbeterde klantenervaring gebeurt.
De vraag die bij Vanheede dan ook altijd als
eerste wordt gesteld is: hoe kunnen we ervoor
zorgen dat het voor onze klanten eenvoudiger
samenwerken is met ons?”
Olivier Knockaert, CIO,
Vanheede Environment Group

“De enige reden waarom de chauffeur
nog papieren op zak heeft, is uit wettelijke
verplichting. Maar ook die laatste papieren
willen we wegwerken. Onder leiding van
bedrijfsfederatie Go4Circle werken we volop
aan de verdere digitalisering van bijvoorbeeld
de identificatieformulieren. Dit project zal een
impact hebben op de hele sector. Processen
over de hele sector heen zullen versnellen en
dat zal ook een positieve impact hebben op
onze milieuprestaties aangezien de chauffeur
niet langer moet omrijden om de papieren
documenten op te halen of af te leveren.”
Kim Delvoye, Marketing Manager,
Vanheede Environment Group

“myVanheede is
een beveiligd online
platform waarmee
onze klanten hun
persoonlijk afvaldossier kunnen
beheren, van het
operationele tot de
rapportering.”
Kim Delvoye, Marketing Manager,
Vanheede Environment Group

“Als je als KMO op een respectvolle manier
met je mensen en omgeving wil omgaan is
dit in een veeleisend KMO-landschap vaak
een uitdaging. Overheden en klanten stellen
steeds meer vragen naar rapportering. Bewust
met de omgeving en het milieu omspringen
is primordiaal om voor onze kinderen en
kleinkinderen een zekere toekomst te kunnen
garanderen, maar ook om ons te kunnen
profileren als een duurzaam bedrijf op deze
krappe arbeidsmarkt. Daarom is het goed
je te omringen met goede partners, en daar
is Vanheede een goede keuze gebleken.
Afvalstromen worden omgebogen naar nieuwe
grondstofstromen en zo wordt, wat niet intern
verwerkbaar is, toch maximaal gevaloriseerd.
Via myVanheede zijn we dagelijks
geïnformeerd over de tientallen verschillende
stromen. Geen kettingmails en telefoontjes
meer, alles via de zeer praktische webtool.
We hebben voluit voor Vanheede als partner
gekozen. Als milieucoördinator bij PIDY België
en Frankrijk kan ik zeggen ‘met succes’!”
Bart D’hondt, HR Management
Assistant & SHE Advisor PIDY

myVanheede
biedt klanten
automatisch
het beste
afvalbeheer
De toenemende klantenfocus heeft ook zijn
impact gehad op onze activiteiten. Het aantal
soorten afvalstromen dat we inzamelen en
verwerken, is enorm toegenomen. Bovendien
bieden we voor de inzameling van die
verschillende afvalsoorten uiteenlopende
oplossingen, waardoor het aantal
containertypes en de bijbehorende
inzamel- en transportvoertuigen fel is
gegroeid.

De tijd is nu aangebroken om de data die
we de laatste vijftien jaar hebben verzameld
om te zetten in informatie. We gaan die
data gebruiken om patronen te herkennen,
zodat het systeem onze klanten automatisch
de best mogelijke oplossingen voor hun
afvalbeheer aanbiedt: oplossingen in de vorm
van een compleet dienstenpakket (inclusief
inzameling en transport) met een pak opties
en producten.

Deze evolutie heeft een enorme complexiteit
met zich meegebracht. Om die complexiteit op
een correcte en efficiënte manier te beheren,
was er nood aan optimalisatie en
automatisering.

Bovendien zorgt het systeem er ook voor dat
het afvalbeheer van de klant volledig wettelijk
in orde is:

Onder de naam myVanheede bouwden we
een nieuw portaal dat structuur bracht in
die complexiteit. Van offerte over contract
tot het order en de uiteindelijke inzameling:
het systeem registreert alles eenduidig en
ondubbelzinnig. Dit opende de deur tot
gestandaardiseerde rapportering en massa’s
data.

▪ In lijn met de complexe afvalwetgeving die
sterk verschilt van regio tot regio: VLAREMA
in Vlaanderen, Plan Wallon des Déchets et
Ressources, La Loi relative à la Transition
in Frankrijk, enz.

▪ Rekening houdend met de geldende
sorteerverplichtingen: sorteren aan
de bron is verplicht, maar in Vlaanderen 		
moeten bedrijven verplicht 21 afvalstromen
apart inzamelen, terwijl dit er in Frankrijk 		
maar vijf zijn.
Kortom, myVanheede loodst Vanheede en haar
klanten de digitale toekomst in en ontzorgt ze
in hun afvalbeheer.

“De recyclagesector roept bij mij nog veel
twijfels op: complex, weinig transparantie,
te veel instanties of middlemen en weinig
vertrouwen. Als consument heb ik niet het
gevoel dat ik transparant behandeld word.
Ik doe nu mijn best, maar wordt het milieu
daar wel beter van? Geef zin aan sorteren.
Laat de mensen weten waarom ze de
inspanningen doen. Laat hen weten wat er
met hun afval gebeurt. En doe dat op een
open en eerlijke manier.”
Rik Vera, International Public Speaker / Author /
Extreme Customer Centricity Evangelist /
Chairman @nexxworks
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“Tijd is kostbaar. We willen de tijd niet
verspillen en we willen de tijd goed besteden.
Tijd nemen en tijd geven. Transport zouden we
ook op die manier kunnen uitdrukken. Door de
focus op tijd te leggen kan je naar efficiëntie
gaan. Zo weinig mogelijk tijd verliezen. Of
veel tijd winnen om andere dingen mee te
kunnen doen. We zijn het er met z’n allen
over eens dat de waarde van geld als pasmunt
zal afnemen en dat de waarde van tijd zal
toenemen.”
Rik Vera, International Public Speaker / Author /
Extreme Customer Centricity Evangelist /
Chairman @nexxworks

Wat is de milieuimpact van afval?
Binnenkort
rapporteren we het!

Wat is de impact van de sorteerinspanningen
die een bedrijf levert? Hoeveel CO2 bespaart
de klant als die zijn afval door Vanheede laat
verwerken? Bedrijven willen meer transparantie over wat er met hun afval gebeurt.
Die transparantie willen we hen ook geven.
Bij Vanheede dromen we al jaren van een
uitgebreide milieuprestatierapportering voor
onze klanten. Dat willen we doen aan de hand
van een dashboard in myVanheede waarmee
klanten de milieuprestaties van hun afval
kunnen opvolgen. En met myVanheede willen
we deze droom stilaan realiteit maken.

Vorm geven
aan groei

n

“ Verantwoordelijkheid
geven aan je
medewerkers,
ook dat is
ondernemerschap.”

“Door de geëngageerde inzet van alle
medewerkers, door vertrouwen te geven en
verantwoordelijkheid te nemen, is Vanheede
Environment Group uitgegroeid tot een
gewaardeerde partij in de circulaire economie.
Door verder te denken dan de standaardoplossingen en eigen Vanheede technologie
te ontwikkelen, zetten we volop in op
kwaliteitsvolle recyclage en nieuwe
grondstoffen. We beschikken over de wil
en durf om te innoveren, maar ook over
de nodige dosis flexibiliteit om wendbaar te
blijven en ons snel aan te kunnen passen aan
veranderende marktomstandigheden.”
Evelyne Decrans, Director Recycling
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Bedrijfsterreinen
voor de
toekomst
Bij Vanheede recycleren we niet alleen afval. We hebben ook een aantal
bedrijfssites een nieuwe toekomst geboden. Veel van de sites waar we
nu onze recyclageactiviteiten ontwikkeld hebben, herbergden voorheen
een andere industrie. Dat kon een steenbakkerij zijn maar ook een lokaal
vlasbedrijf of een suikerfabriek.

Het voordeel van
ruimte en tijd
Het voordeel van oude bedrijfsterreinen is dat
er veel ruimte beschikbaar is, wat perspectief
biedt. Voor recyclageactiviteiten is er immers
veel plaats nodig. De aangevoerde afvalstoffen
(die meer en meer gescheiden aangeleverd
worden en dus apart gestockeerd moeten
worden), maar ook de stockage van de
afgewerkte grondstoffen of producten
neemt veel ruimte in beslag.
Reconversie heeft bovendien als voordeel
dat er gefaseerd kan gewerkt worden. Dit
biedt de nodige tijd om na te denken en
plannen eventueel bij te stellen in functie van
evoluerende wetgeving of inzichten.
De reconversie van de site in Rumbeke duurt
nu al meer dan 20 jaar, in Quévy al ruim 15
jaar. En beide sites zijn nog steeds in volle
evolutie.

“Veel van de Vanheede sites zijn een
voorbeeld van reconversie van historische
bedrijfsactiviteiten naar innovatieve
milieuactiviteiten. Dit proces sluit naadloos
aan bij de gedachte van circulariteit.
Net zoals bij de recyclage van afvalstoffen
heel wat inventiviteit nodig is om activiteiten
levensvatbaar te maken en afvalstoffen een
nieuw leven te geven, vergt reconversie
mensen die out of the box kunnen denken.
Gelukkig zit dit bij ons in de genen.”
Dieter Grimmelprez, COO, Head of R&D Strategy,
Vanheede Environment Group
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Een proces dat
heel wat talent en
veel visie vraagt ...
Bij de reconversie van een site komt meer
kijken dan bij het ontwikkelen van een nieuw
stuk industriegrond. Je moet de nieuwe of
toekomstige (recyclage)activiteit als het ware
doorheen de bestaande bedrijfsgebouwen
en architectuur heen zien. Je wil immers een
activiteit ontwikkelen, die er nog niet is of
die in ieder geval totaal anders is. En toch
kun je niet anders dan rekening te houden
met wat reeds aanwezig is. Dat vergt visie en
inbeeldingsvermogen.

Daarvoor heb je mensen nodig die inventief
zijn en graag out of the box denken. En die
mee willen stappen in een overlegproces
tussen verschillende diensten en actoren
binnen en buiten het bedrijf: de business
zelf, de facility-dienst, de R&D-dienst, het
management, de buurt en de aandeelhouders.
Alles neemt meer tijd in beslag dan bij een
volledig nieuwbouwproject. Gebouwen
dienen afgebroken te worden. Soms moet
er gesaneerd worden. Dit kost geld en is niet
altijd vooraf te voorzien of te budgetteren.
Reconversie vergt dus niet alleen veel van
de mensen maar ook heel wat financiële
middelen.

“We hebben onze open ruimte slordig ingevuld
en snijden te snel nieuwe stukken verder aan
in plaats van gebruikte stukken opnieuw te
reinigen en geschikt te maken voor nieuwe
activiteiten. Activa in even goede of zelfs
betere staat achterlaten dan je ze hebt
verworven, geeft blijkt van een duurzame
visie.”
Geert Noels, Econopolis

Actieplan
2020
Een korte schets van de evolutie van
onze site te Quévy sinds 1999:
Van 1999 tot 2007 : Herinrichting, sanering,
afbraak, onderzoek en ontwikkeling van
mogelijke toekomstige activiteiten.
Van 2007 tot 2015 : De eerste belangrijke
investeringsfase; de constructie van
een ontpakkingslijn voor voedingsafval,
een vergistingsinstallatie en drie
productiehallen.

Van 2016 tot 2020 : Actieplan 2020 met
een tweede investeringsfase; vergroten
en uitbouwen van de ontpakkingslijn en
vergistingsinstallatie, aanpassing van de
wegeninfrastructuur, vergroten van de
productiehal, waterzuivering, atelier en
magazijn.
Een nieuwe bestemming: Op dit ogenblik is
8 ha van de 18 ha terrein industriële zone.
Het doel is om deze zone te verdubbelen en
naar +-15 ha te gaan. Zo kunnen we de huidige
en nieuwe activiteiten optimaal ontwikkelen.

