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Over dit verslag
Dit duurzaamheidsverslag gaat over Vanheede 
Environment Group, met maatschappelijke zetel te 
1080 Brussel, Beekstraat 25. Dit verslag is opgemaakt 
volgens de GRI-standaarden, niveau Core. Het is onze 
bedoeling om jaarlijks een update te publiceren. 
Deze editie behelst het jaar 2019. Vorige edities 
van het duurzaamheidsverslag zijn te raadplegen op  
www.vanheede.com/nl/duurzaam-ondernemen/
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[LC] Gent

[LC] Antwerpen

Een duurzame 
onderneming 
als volwaardige 
partner in 
de circulaire 
economie.

Vanheede Environment Group wil als duurzame onderneming 
een volwaardige partner zijn in de circulaire economie.

Vanheede geeft actief mee vorm aan de circulaire economie. 
We volgen de actuele uitdagingen op de voet: de oorzaken 
en gevolgen van klimaatverandering, het belang van sorteren 
aan de bron, het vermijden van restafval, het ontwikkelen van 
nieuwe innovatieve recyclagetechnieken, ... Op deze manier 
ontwerpen we mee de toekomst van materialenbeheer, 
in samenspraak met overheden, andere sectoren en 
kennisinstellingen.

Tegelijk volgen de werelduitdagingen elkaar op in een steeds 
sneller tempo. Net door toekomstgericht te denken zorgen 
we ervoor dat we relevant blijven in deze snel evoluerende 
wereld. 

Duurzaam ondernemen betekent dat we met een minimale 
negatieve impact op de omgeving de beste resultaten 
behalen inzake afval-, materialen-, groene energie- en 
milieubeheer. Daarbij wordt een kwaliteitsvolle, professionele 
en innoverende aanpak gehanteerd met toegevoegde  
waarde voor alle belanghebbende partijen.

David Vanheede,  
CEO Vanheede Environment Group

Op weg naar  
een circulaire wereld,  
op een duurzame manier

Voorwoord4
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Vanheede Environment Group behoort tot de top in de 
Benelux en Noord-Frankrijk op vlak van afvalmanagement 
van regulier, bijzonder en gevaarlijk afval. We helpen 
onze klanten in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, 
Luxemburg en Engeland graag hun afval de beste 
bestemming te geven op de meest duurzame manier. 

Naast een zeer uiteenlopend dienstenaanbod voor de 
inzameling van afval, heeft de groep zich ook heel sterk 
gespecialiseerd in innovatieve sortering-, verwerkings- 
en valorisatiemethoden van afval. Vanheede is hiermee 
proactief een voortrekker in de circulaire economie.

Vanheede  
Environment Group?

Wie is 5



146.413 kEUR 
geconsolideerde omzet

770 
medewerkers

2.000 
afvalstromen

923.415 ton 
jaarlijks verwerkt afval

94,21 % 

recyclage en  
nuttige toepassing

2019
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646.391 ton 
jaarlijks nieuwe grondstoffen

41.939.228 kWh 
jaarlijkse productie groene energie

11.983 
huishoudens worden daarmee van 

energie voorzien

3 x 
meer dan het eigen   energieverbruik

Vanheede Environment Group  
is een kwaliteitslabel rijker.  
En wat voor één!
Na een diepgaande audit door Deloitte op thema’s 
zoals heldere strategie, uitvoerige expertise, 
engagement en financiële prestaties werd  
het “Best Managed Companies”-label toegekend 
aan Vanheede Environment Group. 

Dit is een mooie beloning voor de doorgedreven 
aandacht die we al jaren schenken aan onze 
strategie maar ook voor de wijze waarop ons bedrijf 
gestructureerd en geleid wordt. 

Gecertifieerd in kwaliteit, milieu, duurzaamheid en veiligheid

Onze kerncijfers 7
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Vanheede zet in op “geïntegreerd afvalbeheer” in 
een circulaire wereld. We ondernemen activiteiten in 
de gehele waardeketen, van het inzamelen van afval, 
het sorteren en de scheiding tot de behandeling of 
recycling en verwijdering van afval. Dit vertaalt zich in 
de praktijk naar een bedrijf met een aantal business 
units, gestructureerd rond 2 strategische assen.

Bewustwording  
creëren

Bewustwording creëren bij specifieke 
klantensegmenten wat het belang is van een 

efficiënt en milieubewust afvalbeheer met 
nadruk op sortering aan de bron.

Zo bekomen we de meest kwalitatieve 
grondstoffen.

Ontdoen van  
niet-recycleerbaar afval

Niet-recycleerbaar materiaal wordt aangeleverd 
aan de verwerkers voor verdere behandeling.
Stockeren van niet recycleerbaar afval in een 
stortplaats met energierecuperatie.

8



* Alle soorten behalve explosieven, kadavers en radioactief afval. 

2

Geïntegreerd afvalbeheer

Businessmodel

Partnerschappen 
aangaan

Potentiële partners identificeren 
 zoals intercommunales. 
Andere ondernemingen in  
de afvalwaardeketen identificeren.
Partnerschappen opzetten om 
hun infrastructuur, impact en 
procesefficiëntie te verbeteren.

Gerecycleerde  
materialen verkopen

Verkoop van kwalitatieve 
materialen en producten aan 
verwerkers, productiebedrijven, 
enz.

Afval inzamelen  
en  scheiden

Inzameling van zowel 
gevaarlijk als niet-gevaarlijk 
afval* met focus op 
bedrijfsafval.
Sorteren van afval. 
Transport van afval richting 
verwerking.

Afval  
recycleren

Innovatie en R&D om de maximale 
recyclagegraad te halen.
Productie van kwalitatieve materialen 
en producten.