“In 2020 zal onze opmerkelijke industriële
site, innovatief, performant en uitgerust zijn
met spitstechnologie op vlak van verwerking
van afval. Ze is uniek in Europa door de
verschillende activiteiten.”
Julien Pozza, Director, Vanheede Biomass Solutions
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De fabriek van
de toekomst ligt
in Quévy
De thuisbasis van Vanheede Biomass
Solutions ondergaat de komende jaren een
ware metamorfose. In 2016 werden al een
aantal investeringen gedaan in verbeterde
sanitaire blokken voor de medewerkers en
het zuiveren van afvalwater. Met het
actieplan 2020 ondergaat de site een
tweede investeringsfase.
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Vanheede
Environment
Group 2018
Vanheede Environment Group behoort tot de top in de Benelux en
Noord-Frankrijk op vlak van afvalmanagement.
Onder het motto “Managing Your Waste Materials” helpen we onze
klanten in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Engeland
graag hun afval de beste bestemming te geven.
We zamelen niet alleen hun afval in, maar sorteren en verwerken dit ook
in onze eigen verwerkingscentra.

LONDEN
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Kerncijfers
2018
geconsolideerde omzet

125.082 KEUR

jaarlijks verwerkt afval

876.333 TON
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vaste medewerkers

afvalstromen

608

1.850

Vanheede Environment Group

jaarlijkse productie groene energie

50 JAAR

45 MILJOEN KWH
= goed voor bijna 13.000 huishoudens
= meer dan 3 keer het eigen verbruik

recyclage en nuttige toepassing

89,40%

jaarlijks nieuwe grondstoffen

474.743 TON

De Sustainable
Development
Goals als
inspiratiebron
Er lonken nog heel wat uitdagingen en
opportuniteiten voor Vanheede. Om hierin
meer inzicht te krijgen hebben we besloten
naast het internationale GRI-referentiekader
voor duurzaamheidsverslaggeving
(www.globalreporting.org) ook te onderzoeken op welke manier we een bijdrage
kunnen leveren aan de Sustainable
Development Goals (SDG’s). Deze duurzame
ontwikkelingsdoelen werden op 25 september

2015 door 193 staatshoofden en regeringsleiders goedgekeurd tijdens een speciale top
van de Verenigde Naties in New York.
Ze bestrijken een hele resem duurzaamheidsthema’s, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, volksgezondheid, onderwijs en armoedebestrijding, en zullen de komende 15 jaar de
wereldwijde duurzaamheidsagenda bepalen.
Voor het eerst worden zowel bedrijven, NGO’s,
overheden als alle andere maatschappelijke

actoren aangesproken om samen deze
17 doelstellingen te bereiken.
In samenspraak met de leden van de speciale
MVO-denktank (2015) en na grondige analyse
in samenwerking met de studenten Master
of Business Administration en Handelswetenschappen van KULeuven, campus Brussel
werd besloten dat Vanheede het meest kan
bijdragen aan de realisatie van:

“Milieu is de grootste
groeipool van de
wereldeconomie.
Bedrijven die vandaag
de oplossingen voor de
historische vervuiling
ontwikkelen zullen niet
alleen sterke groeiers
zijn, ze worden de leiders
van een nieuwe generatie
ondernemers.”
Geert Noels, Econopolis
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Einde aan armoede

Einde aan honger

Goede gezondheid
en welzijn

Kwaliteitsonderwijs

Gendergelijkheid

Schoon drinkwater
en goede sanitaire
voorzieningen

Betaalbare en
duurzame
energie

Eerlijk werk en
economische
groei

Duurzame industrie,
innovatie en
infrastructuur

Minder ongelijkheid

Duurzame steden
en gemeenschappen

Verantwoorde
consumptie en
productie

Klimaatverandering
aanpakken

Leven in het
water

Leven op
het land

Vrede, veiligheid
en sterke publieke
diensten

Partnerschap om
doelstellingen te
bereiken

“Circulair denken betekent anders gaan
denken en doen. Innovatie kan ons hierbij
alvast een eind vooruithelpen. We moeten
meer rekening houden met elkaar en dus nog
meer samenwerken. We kunnen immers geen
nieuwe producten maken zonder aan de ‘end
of life’ te denken. We kunnen geen grondstoffen maken zonder aan de recyclage te denken
en we kunnen geen afval recycleren zonder
aan het nieuwe product te denken dat hier
straks mee zal gemaakt worden.”
Dieter Grimmelprez, COO, Head of R&D Strategy,
Vanheede Environment Group

“Ik kijk ieder jaar opnieuw uit naar het
duurzaamheidsverslag van Vanheede.
Het document geeft een totaaloverzicht van
duurzaamheid in al haar facetten. Vooral de
manier hoe Vanheede met haar mensen en
het milieu omgaat, verwondert me telkens.
Waar andere bedrijven weinig aandacht
hebben voor restproducten, slaagt Vanheede
erin net daar haar corebusiness van te maken.
Het duurzaamheidsverslag geeft inspiratie en
gemoedsrust dat we de juiste keuze maken in
onze leverancier van ons afvalbeheer.”
Michel Soubry, CEO, Soubry NV

Closing the
gap in de
circulaire
economie
Volwaardig partner
in de circulaire
economie
Op 18 april 2018 keurde het Europees
Parlement met het Circular Economy Package
een reeks maatregelen goed om de circulaire
economie concreet vorm te geven. Europa wil
evolueren naar een systeem waarin producten,
materialen en grondstoffen zo lang mogelijk
waardevol gebruikt kunnen worden.
Het actieplan behelst alle onderdelen van een
productcyclus, van ontwerp tot hergebruik.

Via innovatieve scheidings- en verwerkingstechnieken recupereert Vanheede nu al heel
wat hoogwaardige materialen en energie uit
afvalstromen. Door voortdurende proces- en
productinnovatie trachten we een shift te
verwezenlijken in de denkwijze van hoe we
met afval moeten omgaan en kunnen
evolueren naar een circulaire economie.
Samen met onze stakeholders proberen we
bestaande structuren en processen te
herschrijven.
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Sorteren aan de bron
Met ingang van 1 juni 2018 zijn de Vlaamse
bedrijven, conform de VLAREMAregelgeving, verplicht om naast de reeds 18
soorten verplicht te scheiden afvalstromen,
nog 3 bijkomende stromen te sorteren:
plastic folies, harde kunststoffen en
piepschuim.
Vanheede stelt ook voor deze afvalstromen
de meest optimale inzamelmethode en
-frequentie voor, om de logistieke kost voor
bedrijven zo laag mogelijk te houden en
ondersteunt via eenduidige communicatie en
sensibilisering. Een positieve stap in de richting
van het sluiten van meer materiaalkringlopen.
Want hoe zuiverder de fracties, hoe gemakkelijker de recyclage en de verwerking achteraf.

AZ Delta, samen met
Vanheede een
duurzame werf
Afvalbeheer is nooit een evidentie en al
helemaal niet op een werf waar tientallen
aannemers tegelijk aan het werk zijn.
Dit is niet anders op de werf van de nieuwe
hoofdcampus van AZ Delta in Rumbeke.
Afvalbeheer start met een correcte sortering
aan de bron. In overleg met het werfbestuur
is een doorgedreven studie uitgevoerd van de
verschillende afvalstromen die vrijkomen op
de werf tijdens de verschillende fasen.
Op basis hiervan werden de geschikte afvalcontainers gekozen en logisch opgesteld in
afvaleilanden langs werfliften.

Onze man-on-site (MOS) zorgt ervoor dat de
volle containers regelmatig afgevoerd worden
naar het centrale containerpark en opgehaald
worden voor verwerking.
De sleutel voor een correcte sortering is de
juiste signalisatie. Daarom is op alle containers
een signalisatiebord voorzien met daarop
de afvalstroom in het Nederlands, Frans en
Engels. Een universeel pictogram en een
vaste kleur, ondersteund door een foto per
afvalstroom, versterkt de afvalsignalisatie
enorm. Deze elementen moeten bijdragen
aan een correcte inzameling.

“Een goede coördinatie en een efficiënte
logistieke flow op een werf zijn noodzakelijk
om alles vlot en veilig te laten verlopen.
Het afvalbeheer maakt daar een belangrijk
onderdeel van uit. Als de verantwoordelijkheid voor het afvalbeheer toegewezen wordt
aan verschillende personen, kan het snel een
warboel worden. Door dit te centraliseren
en toe te kennen aan één partij verloopt het
meer gestructureerd en kan de communicatie
eenduidiger gebeuren.”
Kurt Meijhui, Sales Supervisor, Vanheede Environment Group
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Verbinden en
samenwerken
Vanheede Environment Group is een
geïntegreerd milieubedrijf. Naast een
internationaal georganiseerde afvallogistiek
beschikken we over eigen verwerkingssites.
Een groot deel van de afvalstromen wordt in
eigen beheer opgewaardeerd tot grondstof
of energetisch gevaloriseerd. Wij zetten alvast
onze jarenlange ervaring, materialenkennis en
knowhow in om bestaande verwerkingsprocessen en installaties te optimaliseren,
maar ook om samen met andere bedrijven
en onderzoeksinstellingen nieuwe, duurzame
economische activiteiten te ontwikkelen om
nog meer materiaalkringlopen te sluiten.
Klanten verwachten meer en meer van ons
dat we een adviserende rol opnemen en dat
we met hen meedenken over hoe ze hun
productieprocessen en productontwikkeling
kunnen aanpassen richting meer recyclage.
Vervolgens zorgen we voor het afvalbeheer
en finaal leveren we terug een halffabricaat af.
We zien alvast twee hefbomen voor meer
secundaire grondstofstromen.
Enerzijds zijn bepaalde recyclageoplossingen
momenteel helaas nog duurder dan afvalverbranding. Slechts een miniem aantal
klanten prefereert in dat geval de aard van
verwerking boven de kostprijs. Verder onderzoek naar diepgaandere oplossingen en
wetmatige oplossingen vanuit de overheid
kunnen hier soelaas bieden. Anderzijds zijn
er vandaag voor sommige gerecycleerde
producten op de markt te weinig afzetmogelijkheden waardoor het aanbod de vraag
overstijgt. Hierdoor worden recyclaten niet
naar waarde betaald (recyclageparadox).
Door producenten bijvoorbeeld te stimuleren
of te verplichten gerecycleerde materialen in
hun producten te gebruiken kan de markt voor
recyclaat vergroot worden.

“Vanheede gaat veel verder dan afvallogistiek.
We hebben een grote materialenkennis
opgebouwd en op onze expertise rond
recyclageprocessen wordt internationaal
beroep gedaan. Deze kennis stellen we dan
ook graag ten dienste van onze klanten.
Om zo nog meer kringlopen te kunnen sluiten
met maximaal behoud van waarde van
producten en materialen.”
Pieter Vierstraete, Material Recovery Manager,
Vanheede Environmental Logistics

“We moeten blijven investeren en nog
meer gesloten materiaalstromen opzetten.
Blijven pionieren in proefprojecten en
deze projecten laten uitgroeien tot mature
business opportuniteiten. Onze pioniersrol
helpt ons sneller te kunnen schakelen in de
toekomst en flexibel in te spelen op wijzigende
marktomstandigheden.”
Nico Kimpe, Sales & Sourcing Supervisor,
Vanheede Polymers & Compounds

Onze
logistiek in
kerncijfers
264
vrachtwagens
84% >= EURO 5
+/- 16.000.000 km
= 2.500 x de aarde rond

238 chauffeurs
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Onze recycling
in cijfers
Verwerkingswijze
door de logistieke
bedrijven 2017

89.40%
nuttige
toepassing

10.60%
verwijdering
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Evolutie
verwerkingswijze
door de logistieke
bedrijven (in %)

Evolutie
verwerkingswijze
door de recyclingbedrijven (in %)
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Afval kan in de eigen verwerkingssites of bij
externe verwerkers een nuttige toepassing
krijgen. De meest hoogwaardige vorm van
verwerking krijgt altijd de voorkeur.
Bij de treatmentbedrijven wordt ongeveer
een kwart van het afval verwijderd. Dit zijn
voornamelijk afvalresidu’s die van externe
verwerkingsinstallaties aangeleverd worden op
onze stortplaats Vanheede Landfill Solutions.