9
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Vanheede Environment Group
ENVIRONMENTAL SERVICES

Vanheede  
Environmental  

Services
projects, support & 

interventions, 
special waste management

Vanheede Propreté  
household waste collection

Vanheede 
Environnement (FR)
commercial & industrial 
waste management, 
recycling center,  
special waste management

Vanheede  
Environmental 
Logistics
commercial & industrial 
waste management, 
recycling centers

Inzamelen en 
sorteren  

van regulier, 
bijzonder en  

gevaarlijk afval

“Doorheen 
de jaren waren 
we vaak pionier om 
nieuwe technologieën 
te implementeren. Denk 
maar aan de eerste hybride 
vrachtwagen, de vervanging 
van spiegels door camera’s, 
de toepassing van ‘slimme’ 
perscontainers in connectie met 
de ophaalplanning, de introductie 
van supertrucks voor logistieke 
optimalisatie, enz. Innovatie 
is een integraal onderdeel 
geworden van ons bedrijf. 
Zonder innovatie kunnen 
we immers niet blijven 
voortbestaan.”

Businessmodel

Caroline Vanheede, 
Executive Director Environmental Services

10



2

twee strategische assen 
RECYCLING

Vanheede  
Alternative Fuels

alternative fuels

Vanheede  
Landfill Solutions

landfilling,  
power-production

Vanheede Biomass Solutions  
biomass, composting, unpacking,  

digestion, power-production

Vanheede  
Polymers & 
Compounds
polymers and compounds

Vanheede  
Plastic Recovery
plastic recovery facilities

Afval wordt  
energie en/of  

grondstof

Evelyne Decrans, 
Executive Director Recycling

“Innovatie grijpt 
niet alleen in op onze 

productieprocessen 
of productontwikkeling, 

maar vraagt ook een sterk 
mensgerichte aanpak. Wat 

wil onze klant? En hoe kunnen 
we blijven toegevoegde waarde 

bieden? Blijven inzetten op 
hoogwaardige innovatieve 

projecten vergt dat elke collega 
kritisch blijft kijken naar onze 
markt en projecten en kennis 

wil delen.”

Businessmodel

11



Innovatief Stabiele 
onderneming

Doorgedreven 
duurzaam beleid

Lokaal aanwezig, 
internationaal actief

Door onze eigen R&D-
dienst beschikken 
we over de knowhow 
voor het ontwerp 
en de engineering 
van de sorteer- en 
verwerkingsbedrijven.

We zijn trots op de 
uiterst verzorgde, 
gewaardeerde en typisch 
betrouwbare service en 
flexibiliteit die we onze 
klanten bieden.

We vervullen een 
sleutelrol in het 
realiseren van 
de circulaire economie 
door elke afvalstroom 
te verwerken tot nieuwe 
grondstof en/of energie.

We kiezen als bedrijf zeer 
bewust voor een globale 
aanpak met regionale 
verankering. 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

12



Waar maken wij het verschil?
ENVIRONMENTAL SERVICES

RECYCLING

We begeleiden onze klanten  
van A tot Z in hun afvalbeheer.  
Van vuilniszak en -bak tot afzetcontainer 
en rollpacker; van signalisatie en 
afvalcoaching tot rapportering.

Via ons online portaal (op myVanheede 
en via Vanheede Plus, de app) 
organiseren onze klanten hun eigen 
ophaalkalender, beheren ze hun 
rapportering en hun facturatie 
en bestellen ze zelf allerhande 
verbruiksgoederen.

Dankzij een doorgedreven 
rechtensysteem kan de 
verantwoordelijke het volledige 
afvalbeheer van het bedrijf 
of de bedrijvengroep via het 
klantenportaal myVanheede of 
de Vanheede Plus app beheren.

One-stop-shop voor uw 
waste management

Opvolging van  
uw afval dossier

Sterk in  
multisite beheer 

Voor alle opgehaalde materialen gaat 
onze dienst Material Recovery op 
zoek naar een nieuwe, duurzame 
bestemming, ofwel bij onze eigen 
verwerkingsbedrijven ofwel extern.

We investeren in onze eigen 
verwerkingsbedrijven van organisch 
materiaal, kunststoffen en 
hoogcalorisch afval. Hierdoor kunnen 
we met zekerheid een totaalpakket en 
full-service aanbieden.

Dankzij de kennis en technologie die 
we in huis hebben, kunnen we van 
afval hoogwaardige producten maken 
die ingezet worden als grondstof en 
brandstof in de industrie.

Maximale  
recyclage garantie

Eigen  
verwerkingsbedrijven

Hoogwaardige  
producten
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“We hebben een partner 
aan boord die weet wat 
hij moet doen met ons 
afval.”

14



Het doorgedreven duurzaam beleid van Vanheede, gecombineerd met een 
kwalitatieve dienstverlening en maximale recyclage trok Fluvius over de streep voor 

een duurzaam partnerschap.

Waar maken wij het verschil?
Stakeholders aan het woord: Fluvius

Een uitgewerkt 
afvalbeleid op maat 
“Vanheede heeft een 
nieuwe ondergrens 
getrokken, aangepast aan 
onze bedrijfsstructuur. 
We hebben nu een duidelijk 
overzicht van het aantal 
containers, het gewicht 
en daarbij komende 
verbetervoorstellen. 
Een heldere rapportering 
is nu mogelijk.” 

Christophe  
 De Winne,  
Supply chain – Teamleider 
Ontvangst en Afvalbeheer

myVanheede helpt 
met wettelijke 
verplichtingen

“myVanheede wordt ener
zijds gebruikt als afval stoffen
register om zo te voldoen aan 
de wettelijke verplichtingen. 
Een groot voordeel hiervan 
is dat de informatie quasi 
realtime beschikbaar is. 
Dit maakt het gebruik van 
excelbestanden overbodig, 
die bovendien telkens een 
maand achterlopen op de 
werkelijkheid. Anderzijds 
wordt myVanheede 
gebruikt voor de jaarlijkse 
aangifte van het Integraal 
Milieuverslag. En ook 
interne rapportages van de 
jaarlijkse afvalcijfers in de 
Comités voor Preventie en 
Bescherming op het Werk 
en Ondernemingsraad 
maken hier gebruik van.”

 
Tom Roelandt,  

Preventie, Bescherming en  
Milieu – Dienst Milieu.

Vanheede Plus 
“Fluvius neemt deel aan
het pilootproject rond de
Vanheede Plus app.
Een afroep doen ter plaatse 
bij de container is de 
grootste troef van
Vanheede Plus.”

 Greet Arens,  
Supply Chain  Operaties 
Ontvangst en Afvalbeheer

Een duurzaam 
partnerschap
“We hebben het gevoel 
dat we een partner aan 
boord hebben die weet 
wat hij doet en moet doen 
met ons afval. Maar ook 
iemand die meedenkt 
en ons helpt evolueren 
in de juiste richting. Zo 
is er bijvoorbeeld een 
doelstelling opgemaakt 
om jaarlijks één extra 
afvalstroom uit het 
restafval te weren.” 

Christophe De Winne,
Supply chain – Teamleider 
Ontvangst en Afvalbeheer

“Een heldere rapportering 
is nu mogelijk.”

“Een afroep doen ter 
plaatse is de grootste troef 
van Vanheede Plus.”

15
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Giving back to the world

Het is aan ons om al het 
biologisch (●) en technisch (●●) 

materiaal dat we uit de aarde 
hebben gehaald, terug te geven 

aan de aarde. Vanheede 
is hierbij een belangrijke 

schakel in de circulaire 
economie. 

16
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Onze impact,
onze oplossingen

Duurzaam ondernemen betekent dat 
we met een minimale negatieve impact 
op de omgeving de beste resultaten 
behalen inzake afval-, materialen-, 
groene energie- en milieubeheer.

Om meer inzicht te krijgen in onze 
impact hielden we onze vijf waarden, 
het DNA van Vanheede, tegen 
het raamwerk van de Sustainable 
Development Goals (SDG’s). 
We evalueren onze prestaties op basis 
van de (te maximaliseren) bijdragen 
van onze oplossingen op weg naar 
een circulaire wereld, alsook onze (te 
minimaliseren) operationele impact.

 

17



2725
(2018)

FTE’s op R&D

43%

R&D projecten met 
posi�eve bijdrage aan 
de circulaire economie

10%
(2018)

9%

R&D budget tov 
de geconsolideerde 
omzet

Hoe we bijdragen aan de UN SDG’s
Om onze marktpositie te behouden, moeten 

we  proactief antwoorden bieden op de milieu-
uitdagingen  van de toekomst en duurzame waarde 

bieden aan  onze klanten en de maatschappij.

18



Infrastructural 
Development

Fuels for 
the future

Renewable 
Energy

Venturi 
Digitalization

Intelligent 
Logistics

Recyclable  
Materials

PASSION
WIJ REALISEREN DROMEN

Wij oefenen onze job met passie uit! 
Een cultuur van creativiteit, ondernemerschap, digitalisering en innovatie 

zorgt voor een sterk engagement bij onze medewerkers. 

Zes innovatieprogramma’s
Innovatie en R&D is al langer binnen de dagelijkse manier van werken van Vanheede 
geïntegreerd. Pas recent brachten we structuur aan in de losse initiatieven, alsook een 
strakker beheer van timing, scope en budget. Dit hielp om de strategie van Vanheede 
Environment Group te focussen rond zes innovatieprogramma’s:

Op weg naar een circulaire wereld op een duurzame manier 

3 programma’s zijn rechtstreeks gelinkt 
aan onze activiteiten: inzamelen, sorteren, 

recycleren en valoriseren van afval, met het 
oog op de circulaire economie.

3 programma’s beperken onze impact op 
het milieu en omgeving en zorgen ervoor 
dat we duurzaam blijven ondernemen, met 
het oog op de toekomst.

Waarom innoveren?
Innoveren doe je niet zomaar. Op vraag van onze klant of de markt 

worden steeds nieuwe oplossingen toegevoegd aan ons aanbod. Door te 
innoveren gaan we twee grote uitdagingen aan waarmee we - willen of 

niet - geconfronteerd worden:

Enerzijds neemt de druk op 
het klimaat en het milieu  

alleen maar toe.  
We streven naar een positieve 

impact in een circulaire wereld.

Anderzijds verandert de wereld 
rondom ons razendsnel (technologie, 
wetgeving, klantbeleving, ...) 
We moeten ons flexibel blijven 
opstellen om mee te kunnen 
schakelen. We willen relevant blijven,  
op een duurzame manier.

Zo werd onze nieuwe visie in 2019 geboren: 

19



Vanheede Innovation Day
Heel wat mensen binnen Vanheede zijn bezig met R&D. Om de 
Vanheede Innovation community samen te brengen en kennis en 
ervaringen te laten delen, organiseerden we specifiek voor hen op 
24/10/2019 de eerste Vanheede Innovation Day op onze site in Quévy. 
Deze site kreeg het afgelopen jaar namelijk een ware make-over, met de integratie 
van een nieuwe en innovatieve waslijn voor Bioboxen, een volledige update van onze 
ontpakkingslijn én een forse uitbreiding van de vergistingscapaciteit. Een voorbeeld 
van hoe wij met onze innovatieve investeringsprojecten omgaan, en dus zeker de 
moeite om al onze projectmedewerkers hier van dichtbij kennis mee te laten maken. 

“Ieder idee is een potentiële innovatie. Heb je zelf een idee? Deel het met 
anderen. Zoek gelijkgestemden. Door erover te praten zal je idee versterkt 

worden. Wanneer het idee rijp genoeg is kan het voorgesteld worden en 
zo misschien gerealiseerd worden. Het is de kracht van Vanheede snel 
ideeën op te pikken en hier een community rond op te bouwen. Pas 
dan wordt het idee een innovatie.” 

Julien Pozza,  
Business Unit Manager Vanheede Biomass Solutions

24/10/2019

Een warm welkom door Justine Vanheede.

Het team krijgt een rondleiding op de site. 

Marc Foguenne  
(VP Technology & Innovation,  
AGC Glass Recycling) aan het woord.

Julien Pozza (Director VBS)  
deelt zijn visie over innovatie.

Kristof Titeux (Facility Manager) 
aan het woord.

Innovation is not 
about dreams.

It’s about realising 
dreams.

Dieter Grimmelprez 
& Kim Delvoye

20



2.000

Bioboxen/dag

30 sec

= 1 was- en 
droogcyclus 

Het team krijgt een rondleiding op de site. 