Aard en verwerking
door de logistieke
bedrijven:
41,45%

Aard en verwerking
door de recyclingbedrijven:
10,43%

26,42%

8,26%
8,61%

3,72%

0,75%
0,27%
19,38%

3,64%
5,02%
2,27%
24,68%

34,28%

0,75%
9,85%

0,22%

recyclage
sorteren
vergisting
composteren
fysico-chemische behandeling
meeverbranden
verbranden (nuttige toep.)
verbranden (verwijdering)
storten

recyclage
vergisting
composteren
fysico-chemische behandeling
thermische behandeling/drogen
meeverbranden
storten
storten (recyclage-end of waste)
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Sluiten van de
polypropyleenmateriaalstroom
Vanheede Carpet Recycling
en Vanheede Polymers &
Compounds behoren tot de
Europese top in het onderzoek
naar duurzame oplossingen
voor textielafvalverwerking.
Polypropyleen tapijtgarens worden
omgezet tot kunststofkorrels, die
zowel dienen als grondstof voor
nieuwe korte vezel als grondstof
voor het maken van beurstapijt.
Na gebruik wordt het beurstapijt
verwerkt tot korrels voor
spuitgiettoepassingen. Ook deze
toepassingen kunnen nadien weer
vermalen worden tot flakes, die op
hun beurt opnieuw kunnen worden
gerecycleerd. Een continue closed
loop!

Profit
PROFIT, een Catalisti-ICON project
(2017-2019), tracht alternatieve oplossingen
te ontwikkelingen voor de complexe stroom
van gemengd ontpakkingsmateriaal.
Vanheede werkt in dit project samen met
bedrijven (Govaerts Recycling, OWS nv),
UGent en OVAM om de meest adequate
en kostenefficiënte scheidingstechnieken
te ontwikkelen in functie van het gewenste
eindproduct en het potentieel voor recyclage
te onderzoeken, rekening houdend met
belemmeringen qua geur en vuil.
Meer info:
www.capture-resources.be/projects/profit
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Vanheede neemt de handschoen op in elke stap van de new waste hierarchy:

Beneficial use of
material and energy

PREVENTION/REDUCTION
REUSE
RECYCLING: 100% MATERIAL RECYCLE
100% MATERIAL RECOVERY

CO-PROCESSING

Waste disposal

WASTE TO ENERGY
INCINERATION
LANDFILLING

Refoil
Verpakkingsmaterialen bewaren en
beschermen de productkwaliteit en verlengen
tevens de houdbaarheid van de te verpakken
materialen. Ogenschijnlijk ‘eenvoudige’ folies
voor verpakking van allerhande (voedings)
producten bestaan eigenlijk uit meerdere
lagen van verschillende polymeermaterialen,
die elk een eigen functionaliteit bijdragen
tot de verpakking. Meerlaags kunststof verpakkingsafval is een grote uitdaging voor
mechanische recyclage, omdat de samengestelde materialen niet kunnen gescheiden
worden en dus samen in een mengsel
verwerkt moeten worden.

UGent, KUL en VKC sloegen met hun complementaire expertise de handen in elkaar om
deze uitdaging aan te pakken in de VLAIO-IWT
aanvraag ReFOIL (2017-2019). Als industriële
partners in dit project stellen Vanheede en
Colruyt in een gezamelijke case study hun
kennis ter beschikking inzake een effectieve
recyclage (i.p.v. verbranding) methodiek.
Meer info:
www.ugent.be/ea/match/cpmt/en/research/
refoil
www.capture-resources.be/projects/refoil

100% ENERGY RECOVERY

Partner in
duurzame
energie
opwekking
Een optimale
energiemix
Om klimaatveranderingen op lange termijn
onder controle te houden en onze gezondheid en levenskwaliteit te behouden, zetten
we in op energie-efficiëntie en hernieuwbare
energie.
Bij de aankoop van installaties kiezen we zelden
voor het standaardpakket. In samenspraak
met de leveranciers en onze eigen engineers
wordt een oplossing op maat van onze noden
geassembleerd en gedimensioneerd volgens
optimaal rendement en efficiëntie.
Onze eigen industriële vergistingsinstallatie
(Quévy) verwerkt organisch-biologische
producten tot methaangas, dat vervolgens
door een gasmotor wordt omgezet in
duurzame elektriciteit en warmte.

Een netto milieuwinst ten opzichte van
compostering, gezien daarbij geen hernieuwbare energie wordt geproduceerd.
De installatie te Quévy heeft een geïnstalleerd
vermogen van 3,8 MW en het gemiddeld
geproduceerd vermogen ligt boven de 3 MW.
De geproduceerde warmte wordt gebruikt
voor het verwarmen van onze gebouwen en
het drogen van specifieke afvalstromen.
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Evolutie elektriciteitsproductie (in kWh)
biomassa

stortgas

windenergie

Ook onze stortplaats (Rumbeke) fungeert
als een kleine maar krachtige energiecentrale. Het biogas dat vrijkomt uit de
deponie wordt omgezet in groene elektriciteit.
Bij het omzetten van het biogas in energie
komt ook warmte vrij. Die recupereren we en
bieden we aan een naburig bedrijf aan, dat de
warmte gebruikt in hun spuitcabine voor het
lakken van agrarische machines.

zonne-energie

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

Een 2 MW windmolen injecteert alle
elektriciteit op het net. De 1.065 zonnepanelen
(250 kWp) dragen bij tot de elektriciteitsvoorziening van de site in Quévy, het overschot
wordt aangeleverd aan het net.

15.000.000

10.000.000

5.000.000
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20.000.000

“Terwijl hernieuwbare energie klassiek
vaak gelinkt wordt aan windmolens en
zonnepanelen, vormt biogas bij Vanheede
evenzeer een waardevolle hernieuwbare
energiebron. De impact van CH₄ (methaan) als
broeikasgas is 25 keer zo groot als deze van
CO₂. Het capteren van CH₄ in de stortplaats
van Vanheede Landfill Solutions (Rumbeke)
heeft dus een dubbele milieuwinst. Door in de
biogasmotoren CH₄ om te zetten in duurzame
elektriciteit wordt vermeden dat deze in de
atmosfeer terecht komt. Bovendien wordt
tijdens dit proces CH₄ omgezet in CO₂ en water,
waardoor de milieu-impact met een factor 25
vermindert.”

10.000.000

Jürgen Desmedt,
Director, Vanheede Landfill Solutions

Evolutie groene stroomcertificaten
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Evolutie energieproductie en -verbruik (in kWh)
elektr. productie

warmteproductie

elektr. verbruik

Momenteel worden nog andere pistes voor
uitbreiding van de eigen energieopwekking
onderzocht.
Te overwinnen hindernissen hiervoor zijn:

50.000.000

▪ Beschikbare afzetmogelijkheid voor warmte
op locatie waar het biogas vrijkomt
▪ Opzuiveren biogas tot aardgaskwaliteit
▪ Afstemmen van de elektriciteitsopwekking
op de vraag
▪ Rendabiliteit van de installatie, los van
subsidiemechanismen
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We produceren
driemaal meer
hernieuwbare
energie dan we
verbruiken
Optimaliseren van de energieportefeuille via een flexibel leveringscontract
Met een groot aandeel groene stroom uit
bronnen als wind, zon en biogas is Vanheede
de facto een netto-opwekker van elektriciteit
uit groene en duurzame bronnen.
Bij het optimaliseren van de energieportefeuille werd een contract
uitgewerkt dat naast prijszekerheid
ook extra omzetkansen zou bieden
door de flexibele stroomopwekking
van Vanheede te verhandelen op de
kortetermijn- en reservestroommarkten.
Volgens de voorwaarden van de
overeenkomst treedt Next Kraftwerke op
als Balanceringsverantwoordelijke en als
stroomverhandelaar.

Eoly levert groene elektriciteit en werkt
samen met Next Kraftwerke aan de
commercialisering van de productieflexibiliteit
op de spot- en reservestroombeurzen.
De stroomopwekking van de flexibele
installaties van Vanheede wordt real time
opgevolgd. De dispatchers in het controlecentrum van de virtuele energiecentrale van
Next Kraftwerke, de Next Pool genaamd,
verhogen de elektriciteitsproductie als de
prijzen stijgen en verlagen de productie om
brandstof te besparen als de prijzen dalen.

“In deze samenwerking gaat het niet alleen
over het creëren van directe waarde met
de flexibiliteit van onze motoren, maar ook
over het verlenen van extra steun voor de
integratie van hernieuwbare energiebronnen.”
Tom De Vrieze, Project Engineer
Thermodynamica, Vanheede Environment Group
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“Het aangepaste leveringscontract stelt
ons in staat om samen te werken en
flexibiliteitsdiensten te verlenen aan de klant.
Dit model is vrij uniek en vertegenwoordigt
een maatwerkoplossing voor één klant, maar
we geloven dat dergelijke contracten in de
toekomst de norm zullen worden”
Jan De Decker, CEO van Next Kraftwerke Belgium

Flex Trading and Supply for Vanheede
Next Kraftwerke
▪ BPR management
▪ Flexibility steering
▪ Power trader

Trading

Power market

EOLY (Colruyt Group)

▪ Green Supplier offering smart flex contracts
▪ Efficient supply data management
▪ Cooperating with Next Kraftwerke’s flexibility
service

Reactive balancing
Reserve power

Control data
Production
set-point

Smart flex supply contract
+
Additional premium for
flexibility provision

Measurement data
Actual production
Readiness signal
Gas storage status

Reserve power (Elia)
Flexible production
Weather dependent
renewables

Vanheede

▪ Operation and maintenance of
flexible biogas units
▪ Owner of renewable generation

In 2017
wekten we
meer dan
45.000 MWh
elektriciteit en
warmte op.

Consumption

45.000 MWh is het energieverbruik van:

13.000
gezinnen

225

miljoen km
gereden met een
Tesla S85

Duurzame
ecosystemen ...
ter land, ter zee
en in de lucht
Duurzaam
bodembeheer
Een gezonde bodem biedt ruimte voor natuur,
ondernemen en veilig en gezond leven en
wonen. Om dat te verwezenlijken werkt
Vanheede aan een duurzaam bodembeheer.
In de eerste plaats door preventief op te
treden, zoals het verharden van de terreinen
om insijpelen te voorkomen of het nemen van
periodieke bodem- en grondwaterstalen om
problemen vroegtijdig te detecteren.
Verschillende oriënterende en beschrijvende
bodemonderzoeken werden afgerond of
opgestart. Waar historische verontreiniging
werd vastgesteld werd een saneringsplan
opgemaakt en na akkoord van de betreffende
overheid uitgevoerd. Verontreinigde grond
wordt afgegraven en extern verwerkt.

Op de stortplaats in Rumbeke werd het risico
op percolaatlekken in overleg met de buren
en de stad Roeselare structureel aangepakt.
De stortplaats en de natuurgebieden liggen
immers in overstromingsgebied. Er werd
daarom een grotere buffering van het water
aangelegd die tevens moet vermijden dat het
percolaat zijn weg vindt naar het bos en de
rivieren.

27

Verbeterde
bodemkwaliteit

Gezamelijk beheer
van kleiontginning

Beperken van luchtemissies

Op onze site in Quévy werken compostering,
vergisting en waterzuivering hand in hand voor
een verbeterde bodem- en waterkwaliteit:

De stortplaats te Rumbeke bevindt zich in een
ontginningsgebied van ongeveer 40 ha.
In samenspraak met het Departement
Omgeving Afdeling Vlaams Planbureau voor
Omgeving (het vroegere 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, ...

We dragen zorg voor de leefomstandigheden
van onze buren, beperken hinder en houden
rekening met hun wensen en grieven. Drie
keer per week doet Jan Dujardin zijn geurronde rond onze stortplaats in Rumbeke.
In overleg met de buren werden een reeks
maatregelen geadviseerd die intussen worden
geïmplementeerd: een actiefkoolinstallatie
op het afzuigsysteem van de wasplaats, een
vernevelingssysteem in de loods voor restafval,
voedingsafval binnen overgieten, een ander
vrachtwagentype ontwikkelen om voedingsafval in te zamelen; een biofilter op de
luchtafzuiging, ...