De innovatieve Biobox-installatie
Bij de bereiding van maaltijden in bedrijfskeukens, grootkeukens of 
restaurants alsook in de algemene voedingsindustrie ontstaat afval. 
(Verpakte) voedingsresten worden gescheiden opgehaald en verwerkt 
in onze vergistingsinstallatie te Quévy tot organisch materiaal en biogas, 
waarbij ook groene stroom wordt opgewekt. Van de verpakking maken 
we pellets in onze site te Dottenijs. Alle afval wordt dus gevaloriseerd.

Vanaf 2021 zal de Vlarema-wetgeving bedrijven in Vlaanderen verplichten om hun 
voedingsafval apart in te zamelen. Ook in Wallonië zet de overheid de bedrijven en 
huishoudens met hun ‘Plan Wallon des Déchets et Ressources’ aan om voedingsafval 
apart te houden. Er zal de komende jaren dus alleen maar meer voedingsafval richting 
onze installatie in Quévy komen om daar een hoogwaardige verwerking te krijgen.

Maar wist je dat hoe we omgaan met onze recipiënten voor dit voedingsafval - 
de Bioboxen - een mooi voorbeeld is van de circulaire economie in de praktijk?

Een circulaire Biobox 
Voor de inzameling van het voedingsafval zetten we Bioboxen 
in. Deze retourboxen, met een groene body en grijs deksel, 
zijn eindeloos herbruikbaar en herstelbaar. Onze eigen 
hersteldienst last vakkundig HDPE in het te herstellen deel van 
de Biobox. Is de schade toch onherstelbaar (voor ca. 120 ton 
Bioboxen/jaar), dan worden ze in onze eigen recyclingbedrijven 
verwerkt tot granulaat. Dit granulaat wordt dan als grondstof 

hergebruikt voor de productie van nieuwe Bioboxen.

Ultra-hygiënisch dankzij onze volledig nieuwe was- en drooglijn, een staaltje 
spitstechnologie, op maat ontwikkeld door en voor Vanheede met tal van voordelen:

• Minder manipulatie • Verhoogde veiligheid • Beter werkcomfort  
• Betere waskwaliteit en hygiëne • Proper en droog 

Tom De Vrieze, 
Project Engineer, 
werkte mee aan de 
ontwikkeling van 
het project.

21



Maximale
materiaal-
valorisatie

Duurzame
energie

Terugdringen
luchtemissies

Sluiten
water-

kringloop

Verhogen
bodem-

kwaliteit5,21
5,11
(2018)

gemiddelde 
EURONORM

94,21
%

91,05%
(2018)

recyclage & 
nu�ge toepassing

41.939.228 kWh

45.000.000 kWh
(2018)

jaarlijkse produc�e 
groene energie

1,6

afvalstromen per klant 
(Benchmark sector: 1,56)

Hoe we bijdragen aan de UN SDG’s
Bewustwording van hoe omgaan met afval en 

materialen met een minimale negatieve impact 
op de omgeving is essentieel in de evolutie naar 

een koolstofarme en circulaire economie.
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PLANET
WIJ DRAGEN BIJ AAN EEN BETERE WERELD

Wij hebben respect voor het milieu!  
Materialen krijgen bij ons een tweede leven. Zo hebben wij een positieve  

impact op het klimaat en onze omgeving, nu en in de toekomst.

Vanheede Environment Group wil een duurzame onderneming zijn die haar klanten 
de meest efficiënte oplossingen inzake afval-, materialen-, groene energie- en 
milieubeheer aanbiedt. De milieutechnologieën die hiervoor ontwikkeld worden 
spelen een rol in de aanpak van de milieu-uitdagingen van vandaag. We denken 
verder dan de standaardoplossing en ontwikkelen onze eigen technologie. 
Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat we met een minimale impact op 
de omgeving de beste resultaten behalen voor al onze stakeholders.

Duurzame  
oplossingen
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Dieselverbruik van  
onze vrachtwagens

Onze eigen afvalstoffen Elektriciteitsverbruik bij 
productieprocessen

CO2-uitstoot transport en 
productieprocessen

Nieuwe transitsite in Gent  
biedt voordeel voor chauffeurs,  
klanten en openbare ruimte

Sedert begin oktober 2019 baten we in de Haven van 
Gent een transitsite van 12.000 m2 uit als opslagruimte 
voor lege containers en overdekte tussenstockage van 
volle containers. Hierdoor kunnen we vlotter onze klanten 
bedienen in de regio Gent en hebben we een goede 
uitvalsbasis richting Sint-Niklaas en Brussel. Resultaat: 
minder kilometers, verbeterde planning voor minder 
fileleed en minder lege vrachten richting Dottenijs of 
Geluwe. In de toekomst is deze locatie aan het Noorddok 
ook ideaal om het transport 
via het water verder uit 
te bouwen.

Mee met de 
toekomst in 
duurzame 
logistiek
Vanheede is vaak 
pionier om nieuwe 
technologieën voor 
lagere emissies, efficiëntere 
mobiliteit, verkeersveiligheid, ... 
te testen. Denk maar aan de eerste hybride vrachtwagen 
of de introductie van camera’s in plaats van spiegels voor 
een nog duidelijker en veiliger beeld van de situatie naast 
en achter de truck.

Slimme perscontainers 
In het voorjaar van 2019 vulde Vanheede als eerste in 
België, Frankrijk en Nederland zijn perscontainerpark aan 
met 6 nieuwe ‘slimme’ perscontainers, die automatisch 
melden wanneer ze vol zijn. Hierdoor worden onnodige 
kilometers voor een halfvolle container vermeden en 
kunnen de ledingingsroutes nog efficiënter worden 
ingepland. Bovendien treedt het systeem op 
als selflearning machine, waardoor ze na 
verloop van tijd kan voorspellen wanneer 
de container de volgende keer vol zal 
zijn. De automatische opvolging van 
technische problemen laat ook 
toe om van op afstand technische 
assistentie te bieden.