▪ 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.
Compost is een uitstekende bodemverbeteraar. Het bevat een hoog gehalte
organisch materiaal.
▪ Onze eigen industriële vergistingsinstallatie
verwerkt ruim 100.000 ton organischbiologische producten tot methaangas,
dat vervolgens door een gasmotor wordt
omgezet in elektriciteit. Digestaat is de 		
grondstof die overblijft na vergisting.
Het wordt als bodemverbeterend middel rijk
aan organische stof ingezet in de land- en 		
tuinbouw.
We verwachten de komende jaren een verdere
groei van de vergistingsactiviteiten. Dit komt
deels doordat de overheid de selectieve
inzameling van voedingsafval sterk stimuleert.

“Bij Vanheede wordt professioneel
omgesprongen met milieubeheer. Onder
meer een begeleidingscommissie vormt een
forum voor alle betrokken stakeholders (buren,
overheid, bedrijf) rondom de stortplaats
om vergunningstechnische aspecten op te
volgen, bezorgdheden op tafel te brengen en
verbetermogelijkheden te onderzoeken.”
Koen Dewulf, Hoofd Dienst vergunningen,
Provincie West-Vlaanderen

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 kleiontginning
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.

Ook stof kan een mogelijke bron van hinder
vormen. In Dottenijs worden poorten geïnstalleerd om het stof dat gegenereerd wordt door
de pellets binnen te houden. In Quévy wordt
tijdens het breken van het hout waterverneveling toegepast en wordt er rekening gehouden
met de windrichting. Daarnaast startten we
ook met depositiemetingen op ronddwarrelend stof rondom de stortplaats in
Rumbeke. Zo kunnen we proactief reageren,
moesten er zich calamiteiten voordoen.

“Als innovatieve speler is het belangrijk
mee te zijn en te blijven met de nieuwe
technologische ontwikkelingen en evoluties
in de wetgeving. Als je niet mee bent, word je
voorbijgestoken.”

“Vanheede staat voor open en transparante
communicatie. Het vergt heel wat
inspanningen om het vertrouwen van de buurt
te winnen, maar slechts enkele seconden om
dit vertrouwen terug te verliezen.”

Bettina Bouckaert, Secretariaat
Omgevingsvergunningscommissie,
Provincie West-Vlaanderen

Koen Vandenbroucke, QESH-manager
Vanheede Environment Group
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Evolutie verbruik
leidingwater in m3

Evolutie verbruik
regenwater in m3

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

2013

Visie op efficiënt
watergebruik
Ook waterbronnen en de manier waarop
ermee omgegaan wordt, hebben een impact
op de maatschappij en de economie, vooral
op vlak van gezondheid, voedselproductie,
hygiëne en de werking van ecosystemen.
Onze visienota water zet in op het vermijden
van stadswater en omvat enkele maatregelen
die het watergebruik en afvalwater moeten
optimaliseren:

2014

2015

▪ Hergebruik van hemelwater. Waar mogelijk
leidingwater vervangen door hemelwater.
▪ Hergebruik van gezuiverd afvalwater als 		
proceswater (wasinstallaties, ter voorkomen
van stofhinder, …) via een eigen waterzuiveringsinstallatie.
▪ Waswater opvangen om nadien te zuiveren
in een eigen of externe waterzuiveringsinstallatie.
▪ Voorkomen afvalwater aan de bron. 		
Afkoppeling van de parking voor voertuigen
en stalplaatsen voor lege containers, sneller
afdekken van stortcellen met folie, overkapping aanbrengen, enz.

2016

2017

We zetten volop in op meten is weten.
Waterverbruiken worden nu niet alleen in
totaliteit, maar ook op deelinstallaties
geregistreerd om gerichte maatregelen
te kunnen nemen.

Kansen
krijgen
en kansen
nemen
Zinvol werk in een
sector met toekomst
Vanheede biedt haar medewerkers een
boeiende job in een toekomstgerichte sector.
Zinvol werk met een positieve impact op de
maatschappij. Vanheede staat bekend als een
stabiele werkgever, dicht bij huis, met een
eerlijke en correcte verloning. Maar in de
huidige krappe arbeidsmarkt volstaat het niet
te blijven bouwen op deze goede reputatie.
Employer branding wordt steeds belangrijker
om ons te kunnen onderscheiden van andere
bedrijven. Dagdagelijks trachten we het evenwicht te bewaren tussen het groepsbelang en
de verwachtingen van elk individu. HR is nu
meer maatwerk geworden.
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“Waar Vanheede het
verschil maakt, is de
menselijke aanpak en
het geloof in mensen.
We verstoppen ons
niet achter systemen.
Het menselijke en de
emoties, dat is wat
telt. HRM? Human
& Resources komen
eerst, dat is het
menselijke.
Management komt
pas op de tweede
plaats.”
Wim Cannaert, HR Manager,
Vanheede Environment Group

Openheid, eerlijkheid, vertrouwen,
menselijkheid en respect creëren een
verbondenheid onder alle medewerkers,
het ‘Vanheede familiegevoel’. We trekken
medewerkers aan zoals we zelf zijn en merken
dat zelfs onze klanten qua cultuur en ondernemerschap vaak een spiegel van onszelf zijn.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de sterkte van
een onderneming bepaald wordt door de
kracht van haar mensen. Ik ken Vanheede
als een werkgever die zich bewust is van
de uitdagingen en veranderingen die ons
te wachten staan. Vanheede zet in op een
duurzaam HR-beleid waarbij ze verantwoordelijkheid geven en bereid zijn te investeren in
de ontwikkeling van hun medewerkers.”
David Maelfait,
Business Development manager Acerta

Indeling
volgens regio

Indeling
volgens leeftijd

Indeling
volgens taal

Luxemburg 1%
Frankrijk 8%

< 30 11%

Wallonië 34%

30 - 45 46%

NL 55%

Vlaanderen 57%
> 45 43%

FR 45%
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“Vanheede en Unique (onderdeel van USG
People) vinden elkaar in een gezamenlijk
streven naar duurzaam werkgeverschap.
Beiden onderkennen we de kracht en het
belang van het menselijk kapitaal. We bieden
perspectief aan medewerkers en zetten in op
de lange termijn. We challengen elkaar en
denken proactief mee in de recrutering en
selectie, maar ook het bredere HR-beleid van
de Vanheede groep.”
Katty Scheerlinck,
Country Director Belgium USG People

“Er heerst vandaag niet zozeer een tekort
aan jobs. Eerder het tekort aan mensen en
skills is de remmende factor voor de groei
van de economie. Een belangrijke uitdaging
is hoe de mensen voldoende vaardigheden
aan te leren in functie van de job. We zoeken
hierin mee naar oplossingen, zoals omscholen,
compententie-ontwikkeling, doorstroom,
werkbaar werk of flexibiliteit. De jongere
generatie heeft ook andere noden qua
jobinvulling dan oudere medewerkers.
Kant en klare oplossingen zijn hiervoor nog
niet voorhanden. Er is nood aan een kader
en visie op lange termijn, maar de concrete
invulling vergt telkens maatwerk op zowel
bedrijfs- als persoonsniveau.”
Katty Scheerlinck,
Country Director Belgium USG People

Indeling
volgens geslacht

Voltijds
Deeltijds

Arbeiders
Chauffeurs
Bedienden
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577

162

79%

21%

208

238

Mensgericht
personeelsbeleid
Als werkgever bieden we een mensvriendelijke
bedrijfscultuur. We koesteren onze bonte
mix medewerkers ongeacht hun leeftijd,
geslacht, nationaliteit, opleidingsniveau, ...
Een divers team kan immers putten uit een
grote verscheidenheid aan kennis, ideeën en
ervaringen. Zo is het geheel meer dan de som
van de delen.
Binnen HR vinden we het onze rol de mensen
écht als mensen te mogen en kunnen benaderen. Samen met de werknemer zoeken we
naar een oplossing, wanneer privéproblemen
te zwaar doorwegen. Daarom startten we ook
een samenwerking op met het Netwerk tegen
Armoede, waar mensen in armoede het woord
nemen met als uiteindelijke doel armoede en
sociale uitsluiting uit te bannen. Deze organisatie richt zich recent ook op de ‘working
poor’, kwetsbare medewerkers die om verschillende redenen (echtscheiding, langdurig
ziekte, enz.) met armoede te maken kunnen
krijgen.

“Vanheede is een internationale speler met
een sterke lokale verankering in de verschillende regio’s. Vanheede was één van de eerste
spelers die openstond voor diversiteit en
kansen bood aan medewerkers over de grenzen heen, ongeacht origine, taal of scholingsgraad. Niet altijd evident, maar met de open
en constructieve houding van Vanheede een
belangrijke troef.”
Katty Scheerlinck,
Country Director Belgium USG People

“Vanheede heeft een duidelijke missie en
visie met waarden waarin we ons herkennen.
Vanheede beseft duidelijk dat groeien niet
mogelijk is zonder geëngageerde medewerkers. Acerta ondersteunt deze visie door als
HR-klankbord op te treden om jullie verdere
groei, veranderingen en uitdagingen als
HR-partner mee te ondersteunen.”

“Voor Vanheede was het een evidente keuze
om in te stappen in het programma van het
Netwerk tegen Armoede. Het HR-beleid van
Vanheede is doordrongen van de menselijke
aanpak en de aandacht en zorg voor (het persoonlijke leven van) z’n medewerkers.”

“Werk en privé lopen onvermijdelijk in
elkaar over. Met de huidige krapte op de
arbeidsmarkt is het niet alleen moeilijk om de
juiste mensen te vinden maar als bedrijf heb
je dus ook baat om je medewerkers aan je te
binden, ook als het moeilijk gaat. Het Netwerk
tegen Armoede biedt ondersteuning aan
bedrijven om werk-welzijnsproblematieken &
armoede bij je medewerkers te herkennen en
bespreekbaar te maken. Vervolgens bieden
via een sociale kaart mogelijkheden aan
waar naargelang de problematiek kwetsbare
medewerkers gericht en op maat kunnen
worden doorverwezen.”

Wim Cannaert, HR Manager,
Vanheede Environment Group

Johan Schmidt, Projectverantwoordelijke ESF Project
Duurzame Tewerkstelling, Netwerk tegen armoede

David Maelfait, Business Development
manager Acerta

“Vanheede was één van de eerste spelers die
openstond voor diversiteit en kansen bood
aan medewerkers over de grenzen heen,
ongeacht origine, taal of scholingsgraad.”
Katty Scheerlinck, Country Director Belgium USG People
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Vrijheid geven en
verantwoordelijkheid
nemen
Medewerkers bij Vanheede krijgen veel
vrijheid om hun persoonlijkheid te ontwikkelen
en te groeien in hun job.
Verantwoordelijkheidsgevoel en ondernemerschap worden aangemoedigd. Het is m.a.w.
aan de werknemer om de persoonlijkheid te
ontwikkelen om kansen te zien en deze ook op
te nemen.
HR Business Partners verzorgen het contact
met de verschillende sites. Elke site beschikt
over een persoonlijke contactpersoon bij HR
voor vragen rond payroll, vakantie, wetgeving,
maar evenzeer voor een persoonlijke babbel.
Dit wekt herkenbaarheid en vertrouwen op bij
de medewerkers ter plaatse.
De groei van het bedrijf maakt het wel uitdagender om dat persoonlijk contact te blijven
behouden. Dit probeert Vanheede ook op te
vangen door op elke site HR Communicatoren
aan te stellen.
Dit zijn mensen die naast hun dagelijkse
functie (ze zijn dus geen medewerkers HR)
een aanspreekpunt zijn voor de mensen.
Zij vormen de directe verbinding met de
HR-department.