Onze kernactiviteiten zijn afvalinzameling, -sortering en -verwerking. Ook deze trachten we zo duurzaam mogelijk te organiseren 
om ons eigen verbruik en de milieu-impact tot een minimum te beperken.
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Methaan (CH4) wordt afgeleid 
naar de biogasmotoren. 

Beperking van stofhinder en  
van het vrijkomen van 
schadelijke stoffen.

Waterverbruik Terreinen worden verhard en 
overdekt om zo insijpeling van 
afvalwater te vermijden

Meer mobiliteit dankzij 
Europese waterwegen
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 transport-
mogelijkheden, zoals het inzetten van onze waterwegen.

Ondertussen lopen drie projecten over water. Zo wordt 
het gieterijzand van Proferro in Ieper per schip 
getransporteerd naar Genk. Onze watergebonden site in 
de haven van Antwerpen legt het pad voor afvaltransport 
langs Europese waterwegen. Ook voor de pellets van 
Vanheede Alternative Fuels werd watertransport voor 
het eerst ingezet.

Pellets verschepen zorgt voor minder uitstoot 
Vanheede Alternative Fuels produceert hoogcalorische 
alternatieve brandstoffen, bedoeld voor co-processing 
in o.a. de cementindustrie. Om te kunnen beantwoorden 
aan de toenemende vraag naar deze kwalitatieve 
alternatieve brandstoffen, keek Vanheede voor 
het transport verder dan de snelweg , met name via 
de waterwegen. 

Door de alternatieve brandstoffen in balen te persen, 
kunnen ze naar de haven van Gent getransporteerd 
worden, waar de lading efficiënt verscheept wordt. 
Van daaruit vertrekt het schip naar Europese klanten.
Dit bespaart tal van 
vrachtwagenritten 
doorheen Europa. 

Door te werken via watertransport kunnen 
bovendien veel meer tonnages in één keer 
getransporteerd worden. Zo kan Vanheede 
Alternative Fuels meer klanten beleveren 
met grotere volumes. Ook op de site zelf 
heeft dit een impact. De grote volumes 
vereisen veel plaats en vragen om een goed 
gecoördineerde logistiek.

“Daar waar we enkele maanden nodig zouden 
hebben om alternatieve brandstoffen tot bij de 
klant te krijgen, kan dit nu op 1 à 2 weken tijd. 
Door watertransport efficiënt te gebruiken 
kunnen we overal in Europa onze klanten 
bedienen zonder de mobiliteit op de wegen 
te beïnvloeden.” 

Maxime Vanheede,  
Business Development Manager

Onze ecologische voetafdruk beperken
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Uw afval krijgt de beste bestemming
Milieutechnologieën maken een centraal onderdeel uit van de aanpak van belangrijke milieu-

uitdagingen, zoals klimaatverandering, schaarse natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteitsverlies. 

Vanheede tracht een shift te verwezenlijken in de denkwijze van hoe we met afval omgaan 
en kunnen evolueren naar een circulaire economie. Samen met onze stakeholders proberen 
we bestaande structuren en processen te herschrijven. Door verder te denken dan de 
standaardoplossingen en eigen Vanheede technologie te ontwikkelen, zetten we volop in 
op kwaliteitsvolle recyclage, nieuwe grondstoffen en duurzame energie.

“We hebben nog heel wat 
projecten op stapel staan, o.a. 

rond alternatieve brandstoffen,  
het gebruik van meer biomaterialen, 

hogere inzet van biogrondstoffen, 
enz. Analyse van inkomende 

grondstoffen is hierbij primordiaal.  
Onze dienst ‘Material Recovery’ zal hierbij 

een steeds belangrijkere rol in spelen.”
 

Evelyne Decrans, 
Executive Director Recycling
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Wat levert al  
dat sorteren nu op?

Veel klanten vragen zich af wat 
er met afval dat we inzamelen 
gebeurt. Net daarom hebben 

we de Vanheede calculator tool 
ontworpen. Met behulp van de 

calculator kunnen we bijvoorbeeld 
het aantal gezinnen berekenen dat 

van elektriciteit voorzien wordt 
door de sorteerinspanning van die 
specifieke klant. Momenteel is de 

tool beperkt tot de verwerking van 
verpakt en onverpakt organisch 

afval. We willen dit in de toekomst 
uitbreiden voor andere afvalstromen 

en verwerkingsmethoden.

Duurzame 
energieproductie
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.

Onze eigen industriële vergistingsinstallatie (Quévy) 
verwerkt organisch-biologische producten tot 
methaangas, dat vervolgens door een gasmotor 
wordt omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. 
De geproduceerde warmte wordt gebruikt voor het 
verwarmen van onze gebouwen en het drogen van 
specifieke afvalstromen. Ook onze stortplaats (Rumbeke) 
fungeert als energiecentrale. Het biogas dat vrijkomt uit 
de deponie wordt omgezet in groene elektriciteit.

Maximale 
materiaalvalorisatie
Onze sector evolueert voortdurend. Huidige prioriteiten 
liggen o.a. in het belang van sorteren aan de bron, het 
vermijden van restafval en het ontwikkelen van nieuwe 
recyclagetechnieken. 
Vanheede investeert continu om proactief een antwoord 
te kunnen bieden op deze uitdagingen:
-  Automatisatie van de nieuwe PRF-lijn te Rumbeke, 

waar P+MD op wordt gesorteerd. Deze installatie kan 
nu tot 75 zakken per minuut verwerken en de robot 
voert 1,25 picks per seconde uit. Via AI (artificiële 
intelligentie) wordt de robot ook steeds ‘slimmer’ en 
efficiënter in het sorteren van de plastics. 

-  Ontdubbeling van de productielijn voor alternatieve 
brandstoffen in Dottenijs, met een capaciteitswinst 
van 50%.
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7,40
%

3,17%
(2018)

groei medewerkers 

770
717
(2018)

medewerkers 
aan boord

Hoe we bijdragen aan de UN SDG’s
Om medewerkers te behouden en nieuwe 

talenten aan te trekken is een inspirerende 
bedrijfscultuur cruciaal. De bedrijfscultuur is een 

globale verantwoordelijkheid en ondersteunt 
ieders veiligheid en gezondheid.
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onze 
opleidingen,
vorming & 
overleg

community building 
rond innovatie binnen 
het bedrijf en 
onze sector

V-Power
= Cultuur

de dynamiek 
bij Vanheede 

Happy
employees

Satisfied
customers

Sterker
merk

PEOPLE
WIJ ZIJN EEN FAMILIEBEDRIJF

Wij vinden mensen belangrijk!  
Welzijn, gezondheid en veiligheid vormen een absolute prioriteit.  
We (h)erkennen talenten en geven ze ruimte, in alle vertrouwen. 

Een cultuur gedreven door onze waarden
De cultuur van Vanheede, de V-power, 
belichaamt onze persoonlijkheid. 
Ze steunt op 5 belangrijke pijlers: 
onze waarden passion, people, 
planet, profit en pride. Onze waarden 
belichamen de mentaliteit en 
perspectieven die nodig zijn om de 
visie van Vanheede te bereiken.

Het Comité en haar communicatieprogramma’s
Het Comité voor een Leuke Werkplek 
heeft tot doel de Vanheede cultuur te 
laten beleven door iedere medewerker. 
Elk initiatief, idee of voorstel dat de cultuur 
van Vanheede versterkt wordt toegejuicht. 
Het Comité wordt als stuurgroep gezien 
van 3 communicatieprogramma’s: 
Vanheede Moves, Vanheede Learns, 
Vanheede Innovates.

Zonder bevlogen medewerkers is een 
optimale klantbeleving een utopie. 
Dit betekent vooral dat onze medewerkers 
- van verkoopgesprek tot klantendienst - 
de tijd en de ruimte krijgen om daad-
werkelijk naar klanten te luisteren en 
hun verwachtingen te doorgronden. 
Hiertoe worden de Customer Journey 
en Employee Journey gemodelleerd en 
zullen deze in de komende jaren verder 
uitgewerkt worden, in samenspraak met 
alle betrokken teams.

De Vanheede Culture Code
Onze cultuur trekt een grote diversiteit 
van medewerkers aan; ongeacht 
geslacht, overtuiging of leeftijd. Het 
cultuurhandboek, een online en offline 
medium, schept een gunstig klimaat 
voor het Vanheede-type: nuchtere 
medewerkers, met een democratische 
insteek en een eigen mening. Deze vinden 
in ons netwerksysteem snel een plaats om 
zich verder te ontplooien.
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Solliciteren voor een duurzamere wereld
Waarden zoals duurzaam leven, respect voor het 
milieu, bewust omgaan met schaarse grondstoffen, ... 
komen prominenter naar voor in het dagelijks leven 
van ieder van ons. Deze nieuwe waardenhiërachie 
zorgt er dan ook voor dat mensen op zoek gaan naar 
een job die binnen hun identiteit en overtuigingen 
past.

Duurzaamheid speelt een prominente rol
Rekruteringskantoren waarmee Vanheede samenwerkt 
merken de laatste jaren een toename van kandidaten 
met een motivatie om mee te werken aan een groter 
doel binnen de maatschappelijke milieuproblematiek. 
Dit geeft onze rekrutering een duwtje in de rug. Want 
een medewerker van Vanheede maakt niet alleen 
deel uit van een groen bedrijf, hij is tegelijk ook een 
ambassadeur voor een circulaire wereld.

De impact van een 
pandemie
Het coronavirus wist zich ook in ons werkterrein 
(Noord-Frankrijk, België, Luxemburg,…) geleidelijk 
aan te verspreiden. Voor veel bedrijven brengt dit 
een ernstige impact op hun huidige manier van werken. 
Ook Vanheede ondervindt o.a. op vlak van HR en  
QESH-veiligheid welke uitdagingen de pandemie met 
zich meebrengt.

Sinds het begin van de preventieve maatregelen 
wordt ruimer nagedacht over hoe operationeel en 
structureel te werk gaan. Het limiteren van het 

aantal medewerkers in een ruimte, nadenken 
over het niet meer inprikken met fysieke 
vingerafdrukken, aan de slag gaan met 
mondmaskers... Ook daar waar er overlegd 
werd over telewerken, heeft de pandemie 
geholpen de knoop door te hakken. 

De nieuwe realiteit is ondertussen in ons 
dagelijkse HR en QESH-beleid neergestreken.

De denkoefening van de voorbije maanden creëert 
een nieuwe mentaliteit. Medewerkers gaan doordacht 
om met social distancing en kennen de gevolgen van 
mogelijke besmettingen. De maatregelen geven een 
andere insteek aan het idee van veiligheid. Er wordt 
zeer bewust omgegaan met zowel eigen welzijn als dat 
van anderen.

Een ding is zeker: Vanheede zal na deze periode een 
ander bedrijf zijn dan voor de uitbraak van  
de pandemie.

“Het feit dat Vanheede actief bezig is met duurzaamheid is belangrijk voor 
kandidaten. Dit overhaalt kandidaten om bij Vanheede te solliciteren. Zij zoeken 
naar bedrijven die vooruit denken en meewerken aan een betere wereld.”

Mariska D’Hert, Business Manager Unique
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Samen voor  
een veilige werkplek
Veiligheid blijft een zorg van elke dag. Ten opzichte 
van de sectorbenchmark (NACE2 - code 38) is nog 
heel wat verbetering mogelijk. De frequentiegraad 
is in 2019 gestegen naar 61, wat ver boven het 
sectorgemiddelde ligt (21,8 in 2018 - NACE2-code 38). 
De ernstgraad van de ongevallen is met 1,06 ook heel 
wat hoger dan het sectorgemiddelde (0,65 in 2018 
- NACE2-code 38). Binnen de Group Vanheede 
hadden we in 2019 110 arbeidsongevallen met vaste 
medewerkers. We hebben zowel meer ongevallen 

met werkverlet als meer dagen met werkverlet 
dan de sector.

Veiligheidscampagne: Mission zero
Uit ongevallenanalyses weten we dat 80% van de 
ongevallen te wijten zijn aan menselijk gedrag. 
Vandaar heeft Vanheede in 2018 een veiligheidsproject 
gedragswijziging opgestart om het tij te doen keren. 
Dit project focust op het veiligheidsbewustzijn van elke 
medewerker.