“We streven naar een
duidelijke en correcte
loonverwerking.
We zijn oplossingsgericht en staan
open voor vragen.”
Caroline Bostoen, HR Business Partner,
Vanheede Environment Group

“In onze contacten met mensen is elke situatie
anders. Door te luisteren en te zoeken naar
de juiste oplossing, zorgen we mee voor
betrokken en tevreden medewerkers.”
Vanessa Vandenberghe, HR-Business Partner,
Vanheede Environment Group

“Als HR Business Partner moet je polyvalent
zijn. Naast kennis over de loonadministratie en
wetgeving is het menselijke en sociale aspect
minstens even belangrijk. Net dat is wat onze
functie zo boeiend maakt. Communicatie,
negotiatie, een luisterend oor zijn.”

“In een snel veranderende arbeidsmarkt
ligt er een belangrijke rol weggelegd
voor werkgevers, werknemers en leidinggevenden. Dat biedt zowel uitdagingen
als opportuniteiten. Met Acerta willen
we Vanheede, haar medewerkers en
leidinggevenden ondersteunen in elke
groeifase van het HR-proces. De kracht van
mensen, daar draait het om. We willen onze
talenten optimaal inzetten om zo de kracht
van mensen maximaal te laten ontplooien.”

Florian Desmeytere, HR Business Partner,
Vanheede Environment Group

David Maelfait,
Business Development manager Acerta

“Ik hou ervan mensen te leren kennen en me
bereikbaar en toegankelijk op te stellen voor
vragen en bekommernissen. Op die manier
verlagen we de drempel.”
Emmy Vanrobaeys, HR-Business Partner,
Vanheede Environment Group

“We willen als HR-department blijven
meegroeien met de nieuwe tendensen.
Flexibele werktijden, digitalisering van de loonen 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.”
Wim Cannaert, HR Manager,
Vanheede Environment Group

“We kennen Vanheede als een premium
innovatieve speler. Niet alleen in haar core
markt materialenbeheer, maar ook in de
ondersteunende processen. Zo was Vanheede
één van de eerste werkgevers om samen
met ons een digitaal aanwervingspakket
te ontwikkelen op maat van de nieuwe
medewerker. Hierin worden de eerste
screenings, het onthaal (eerste kennismaking
met het bedrijf, veiligheidsprocedures),
alsook alle administratie gebundeld, waardoor
we meer tijd kunnen vrijmaken voor het
persoonlijke gesprek met de kandidaat.”
Katty Scheerlinck,
Country Director Belgium USG People

Veiligheid is een
zaak van iedereen,
voor iedereen
Veiligheid
objectiveren
Veiligheidsprestaties worden objectief
gemeten aan de hand van de frequentiegraad
(aantal arbeidsongevallen met minstens
1 dag werkverlet per miljoen werkuren) en
de ernstgraad (aantal dagen werkverlet per
duizend werkuren). Voor beide factoren geldt
dus: hoe lager, hoe beter.
We bleven in 2017 ambitieus en hebben, net
zoals vorig jaar, binnen het CPBW de maximum
grenswaarde voor de frequentiegraad
verlaagd, namelijk van 45 naar 40. Ook de
grenswaarde voor de ernstgraad werd
verlaagd. De maximum grenswaarde voor de
ernstgraad voor 2017 is 0,75, waar deze in
2016 nog 0,80 was.
Ten opzichte van de sectorbenchmark is
nog heel wat verbetering mogelijk. Onze
frequentiegraad ligt ver boven het gemiddelde
2016 (26,5 in 2016 - NACE2- code 38).
Ook de ernst van de ongevallen is hoger dan
het sectorgemiddelde (0,86 in 2016 - NACE2code 38).
Ondanks de aanhoudende aandacht voor de
veiligheid van onze medewerkers zien we dus
in 2017 geen daling van de veiligheidscijfers.

Frequentiegraad (FG)
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Veiligheidsbewustzijn vergroten
De afgelopen jaren hebben we vooral ingezet
op technische veiligheidsmaatregelen,
zoals het juiste werkmateriaal, duidelijke
voorschriften, aangepaste kledij, …
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers bij iemand terecht kunnen.
Daarom is de regelmatige aanwezigheid van
de HR Business Partners en de QESH Business
Partners op de sites zo belangrijk.
In 2017 werd de dienst “traumatische ondersteuning” bij PROVIKMO voor slachtoffers
(en eventueel collega’s) van een ernstig
ongeval uitgebreid.
Maar arbeidsongevallen zijn slechts voor 20%
te wijten aan onveilige installaties en voor
80% aan onveilig gedrag. De basis voor een
verbeterde veiligheidscultuur is bewustzijn.
Om een ommekeer te bekomen werd eind
2017 een ambassadeursgroep veiligheidsbeleid
opgericht. Veiligheid is immers de verantwoordelijk van iedereen. Draagvlak bij enkele
gemotiveerde ambassadeurs vormt – samen
met de intrinsieke betrokkenheid van directie
(voorbeeldfunctie) – alvast een stap in de
goede richting.

“Om ongevallen te vermijden en een veilig
gedrag bij elke medewerker te bekomen,
moeten er gewoontes doorbroken worden.
Dat vraagt om een aangehouden inspanning
van alle leidinggevenden. De vertaling van wat
veilig gedrag betekent in functie van de diverse
jobs, activiteiten en sites vergt frequent
overleg tussen de werkgroep-preventiedienst
en de operationele leiding. Systematische
dialoog moet de medewerkers gaandeweg
meekrijgen in het gewenste gedrag, zodanig
dat ze er ook onder elkaar een punt van
maken.”
Hans Van Stiphout, Fullmark

De komende jaren focussen we op gedragswijziging bij onze medewerkers.
Op basis van de SMART-Safety-methode
(Fullmark) willen we:
▪ De betrokkenheid van elke medewerker
verhogen (via visuele campagne
(12 thema’s) op de werkvloer).
▪ Opleiding / coaching organiseren van
directie en kaderleden.
▪ Naast een collectieve en individuele
bewustmaking, ook een bewustmaking
in teamverband creëren.
In eerste instantie gaan we aan de slag met
de leidinggevenden op de diverse sites.
Een groep van 700 mensen ondersteunen
vergt een specifieke manier van leiding geven.
De opleiding gaat dan ook ruimer dan louter
veiligheid. Zo’n 45 medewerkers worden
meegenomen in een traject rond cultuur
en gedragsverandering. Zo komen er ook
zaken aan bod als ‘hoe geef je leiding’, ‘hoe
communiceer ik’, ‘hoe creëer ik betrokkenheid’,
‘hoe ga ik om met weerstand’, enz.
Die inzichten moeten elke leidinggevende
ondersteunen om betrokkenheid te creëren
bij zijn/haar medewerkers in het nadenken
over en het verbeteren van het gedrag rond
diverse veiligheidsthema’s. De komende 3
jaar komen zo’n 12 thema’s aan bod (o.a.
signalisatiekledij, veilig rijden, veilig in de
hoogte werken, …). Deze acties worden
simultaan opgestart op de verschillende sites.
Herhaling is immers belangrijk.
Op elke site moet op hetzelfde moment
dezelfde boodschap verspreid worden.
Dit zorgt voor herkenbaarheid.

“Er heerst bij Vanheede “authentieke zorg”
om te vermijden dat de medewerkers iets
overkomt. Er is serieus geïnvesteerd in de
middelen en processen. Veiligheid wordt
systematisch meegenomen in de beslissingen
bij nieuwe investeringen. Maar processen
alleen volstaan niet. De leidinggevenden weten
dat hun eigen voorbeeldgedrag “de eerste
steen” zal moeten zijn om de cultuur om te
buigen.”
Hans Van Stiphout, Fullmark

Overige
veiligheidsacties
▪ Implementatie van preventiemaatregelen uit de risicoanalyse
brand. Deze risicoanalyse
is een onderdeel van het
brandpreventiedossier en omvat
diverse maatregelen (duidelijke
taakverdeling bij een brand,
signalisatie, enz.) en investeringen
(o.a. beschermingsmiddelen).
▪ Het ongevallenonderzoek naar een
hoger niveau tillen met als doel de
juiste oorzaken van het ongeval
te bepalen + erop toezien dat de
geformuleerde preventiemaatregelen
effectief geïmplementeerd worden.
▪ Vorming en coaching van nieuwe
chauffeurs (systeem van peterschap
voor chauffeurs uitwerken en dit
systeem implementeren op alle sites).
▪ Vorming en coaching van ervaren
chauffeurs (in combinatie met de
opleiding voor vakbekwaamheid).

“Een veiligheidscultuur
doorloopt verschillende
fases. Fase 1 is de HIJfase: Veiligheid is een
zaak van de preventieadviseur. Fase 2 is de
IK-fase: ook ik kan
bijdragen aan de
veiligheid want ook ik
heb er belang bij om
veilig te werken. Fase 3
is het doel, de WIJ-fase:
ik ben ook verantwoordelijk voor de veiligheid
van mezelf EN van
anderen; jij kan op mij
rekenen, ik kan op jou
rekenen, we werken er
samen aan.”
Kurt Van Vaerenbergh, Fullmark
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Duurzaam
groeien
Investeren voor
de lange termijn
De drang naar innovatie bij Vanheede is zeer
groot. Elke nieuwe technologie brengt ook
belangrijke investeringen met zich mee, die
haalbaar, performant en rendabel moeten zijn.
Het financieel beleid vergt dus opvolging van
heel wat parameters: brutomarge, operationele winst, solvabiliteit, rentabiliteit, …
De financiële cijfers worden per legale entiteit
gerapporteerd en finaal geconsolideerd. Vanaf
dit jaar willen we ook overgaan naar rapportering per businessunit.

“Onze visie op de lange termijn beoogt
bedrijfscontinuïteit. Ondernemerschap,
inclusief innovatie, moet voldoende rendabel
zijn om continuïteit te garanderen en waarde
te creëren. Dit wordt mede bepaald en
ondersteund door een gezond financieel
beleid.”
Jan Minne, CFO Vanheede Environment Group

“Vanheede is er in geslaagd te groeien in een
sector die gedomineerd wordt door grote
spelers, wat een hele prestatie is. Dit is gelukt
dankzij hard werken en ondernemerschap.
Maar ook aanpassingsvermogen. De sterke
groei van de laatste jaren, vergt immers een
andere manier van managen.”
Karel Gielen, Adviesraad
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Balans
De geconsolideerde balans over het jaar
2017 wordt afgesloten met een balanstotaal
van K€ 117.151. Aan de actiefzijde neemt de
boekwaarde van de immateriële en materiële
vaste activa aanzienlijk toe. De investeringen
van het boekjaar bedragen K€ 17.847; een
stijging met ruim 46% in vergelijking met vorig
jaar. Op het vlak van de waarderingsregels zijn
er geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar.

forse daling door het afboeken van een oude
fiscale vordering.
De beschikbare liquide middelen stijgen tot
K€ 12.198. De liquiditeit bedraagt 1,13, wat
voldoende is om alle verplichtingen op korte
termijn na te komen.
Het negatief resultaat van het boekjaar
(zie verklaring bij ‘resultatenrekening’) doet
het eigen vermogen afnemen.
De voorzieningen voor risico’s en lasten stijgen,
vooral als gevolg van de aangelegde provisie
(jaarlijks) voor de nazorgfase van onze landfillsite.

De vorderingen op ten hoogste één jaar blijven
nagenoeg stabiel. De handelsvorderingen
stijgen beperkt als gevolg van de stijging van de
omzet. Bij de overige vorderingen zien we een

Op schuldniveau zijn de financiële schulden op
lange termijn en korte termijn samen, stijgend.
Ook de handelsschulden zijn per 31/12/2017
hoger dan vorig boekjaar.
De solvabiliteit van Vanheede Environment
Group blijft hoog: 43,77% ; we houden
hierbij rekening met de toevoeging van de
achtergestelde ‘DACAR’-lening op lange
termijn (M€ 31,20) aan het eigen vermogen
(Dacar : familiale holding familie Vanheede).

Geconsolideerde balans (in KEUR)
ACTIVA

2017

2016

PASSIVA

2017

2016

immateriële vaste activa

8.803

9.971

kapitaal

3.350

3.350

materiële vaste activa

59.472

53.670

geconsolideerde reserves

16.728

17.812

financiële vaste activa

907

900

EIGEN VERMOGEN

20.078

21.162

69.182

64.541

belangen van derden

0

0

0

0

BELANGEN VAN DERDEN

0

0

2.550

2.425

5.882

4.409

vorderingen op ten
hoogste één jaar

32.434

32.467

0
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liquide middelen

12.198

9.060

VOORZIENINGEN,
UITGESTELDE BELASTINGEN

5.882

4.472

787

806

schulden op méér dan één jaar

51.430

51.776

VLOTTENDE ACTIVA

47.969

44.758

schulden op ten hoogste één jaar

39.524

31.597

TOTAAL DER ACTIVA

117.151

109.299

237

292

91.191

83.665

117.151

109.299

VASTE ACTIVA
vorderingen op méér dan één jaar
voorraden

overlopende rekeningen

voorzieningen voor
risico's en lasten
uitgestelde belastingen

overlopende rekeningen
SCHULDEN
TOTAAL DER PASSIVA

Resultatenrekening
De niet geconsolideerde omzet over het
jaar 2017 is fors gestegen met ruim 14% ten
opzichte van vorig jaar; nl. van K€ 124.712
naar K€ 142.630.
De geconsolideerde omzet stijgt met ongeveer
13,50% tot K€ 125.082. De ‘aankopen en
onderaannemingen’ stijgen evenwel met 20%,
vooral door een toename van de rubrieken
‘onderaannemingen transport’ en ‘aankopen
recuperatieproducten’. De brutomarge stijgt in
absolute cijfers met ongeveer M€ 6,33 (= + 9%
t.o.v. jaar 2016), maar daalt in verhouding tot
de omzet met ongeveer 2,46% (van 63,15%
jaar 2016 naar 60,69% jaar 2017).
De ‘diensten en diverse goederen’ (code 61)
en de ‘eigen loonkost’ (code 62) stijgen, maar
minder dan de procentuele omzetstijging.
De jaarlijkse afschrijving op de consolidatiegoodwill (à rato van 5%) wordt in de consolidatie afzonderlijk vermeld onder de
rubriek ‘afschrijvingen op consolidatieverschillen’ en bedraagt K€ 1.056.
De afschrijvingen op de immateriële en
materiële vaste activa en de geboekte
waardeverminderingen en voorzieningen
stijgen in belangrijke mate; respectievelijk
als gevolg van de hoge investeringen en door
de toename in de aangelegde provisie voor
de nazorgfase van onze landfill-site (opstart
nieuwe fase).
Door de verkoop van vaste activa (machines
en rollend materieel) zijn de uitzonderlijke
opbrengsten vrij hoog. De uitzonderlijke
afschrijvingen op een afgebroken onroerend
goed (landfill-site) bepalen dan weer het
bedrag van de uitzonderlijke kosten.

De EBITDA van Vanheede Environment
Group stijgt in absolute cijfers met M€ 1,5 in
vergelijking met vorig boekjaar. Procentueel
t.o.v. de omzet is er een beperkte daling
(van 13,87% jaar 2016 naar 13,48% jaar
2017). De EBIT daalt zowel in absolute cijfers
als procentueel t.o.v. de omzet (M€ 2,81 en
2,25% jaar 2017; M€ 3,03 en 2,75% jaar 2016)
Deze daling moet enigszins genuanceerd
worden aangezien de EBIT over het jaar
2017 beïnvloed wordt door de toename
van de voorzieningen (zie hierboven) wat
een vergelijking met vorig boekjaar moeilijk
maakt.
De belastingen stijgen sterk, maar worden
vooral beïnvloed door de afboeking van een
oude fiscale vordering in één entiteit.
Deze afboeking resulteert niet in een cash out,
maar bepaalt wel ons negatief geconsolideerd
resultaat.
De geconsolideerde resultatenrekening sluit
per 31/12/2017 af met een geconsolideerd
verlies van K€ 931.

Kerncijfers
De jaarrekeningen 2017 (01/01/2017 31/12/2017) van Vanheede Environment
Group nv en haar dochterondernemingen,
alsook de geconsolideerde jaarrekening, zijn
vrij te raadplegen bij de Balanscentrale van
de Nationale Bank van België.
In dit duurzaamheidsrapport geven wij u
een korte samenvatting.
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Geconsolideerde resultatenrekening (in KEUR)
2017

2016

125.082

110.170

4

3

1.577

877

126.663

111.050

aankopen en onderaannemingen

49.177

40.598

diensten en diverse goederen

28.907

26.776

bezoldigingen en sociale lasten

29.863

26.721

afschrijvingen

11.401

10.538

waardeverminderingen en voorzieningen

1.592

652

andere bedrijfskosten

1.850

1.677

afschrijvingen op consolidatieverschillen

1.056

1.056

123.846

108.018

2.817

3.032

FINANCIELE OPBRENGSTEN

590

421

FINANCIELE KOSTEN

914

964

2.493

2.489

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

258

119

UITZONDERLIJKE KOSTEN

531

3

2.220

2.605

27

34

3.178

1.364

-931

1.275

omzet
voorraadwijziging / geproduceerde vaste activa
andere bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSOPBRENGSTEN

BEDRIJFSKOSTEN
BEDRIJFSRESULTAAT

WINST/VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSVOERING

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN
ONTTREKKINGEN
BELASTINGEN
GECONSOLIDEERDE WINST/VERLIES

Samenvatting geconsolideerde resultatenrekening (in KEUR)
2017

2016

omzet

125.082

110.170

EBITDA

16.867

15.278

netto-resultaat

-931

1.275

eigen vermogen

20.078

21.162

achtergestelde 'DACAR'-lening

31.200

32.000

gecorrigeerd eigen vermogen

51.278

53.162

117.151

109.299

43,77%

48,64%

1,13

1,31

balanstotaal
solvabiliteitsratio
liquiditeitsratio

Niet geconsolideerde omzet (in KEUR)
160.000
142.630 KEUR

140.000

124.712 KEUR
115.982 KEUR
110.024 KEUR

120.000

105.672 KEUR

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

2013

2014

2015

2016

2017

De niet geconsolideerde omzet over het
jaar 2017 is fors gestegen met ruim 14% ten
opzichte van vorig jaar; nl. van K€ 124.712
naar K€ 142.630.

Investeringen

evolutie van de investeringen (in KEUR)

20.000

Omzet

evolutie van de omzet (in KEUR)

130.000

125.082
17.847

120.000
15.000

13.058

110.170
110.000

12.177
9.723

102.489

10.000
100.000

7.545

96.554
92.731

5.000

90.000

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017
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EBITDA evolutie van de EBITDA (in % van de geconsolideerde omzet)

EBIT

20

5

16,27%

evolutie van de EBIT (in % van de geconsolideerde omzet)

4,48%

4,48%

16,02%

15,63%
15

13,87%

13,48%

10

4

3

2,75%

2,70%

2,25%
5

2

0

1

2013

2014

2015

2016

2017

Afschrijvingen

2013

2014

2015

2016

2017

Operationele cash flow

evolutie van de afschrijvingen (in KEUR)
exclusief afschrijvingen consolidatiegoodwill

evolutie van de operationele cash flow (in KEUR)

12.000

16.000

15.480

11.401

11.000

15.309

14.345

14.000

13.522

10.538
10.319

12.510

10.197
9.890
10.000

12.000

9.000

10.000

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Duurzame
partnerschappen
“We willen steeds dat stapje verder gaan om
uw afvalstromen zoveel mogelijk een nieuwe
en duurzame bestemming te geven.
Door te excelleren in een performant logistiek
systeem. En toptechnologie te ontwikkelen
voor het verwerken van een reeks essentiële
afvalstromen. Door ons te engageren in
partnerschappen houden we de vinger aan
de pols in de steeds complexere (afval)wereld.
Met een gemeenschappelijk doel voor ogen
legt elke partner zijn sterktes in de schaal,
naar eigen daadkracht en vermogen. Het
sleutelwoord is vertrouwen, een actief proces
dat voldoende openheid en inspanning vraagt
maar waarin we overtuigd moeten zijn dat
we hierdoor sneller vooruit geraken. Verder
moeten de objectieven door alle partijen
klaar en duidelijk worden geformuleerd in een
samenwerkingsvorm die voldoende flexibel is
en die ervoor zorgt dat de belangen op lange
termijn blijven gelijklopen.”
Dieter Grimmelprez, COO, Head of R&D Strategy,
Vanheede Environment Group
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Over dit
duurzaamheidsverslag
Scope en aanpak
Dit 13e duurzaamheidsverslag omvat alle
activiteiten van Vanheede Environment Group
nv, in België en Frankrijk. We rapporteren over
de resultaten van het werkjaar 2017 en maken
gebruik van de GRI standaarden, optie Core.
Vanheede erkent het belang om als familiale
groep jaarlijks te rapporteren over haar
duurzaamheidsprestaties.
Voorgaande versies van het duurzaamheidsverslag kunnen geraadpleegd worden op
www.vanheede.com.

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 VanheedeDecrans.
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Stakeholderbelangen
en bedrijfsbelangen
in evenwicht
Het proces voor het bepalen van de
focuspunten van onze strategie voor een
duurzame toekomst werd in 3 stappen
doorlopen:
1. 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 MVOsectorpaspoort voor de milieubedrijven,
opgesteld door onze beroepsfederatie
Go4Circle en enkele duurzaamheidsverslagen van collega’s in het vak uit
binnen- en buitenland.
2. 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.
Om inzicht te krijgen in wie onze stakeholders
zijn, welke belangen zij vertegenwoordigen,
hoeveel impact zij op onze werking hebben
en of in welke mate zij onze 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 donkergele 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 lichtgele cirkels
wensen we aan hun verwachtingen tegemoet
te komen door hen goed geïnformeerd of
tevreden te houden.
In eerste instantie zochten we de antwoorden
rond de stakeholderbelangen vooral bij
een aantal interne stakeholders: enkele
medewerkers en leidinggevenden deelden hun
inzichten en uitdagingen voor de toekomst.
3. In 2015 hebben we deze oefening
ook uitgebreid met een aantal externe
stakeholders.
In de schoot van de speciale MVOdenktank hebben we besloten naast
het internationale GRI-referentiekader
voor duurzaamheidsverslaggeving ook
te onderzoeken op welke manier we een
bijdrage kunnen leveren aan de Sustainable
Development Goals (SDG’s). De frisse kijk
van de denktankleden op ondernemerschap
en de opportuniteiten en uitdagingen die op
ons afkomen betekenden voor ons een echte
meerwaarde.
4. In 2016-2017 werd de sprong gemaakt
van de GRI G4 richtlijnen, naar de GRI
standaarden qua rapporteringstandaard.
5. Het 50-jarig bestaan van Vanheede (2018)
werd aangewend als aanleiding om rond de
voor ons relevante duurzaamheidsthema’s
diepte-interviews te voeren met enkele
essentiële stakeholders.