In 2019 kwam er elk kwartaal een nieuw thema aan bod. 
Elk kwartaal wordt drie maal herhaald: collectief, in team 
en individueel. Aan de hand van deze kwartaalthema’s 
werken we allemaal samen om het veiligheidsbewustzijn 
bij elkaar te versterken. Zo kunnen we het aantal 
ongevallen verminderen en streven naar zero accidents op 
de werkvloer.

Een grotere safety awareness
Het QESH-team en Stuurgroep Veiligheid merken dat 
dankzij de verhoogde aandacht een grotere safety 
awareness ontstaat. De veiligheidscampagne plaatste 
veiligheid op ieders agenda en maakt dit bespreekbaar 
op alle niveau’s. Er heerst nu een besef dat de mentaliteit 
moet wijzigen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door 
mee te denken over hoe ze veiligheid kunnen promoten 
on-the-field.

We moeten zeker doorzetten met de veiligheids-
campagne. Na opstart van dergelijk project wordt 
ook in de sector een stijging gezien van het aantal 
arbeidsongevallen. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat er meer alertheid bestaat om arbeidsongevallen te 
melden. Op termijn zullen we de vruchten kunnen plukken 
van ons veiligheidsbeleid. Keep it safe!
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6,61%

6,31%
(2018)

% investeringsbudget 
tov omzet

Hoe we bijdragen aan de UN SDG’s
Onze visie op de lange termijn beoogt 

bedrijfscontinuïteit. Rendabiliteit en een 
financieel gezond beleid zijn onze zuurstof om 

te ondernemen en te kunnen blijven inzetten op 
duurzame partnerschappen.
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Tijdlijn:

1999 2004 — 2006 2011 2013 20172010

aankoop site
SODECOM

bouw betonnen loodsen, 
waar nu voedingsstoffen 
worden ontpakt en 
verwerkt.

installa�e 
windmolen 
(2MW)

renova�e 
bureelgebouw

ingebruikname 
PV-installa�e 
(1.065 zonnepanelen, 
250 kWp)

bouw vergis�ngs-
installa�e biomassa

start op�malisa�e 
van de algemene 
wegeninfrastructuur 
op het terrein

PROFIT
WIJ BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

Wij denken in win-win-win termen!
Ieder van ons maakt het verschil, voor de stakeholder, de onderneming en zichzelf. 

Winst is de zuurstof die ons toelaat slim te investeren, innoveren en organiseren.

Infrastructural Development site Quévy “Zonder infrastructuur geen verwerking”
Veel van de sites waar we nu onze 
recyclageactiviteiten ontwikkelen, herbergden 
voorheen een andere industrie. Zo ook onze 
site in Quévy. Op 1/7/1999 kocht Vanheede de 
voormalige site van SODECOM (Soete Déhydratation 
et Compostage), actief in de verwerking van 
suikerbieten. Op vandaag, 20 jaar later, blijven we 
investeren in de reconversie naar een duurzaam 
centrum voor de verwerking van compost en 
voedingsafvalstoffen en voor het uitoefenen van 
logistieke activiteiten.

Om verdere uitbreiding van de ontpakkingscapaciteit 
(nieuwe ontpakkingslijn, uitbreiding overdekte 
oppervlakte) mogelijk te maken, was een 
ingrijpende aanpassing van het terrein noodzakelijk. 
Een niveauverschil van 2,5 m tussen het compostgedeelte 
en de rest van de site zorgde immers voor twee 
hellingen. Tegelijk werd de algemene infrastructuur 
aangepast en uitgebreid met een extra zone voor de 
opslag van containers, een zone voor het stationeren 
van vrachtwagens, twee weegbruggen en extra parking 
personenwagens. Tegelijk werd ook de tankpiste en de 
wasplaats voor vrachtwagens verplaatst. 

“De realisatie van al deze wijzigingen 
heeft ook operationale implicaties. 
Delen van het terrein moeten tijdelijk 
buiten gebruik worden genomen. 
Dienst Facility zorgt dus voor wat hinder 
tijdens de werkzaamheden, maar streeft 
naar (en bekomt ook) een veel betere 
eindsituatie”.

Kristof Titeux,  
Facility Manager
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Optimalisatie 
biogasproductie
Op de site in Quévy zet onze industriële 
vergistingsinstallatie organisch-biologische producten 
om tot methaangas, dat door de gasmotor wordt 
omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. Het 
afgelopen jaar werd geïnvesteerd in de bouw van een 
nieuwe en verbeterde navergister en update van de 
biologische installatie met als doel:

• 1/3 capaciteitsverhoging 
en verbeterde 
betrouwbaarheid van 
het biogas productie-
proces 

• Hergebruik van slib in 
de installatie mogelijk te 
maken

• Verhoging van de 
capaciteit van Vanergy 
gebruikt ter plaatse.

• Verhoging van de 
hygiënisatie capaciteit 
tot 12,5 m³/h

• Maximale auto-
matisering, verbeterde 
regeling van het proces

• En tot slot (2020) 
gaszuivering voor 
injectie van biomethaan 
in het aardgasnet, 
waardoor niet enkel 
elektriciteit maar 
voortaan ook gas kan 
worden geproduceerd

Nieuwe ontpakkingslijn 
voedingsafval
Door toenemende onderhoudskosten aan de 
ontpakkingslijn, werd geïnvesteerd in een nieuwe lijn 
met een capaciteit van 120.000 ton voedselafval per 
jaar. De technologie werd in-house ontwikkeld met 
het oog op:

• hogere zuiverheid 
van de biomassa, 
het kunststofresidu 
en verhoging van de 
tonnage

• efficiëntere 
transportschroeven 
ipv –banden voor een 
nettere werkomgeving

• minder waterverbruik 
en vernieuwing 
van de riolering om 
meer vloeistoffen te 
recupereren

De komende jaren zijn 
verdere investeringen 
gepland in de renovatie van 
de oude lijn en een nieuwe 
stockageruimte voor het 
inkomende materiaal. 