De resultaten van deze stakeholderbevraging
zijn verwerkt doorheen de tekst. Daarnaast
werd het duurzaamheidsbeleid van Vanheede
onderworpen aan een grondige analyse in
samenwerking met de studenten Master of
Business Administration en Handelswetenschappen van KULeuven, campus Brussel in
het kader van het vak Corporate Social
Responsability (docent Anouk Van de
Meulebroecke). De studenten maakten in
groep:
▪ Een analyse van de meest relevante SDGs,
▪ Een benchmark met andere milieubedrijven,
▪ Een evaluatie van de prestaties, alsook 		
suggesties voor verbetering.
Dit duurzaamheidsverslag gaat in op elk van 		
onze engagementen rond een uitgebreide 		
lijst van voor Vanheede meest relevante 		
SDG’s:
1. Verantwoorde consumptie en productie 		
(SDG 12)
2. Duurzame steden en gemeenschappen 		
(SDG 11)
3. Leven in het water en op het land
(SDG 14+15)
4. Duurzame industrie, innovatie en
infrastructuur (SDG 9)
5. Betaalbare en duurzame energie (SDG 7)
6. Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
7. Eerlijk werk en economische groei (SDG 8)
8. Partnerschap om doelstellingen
te bereiken (SDG 17)
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buurtbewoners
leveranciers

MEDEWERKERS

OVERHEID
banken

partners
verzekering

KLANTEN

media

GRI-inhoudstafel
GRI-standaard 		

		

Referentie

GRI 102 GENERAL DISCLOSURES
1. Organisatieprofiel
102-1

Naam van de organisatie

5

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

5-7

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Back cover

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

102-6

Afzetmarkten

5

102-7

Omvang

7

102-8

Medewerkers

5
49

33
www.vanheede.
com/nl/duurzaamondernemen

102-9

Beschrijf de toeleveringsketen

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode
voor de organisatie en haar toeleveringsketen

102-11

Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd

102-12

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

9

102-13

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

www.vanheede.
com/nl/duurzaamondernemen

n.v.t.
About yesterday
About tomorrow

2. Strategie
102-14

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

About tomorrow

3. Ethiek and integriteit
102-16

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

About tomorrow

4. Bestuur
102-18

Bestuursstructuur

49

5. Stakeholders engagement
102-40

Lijst van relevante groepen belanghebbenden
die de organisatie heeft betrokken

102-41

Percentage medewerkers dat onder een
collectieve arbeidsovereenkomst valt

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

102-43

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder
de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden

102-44

Voornaamste feedback van belanghebbenden en
hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

51
100%
51
Persoonlijk contact
Zie diverse
quotes doorheen
het verslag

6. Rapportagemethode
102-45

Operationele structuur, afbakening van het rapport

102-46

Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het
rapport en toepassing verslaggevingsprincipes

102-47

Oplijsting materiële aspecten

102-48

Eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie

49
9, 51
51
n.v.t.

GRI-standaard 		

		

Referentie

102-49

Significante veranderingen naar rapportering
ten opzichte van vorige verslagperiodes

102-50

Verslagperiode

102-51

Datum meest recente verslag

102-52

Verslaggevingscyclus

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

102-54

Rapportering conform GRI-standarden

49

102-55

GRI inhoudstafel

53

102-56

Externe verificatie

n.v.t.
49
juni 2017
www.vanheede.
com/nl/duurzaamondernemen

49
Kim Delvoye
kim.delvoye@
vanheede.com

n.v.t.

MATERIELE TOPICS
Economisch
Economische prestaties
103

Managementbenadering

41-45

201-1

Directe economische waarden die zijn
gegenereerd en gedistribueerd

41-45

Milieu
Materialen
103

Managementbenadering

11-21

301-1

Gebruikte materialen naar gewicht of volume

17-19

103

Managementbenadering

23-25

302-1

Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisatie

23-25

Energie

Water
103

Managementbenadering

29

303-1

Totale wateronttrekking per bron

29

303-3

Waterhergebruik

29

Biodiversiteit
103

Managementbenadering

27-29

304-2

Significante impact van activiteiten, producten
en diensten op de biodiversiteit

27-29

Emissies
103

Managementbenadering

23-29

305-5

Reductie van broeikasemissies

15, 29

Afvalstromen
103

Managementbenadering

11-21

306-2

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode

17-19

Sociaal
Werkgelegenheid
103

Managementbenadering

31-35

Gezondheid en veiligheid
103

Managementbenadering

403-2

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

37-39
37

Diversiteit en gelijke kansen
103

Managementbenadering

405-1

Diversiteit van bestuurslichamen en medewerkersbestand

31-35
33
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omzet						

125.082KEUR

EBITDA							 16.278 KEUR
netto-resultaat					 -931KEUR
gecorrigeerd
eigen vermogen				
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balanstotaal					117.151KEUR
solvabiliteitsratio					 43,77%
liquiditeitsratio							 1,13
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Van vlasboer
naar afvalophaler
en -verwerker
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“Zowel
ikzelf
geboren
in de vlassector. Herwig was een vlasser in hart en ziel,
maar toen we in 1968 de kans kregen om een
transportbedrijf over te nemen, gespecialiseerd in het ophalen van bedrijfsafval, grepen
we deze kans met beide handen. Herwig zag
algauw dat naast afvaltransport de recuperatie
van glas, karton en andere afvalstromen de
toekomst was. Transport was onze basisactiviteit, maar de verwerking van de diverse
afvalstromen werd even belangrijk.”
Claudette Descamps

De groei van ons bedrijf hield gelijke tred met
diverse bedrijven uit de Leiestreek en de
toenemende maatschappelijke aandacht
voor afval en milieu. Door diverse overnames
breidden we intussen verder uit over gans
België en in Noord Frankrijk. We hebben ons
voortdurend aangepast aan de noden van onze
klanten en proactief ingespeeld op wijzigingen
in de milieuwetgeving.
We haken ons vast aan de trein van de
toekomst en denken proactief mee in
natuurbehoud, duurzaamheid en alternatieve
energie. Samen met onze medewerkers willen
we erin slagen om het de komende jaren
minstens even goed te doen.
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“Door hard te werken lukte het ons om een
volwaardig afvaltransport - en afvalverwerkend bedrijf op poten te zetten.
Herwig onderhield de klantencontacten.
Ikzelf stond in voor de praktische organisatie, administratie en planning. Zo vormden
we een perfect team. We hechten veel belang
aan het familiaal karakter van ons bedrijf en
investeren in een goede band met onze
werknemers. Helaas moesten we in ’99
afscheid nemen van Herwig maar ik weet
zeker dat hij net zoals ik met ﬁerheid zou
opzien naar onze kinderen die ons levenswerk verderzetten.”
Claudette Descamps

Historiek

1968
Start afvaltransport
Herwig Vanheede en Claudette Descamps
laten de vlassector achter zich om zich
toe te leggen op afvaltransport (onder
de eenmanszaak Herwig Vanheede).
We kregen steeds meer werk en
verschillende arbeiders kwamen in
de afvalsector werken.

1968
Oprichting van de eenmanszaak Herwig
Vanheede voor de ophaling van huisvuil
en afval

1970
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1970-1979
In de jaren ’70 breidde Vanheede haar
activiteiten gevoelig uit. Herwig had
een zeer goede visie op de sector en
zag algauw dat naast afvaltransport de
recuperatie van glas, karton en andere afvalstromen de toekomst was. Zo
startten we in 1974 met glasinzameling in
België en drie jaar later ook in Frankrijk.
In 1979 startten we met afvalinzameling
via rolcontainers. In 1979 traden ook de
eerste bedienden in dienst, waaronder
Greet Ramon die nog steeds bij ons aan
de slag is.

1971
Overname Contrabel
(Container transport Belgium)

1974

1979

Start glasophaling
in België

Start afvalophaling
via rolcontainers

1977
Start glasophaling
in Frankrijk

1980-1989
Door diverse overnames in de jaren ’80
breidden we uit over gans België en
Noord-Frankrijk. In 1983 waren er de
overnames van Vervoer Eeckhout G. pvba
(daarna Transport Vanheede International
bvba) en Dujardin Gebroeders pvba (daarna
Vanheede Container Services bvba). Een jaar
later kochten we de kleiputten in Rumbeke
(start van het huidige Vanheede Landfill
Solutions nv) en daarna volgden de overnames
van Hooft H. bvba in Oostkamp Geerts & Zn
bvba in Antwerpen (onderdeel van Vanheede
Environmental Logistics nv). In 1989 waren
er de overnames van Nord Deblais sarl en
Eurinter sarl in Frankrijk, die samen het huidige
Vanheede Environnement sas vormen en toen
de start betekende voor de afvalophaling in
Frankrijk.

1980

1987

1989

Overname
Hooft H. Bvba (Site Oostkamp nu onderdeel van
Vanheede Environmental
Logistics nv)

Overname
Nord Deblais sarl
en Eurinter sarl
in Frankrijk

1988
1984
Aankoop
kleiputten in Rumbeke
(Start huidige Vanheede
Landfill Solutions nv)

Overname
Geerts & Zn bvba (Divisie Antwerpen en onderdeel van Vanheede
Environmental Logistics nv)
Overname
Depoorter Research Pvba
(Het huidige Vanheede
Alternative Fuels nv)
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1990-1999
In de jaren ’90 kenden het afvalbeheer en
de milieuwetgeving een enorme evolutie.
We hebben hier tijdig op ingespeeld en
ons voortdurend aangepast aan de noden
van onze klanten. Zo startten we in 1995
met de ophaling en overslag van kleine
gevaarlijke afvalstoffen (kga), bouwden
we een jaar later een sorteerinstallatie
voor afvalstoffen in Rumbeke en openden
we in 1998 een pilootinstallatie voor de
valorisatie van hoogcalorische afvalstoffen
in Dottenijs.

1990
1991
Oprichting
GRV nv (glasrecyclage)
en bouw glasrecyclage
installatie

1994

1996

1999

Overname
vestiging te Dottenijs van
Coulembier Recyclage.

Bouw
sorteerinstallatie
voor afvalstoffen in
Rumbeke

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

Eerste Fost Plus project in
België (IVOO)

1993

1995

1998

Aanpassing
groepsstructuur
met oprichting van
de overkoepelende
holding

Start ophaling en
overslag van KGA
(Klein Gevaarlijk Afval)

Pilootinstallatie
valorisering
hoogcalorische
afvalstoffen
te Dottenijs

2000-2009
Aan het begin van de 21ste eeuw zette de
automatisering binnen Vanheede zich door.
We investeerden achtereenvolgens in
de automatisering van een zuivelrecuperatieinstallatie in Quévy, van een pmd-sorteerinstallatie in Rumbeke en van een verwerkingsinstallatie voor hoogcalorische afvalstromen in
Dottenijs.

2000
2001

2004

Investering
in volautomatische
zuivelrecuperatieinstallatie te Quévy
(toen Sodecom sa)

Infrastructuurwerken en nieuwe
sorteerloods
te Quévy

2002

Volautomatische
verwerkingsinstallatie
voor hoogcalorische
afvalstromen
te Dottenijs
Ingebruikname van
volautomatische
PMD-installatie
te Rumbeke

2006

2008

Investering
in de uitbouw van
een nieuwe
vergistingsinstallatie

Participatie
in Rik’s Plastics Genk
(huidige Vanheede
Polymers & Compounds nv)

2005

2007

Aanpassingen
groepsstructuur en
vergunningsaanvraag
vergistingsinstallatie
te Quévy

Opstart
vergistingsinstallatie
te Quévy
(het huidige Vanheede
Biomass Solutions)

Oprichting van de
groepsstructuur en behalen
ISO 9001 certificaat

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

Ondertekening
West-Vlaams
Milieucharter

2009
Uitreiking
van het eerste
Sustainable
Solution label
voor Domo
(nu modulyss®)
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2010-2018
De eenmanszaak van 1968 stelt nu meer dan
700 mensen tewerk. We transporteren niet
alleen afval, maar hebben nu dagelijks meer
dan 260 vrachtwagens op de baan om de
afvalstromen van meer dan 13.000 klanten op
te halen en te verwerken tot nieuwe grondstoffen en/of energie. We staan daarmee aan
de top van het afvalbeheer in de Benelux en
Noord-Frankrijk. Onder het motto ‘Managing
Your Materials’ willen we dat statuut ook
binnen en buiten Europa bereiken.

2018
2010

2013

2016

Lancering
Optimum project & overname van Maréchal Group
te Messancy ter versteviging van onze positie in de
provincie Luxemburg

Opening logistieke site en
sorteercentrum Vanheede
Environnement sas in
Billy-Berclau & lancering
O-Mat project

Vernieuwde versie
klantenportaal
myVanheede
gaat online

2012
Opening logistieke site te Wanze
& uitbreiding automatische
verwerkingsinstallatie bij
Vanheede Alternative Fuels te
Dottenijs (VAF fase 3)

2014

Verhuis van Vanheede
Polymers & Compounds nv
van Genk naar Dottenijs
Ingebruikname
drooginstallatie Quévy
Implementatie nieuw ERP-pakket:
het Venturi project

2017
Lancering van
de nieuwe website

Werknemers
van het
eerste uur
Greet, Gerda en Patrick zijn tussen de
35 en 40 jaar actief bij Vanheede en
hebben het bedrijf zien groeien van
een kleinschalig familiebedrijf naar een
groot milieubedrijf. Greet Ramon begon
40 jaar geleden als all round bediende.

Patrick en Gerda kwamen er enkele jaren
later bij, Gerda was verantwoordelijk voor
de particuliere containers en Patrick werd
aangeworven voor de facturatie.
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“Ik stond verstomd van de werk- en wilskracht
van mevrouw Vanheede ... dit stimuleerde ons
om ook vol enthousiame mee te werken aan
de verdere groei van het bedrijf.
De eerste computer kwam er pas in 1985 toen
Vanheede de ﬁrma Hooft in Oostkamp
overnam. Deze eerste computer nam een
volledige kamer in beslag en werd uitsluitend
voor facturatie en boekhouding gebruikt.
De technologie is veel veranderd sedertdien.”
Gerda Reynaert

“Herwig was een heel sociale man. Herwigs
bezorgdheid en bekommernis was even groot
voor zijn klanten als voor zijn medewerkers.
Enkele klanten van toen, zoals GB
(nu Carrefour), Lano, Beaulieu & Makro
zijn tot op vandaag nog steeds klant.”
Patrick Bouckaert

“Ik moest zowel instaan voor de inkomende
telefoons als voor de dispatching en de
facturatie. Alles gebeurde toen nog manueel:
met een telefoon en een mechanische
typemachine in de ouderlijke woning hielden
we alle transacties bij op ﬁchebladen.
In die tijd waren we met een 7-tal
chauffeurs waaronder Frans Calis, die nog altijd
bij Vanheede werkt. We werkten uitsluitend
met afzetcontainers. Pas later werd de eerste
perswagen voor rolcontainers gekocht.
Deze reed van Geluwe naar Ieper en De Panne
en van Brugge naar Waregem.
Vandaag hebben we 37 perswagens die
5 dagen per week op de baan zijn om de
rolcontainers te ledigen bij zowat 5.000
klanten. Eén van de eerste perswagenchauffeurs die Vanheede in dienst nam was
Rik Staelens die ook nog steeds vol
enthousiasme aan het werk is bij Vanheede.”
Greet Ramon

Afval
verwerken
door de
jaren heen
De evolutie van de
samenstelling van
afval
Bij de sanering van een stortplaats in de omgeving van Oudenaarde, waar volgens notules
bij de gemeente nog tot begin de jaren ’70
huishoudelijk afval gestort werd, leerden we
dat huishoudelijk afval van toen nogal
verschilde met dat van nu. Kunststof was nog
vrij nieuw. Verpakkingen waren nog veel uit
papier. Bouw- en sloopafval (dat toen meestal
bestond uit stenen, dakpannen en slechts af
en toe uit beton) konden nog niet gerecycleerd
worden. En voor organisch afval (etensresten,
tuinafval) bestonden er nog geen
vergistingsinstallaties of composteringsinstallaties zoals dat nu het geval is. Vandaar
dat de overblijfselen van het afval veeleer
bestond uit een inerte fractie (aarde en
stenen) gemengd met zuiver organisch afval.
Op stortplaatsen voor industrieel afval was
de situatie enigszins anders. Daar werd meer
productie-uitval gestort met een gevarieerde
samenstelling: meer kunststoffen en in

sommige gevallen zelfs chemicaliën of stoffen
met grote gevaren voor de volksgezondheid.
En aangezien een stortplaats toen nog niet
aangelegd was zoals dat nu het geval is,
konden deze afvalstoffen gemakkelijk in
contact komen met het grondwater en op
die manier de ondergrond vervuilen.

Toptechnologie in de
stortplaats
Gelukkig is de storttechniek in de voorbije
decennia enorm geëvolueerd. Stortplaatsen
worden nu voorzien van dikke lekvrije
kunststoffolies. Eventuele lekken worden met
moderne apparatuur gedetecteerd.
Het percolaatwater (regenwater dat door het
afval doorsijpelt) wordt opgevangen en
gezuiverd in professionele zuiveringsinstallaties
en het methaangas dat vrijkomt bij het
verteren van het organisch afval wordt
afgezogen en er wordt elektriciteit en warmte
mee gemaakt. Dit hele verhaal wordt automatisch gestuurd door een centraal systeem.
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Recyclagetechnologie
Waar vroeger storten de norm was, is dit nu
het sluitstuk in de circulaire economie. Voor
alle materialen die we inzamelen gaan we
in eerste instantie op zoek naar een nieuwe
bestemming. In onze diverse recyclagecentra
beschikken we over verschillende industriële
installaties om grote afvalvolumes te sorteren
en voor te behandelen.
Ons doel is steeds om het afval verder te
verwerken tot grondstof en/of energie. Zo
wordt kunststofafval verwerkt tot granulaten
die opnieuw ingezet worden in de productie.
Voedingsafval wordt verwerkt tot

een bodemverbeteraar voor de landbouw.
Tijdens de vergisting van organisch afval komt
heel wat energie vrij; die omgezet wordt in
elektriciteit en warmte. En van niet-recycleerbare kunststoffen en textielafval maken we
alternatieve brandstof voor de cement- en
kalkindustrie. We willen voor elk type afval de
juiste oplossing bieden. Bepaalde afvalstoffen
kunnen echter niet meer gerecupereerd of
gerecycleerd worden. Onze stortplaats biedt
in dat geval een dankbare en noodzakelijke
oplossing.

Berging
Harold of Free
Enterprise
Op 6 maart 1987 kapseisde de Harold of
Free Enterprise, onderweg van Zeebrugge
naar Dover ongeveer 6 km voor de Belgische
kust. De ramp kostte 193 mensen het leven.
Het schip was 131,91 m lang en 23,19 m breed
en op het moment van de ramp waren 80
bemanningsleden, 600 passagiers,
81 personenauto’s, 3 bussen en 47 vrachtwagens aanwezig. Vanheede werkte mee aan
de berging van het schip, die begon op dinsdag
7 april, een maand na de ramp.
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De geschiedenis
van het logo
De basis van het huidige logo kent zijn
oorsprong in het jaar 1993 bij de oprichting
van een overkoepelende holding maatschappij.
De vorm is geïnspireerd op dat van een
skip container. In het logo kan je de volle
container terugvinden onderaan met
daarbovenop een omgekeerde lege container.
Doorheen de jaren onderging het logo al een
aantal updates om zo tot de huidige versie te
komen.

Storten met
fietsspelden
rond de enkels

De Wolharige
Mammoet
Op de stortplaats in Rumbeke werd in 2001
een merkwaardige vondst opgegraven.
Tijdens de ontginning van Ieperiaanse klei in
de diepe put trof Frans Calis skeletbeenderen
aan. Het grootste stuk werd bezorgd aan het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Jaren later werd bevestigd
dat het onderzochte stuk een schouderblad
van een wolharige mammoet is. Het dier zou
tussen de 10.000 en 115.000 jaar geleden
geleefd hebben. Deze gebeurtenis was
onmiddellijk ook de geboorte van het
Mammoetpad dat werd aangelegd doorheen
onze Rumbeekse kleiputten.

De eerste chauffeur bij Vanheede was Marcel
Grillet. Intussen is Marcel aan het genieten van
een welverdiend pensioen maar als het over
anekdotes gaat is Marcel er graag bij om de
herinneringen terug op te halen …
“Ik weet nog dat ik op een dag mijn container
wou gaan lossen op een stortplaats in
Wevelgem. Het was toen al donker, plots
voelde ik iets naar boven kruipen, het was een
rat die in mijn broekspijp zat. Nog een geluk
dat ik net op tijd die rat terug naar beneden
kreeg … Sedert die dag ben ik altijd gaan
storten met ﬁetsspelden aan mijn broek …
Dit was iets dat ik geen tweede keer wou
meemaken. Vroeger waren er nog ratten op
de stortplaatsen omdat er nog niet gesorteerd
werd, nu is dit gelukkig het geval niet meer.”
Marcel Grillet.

In 20 jaar tijd
een vervijfvoudiging
van het personeelsbestand
In de beginjaren stond mevrouw Vanheede in
voor de personeelsaanwervingen.
“Ik zag onmiddellijk welk vlees ik in de kuip
had. En ik moet zeggen dat ik mijn buikgevoel
me niet vaak in de steek heeft gelaten.
Ik zag mijn medewerkers ’s morgens en
’s avonds en nam dan de tijd voor een babbel.
Als ik zag dat er iets scheelde, nam ik hen
afzonderlijk bij mij voor een gesprek.
Toen kon dat nog, want we waren met een
beperkte groep.”
Claudette Descamps

Na mevrouw Vanheede nam Caroline
Vanheede enkele jaren de aanwervingen
op zich genomen. Tot Wim Cannaert in
maart 1999 de groep vervoegde als Human
Resources Manager.
“In 1999 waren er 125 personen werkzaam
binnen de Vanheede Environment Group.
De aanwervingen werden nog bijgehouden
in een personeelsregister, de lonen werden
verwerkt met papieren aangiften. Intussen
telt de groep 608 gemotiveerde medewerkers. Deze opmerkelijke personeelsgroei komt
er uiteraard niet zomaar. Omwille van een
doorgedreven specialisatie naar

verwerkingsmogelijkheden (onder andere
stortplaats, vergistingsinstallatie, ...),
de verdere uitbreiding van onze logistieke
activiteiten én de uitbouw van de afdeling
Environmental Services (onder andere
gevaarlijk afval en saneringen), hadden en
hebben we nood aan extra medewerkers.”
Wim Cannaert,
HR Manager Vanheede Environment Group

Intussen is het HR-Departement versterkt
met 8 extra medewerkers. Waar HR in het
begin vooral bestond uit personeelsadministratie, spreken we nu over een heus
personeelsbeleid.
Maar het HR-department kan dit niet alleen.
We kunnen onze doelstellingen niet bereiken
zonder een fundamentele en constructieve
samenwerking met het directieteam,
de interne HR-communicatoren per site,
de leidinggevenden op de werkvloer, alle
medewerkers en de externe betrokkenen.
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“In het begin was er
vooral personeelsadministratie,
nu spreken we over
een personeelsbeleid.”
Wim Cannaert, HR Manager
Vanheede Environment Group

Vanheede is 12 sites,
264 vrachtwagens,
1.850 afvalstromen ...
en vooral, 608 mensen

608 mensen
op 12 sites
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264 vrachtwagens
dagelijks op pad

Foto: Sven Boehme
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Foto: Sven Boehme

1.850 afvalstromen
over heel de Benelux
en Noord Frankrijk
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Maar vooral
608 gemotiveerde
medewerkers

27

29

31

Uitgave
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP nv
Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe
www.vanheede.com

Verantwoordelijke
uitgever
Kim Delvoye
p.a. Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe

Contact
Kim Delvoye, Marketing Manager
U kunt uw reactie op deze uitgave mailen naar
kim.delvoye@vanheede.com.
Special thanks to
Thalia Ehrlich, Assistant Marketing &
Communication

MVO-expertise
en -begeleiding
slidingdoors
www.slidingdoors.be

Concept en
realisatie
Hit The Moon
www.hitthemoon.com

Druk
www.graphius.com

Duurzaam
afvalbeheer:
ook voor u?
Als pionier in duurzaamheid profileert
Vanheede Environment Group zich intussen
al 50 jaar als de ideale afvalpartner van
bedrijven die maatschappelijke verantwoordelijkheid nastreven. Wij maken graag
iets moois van uw afval en schrikken er niet
voor terug om te kijken of uw afvalstroom
zich leent voor recyclage of een andere manier
van valorisatie. Vertel ons uw (afval)verhaal
en wij geven het vorm!