“Het gehele project team 
is trots dat de installatie 
van de nieuwe lijn tijdens 
de dagelijkse activiteiten 
en in hetzelfde gebouw 
kon gebeuren, met een 
link naar de oude lijn 
uit 2007. De eerste en 
grootste stap is nu achter 
ons. We kunnen nu van 
deze nieuwe ervaringen 
genieten om de volgende 
fasen uit te voeren. Mijn 
collega’s en ik vormen nu 
een competentiepool die 
het hele concept tot de 
finale indienststelling van 
het ontpakkingsproces 
beheersen.”

 Benoit Haumont
Project Engineer
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Imog en Vanheede slaan de 
handen in elkaar
Vanheede en de intercommunale Imog 
werken samen aan het VIL-project 
‘Urban Waste Collection’, waarbij één 
vrachtwagen het huishoudelijk restafval 
en het aan huishoudelijk vergelijkbaar 
bedrijfsrestafval samen zal inzamelen. 
Zo moet er maar één vrachtwagen de 
binnenstad in, maar blijft Vanheede de 
commerciële relatie beheren en blijft wat 
ingezameld wordt van onze klanten apart 
gewogen en geregistreerd.

Oude elektrotoestellen 
inzamelen met Recupel via 
Smartloop

Veel bedrijven hebben vaak nog oude 
elektrotoestellen liggen waar ze niets meer 
mee aanvangen. Daarvoor ontwikkelde 
Recupel een platform, waar bedrijven 
in contact kunnen komen met erkende 
ophalers. Deze digitale marktplaats is 
afgestemd op kmo’s. Dankzij Smartloop 
kunnen wij rechtstreeks een prijs, datum 
en plaats van ophaling afspreken met de 
bedrijven.

Periodieke KGA-ophalingen 
voor betere milieuprestaties
In het kader van het Vlaams Materialen-
decreet en de organisatie van het kennis-
netwerk Bedrijven terrein management 
werkte POM West-Vlaanderen mee aan 
het duurzaam beheer van materiaal-
kringlopen en afvalstoffen. Via periodieke 
ophaalrondes worden bedrijven 
gestimuleerd om meer te sorteren en te 
recycleren. Deze leggen de klemtoon op 
KGA bij bedrijven in West-Vlaanderen. 
Een betere selectieve inventarisatie en een 
reguliere KGA-ophaling helpen het bedrijf 
om het restafval te verminderen, wat een 
belangrijke eerste stap is om te evolueren 
naar een circulair materiaalbeheer.

Vanheede staat de komende jaren 
in voor de KGA-ophalingen voor 
bedrijven terreinen management voor 
POM West- Vlaanderen.

Proefproject inzameling 
medisch afval van landbouwers
Via een proefproject in de regio van Tielt 
wordt bekeken of er een reglementaire 
en betaalbare manier is om medisch 
afval van landbouwers en veehouders 
af te voeren. Samen met de Provincie 
West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, 
De Boerenbond, ABS en Inagro zocht 
Vanheede naar een duurzame oplossing. 
Door dit proefproject kunnen veehouders 
hun medisch bedrijfsafval verzamelen in 
correcte medische vaten of dozen. Die 
kunnen ze dan twee keer per jaar naar een 
lokaal verzamelpunt brengen. Veehouders 
ontvangen de nodige attesten, waardoor 
medisch afval op een reglementaire 
manier wordt afgezet.

Duurzame  
partnerschappen
Door ons te engageren in partnerschappen houden we de vinger aan de pols in de steeds complexere (afval)wereld. 
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31
29

(2018-2019)

Net Promotor Score
(NPS)

36
23

NPS 
(niet digitale 

klanten) NPS myVanheede 
& App gebruikers

84%
82%
(2018-2019)

algemene 
klantentevredenheid

Hoe we bijdragen aan de UN SDG’s
Loyale partnerschappen zijn gestoeld op 

vertrouwen. Gedeelde belangen en ethisch en 
integer handelen zorgen ervoor dat we ten allen 

tijde elkaar in de ogen kunnen kijken.
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PRIDE
WIJ ZIJN ALLEMAAL FIERE AMBASSADEUR VAN ONS BEDRIJF

Wij zijn trots op wat we realiseren!
Ambities maken we waar in een transparante samenwerking.  

Hierdoor blijven we trouw aan onze cultuur.

Tastbare innovatie ten dienste van de klant
Vanheede Plus, de app
Met de Vanheede Plus app kunnen onze klanten 
voortaan met 1 touch op hun smartphone hun kalender 
raadplegen, een ophaling aanvragen of annuleren, waar 
ze zich ook bevinden. 

Het gebruiksgemak van de app maakt het een handige 
tool voor wie niet dagelijks met het afvalbeheer bezig 
is. Men kan nu 24/7 zowel ledigingen als wissels van rol- 
en afzetcontainers aanvragen en opvolgen. Daarnaast 
heb je de meest recente kalender bij de hand. En ook 
voor de complexe dossiers biedt Vanheede Plus een 
gebruiksvriendelijke user experience. Als verschillende 
collega’s de app gebruiken, krijgen ze automatisch een 
melding wanneer iemand een opdracht heeft aangevraagd 
of geannuleerd. En er kunnen ook verschillende locaties 
beheerd worden in één app.

myVanheede
Van offerte over contract tot het order en de uiteindelijke 
inzameling: het systeem registreert alles eenduidig en 
ondubbelzinnig. Dit opent de deur tot gestandaardiseerde 
rapportering en massa’s data. Bovendien zorgt 
myVanheede er ook voor dat het afvalbeheer van de klant 
volledig wettelijk in orde is:
•  In lijn met de complexe afvalwetgeving die sterk 

verschilt van regio tot regio: VLAREMA in Vlaanderen, 
Plan Wallon des Déchets et Ressources in Wallonië, 
Brudalex in Brussel en La Loi relative à la Transition in 
Frankrijk.

•  Rekening houdend met de geldende 
sorteerverplichtingen.

Digitale klanten zijn het meest tevreden
myVanheede loodst Vanheede en haar klanten de 
digitale toekomst in en ontzorgt hen in hun afvalbeheer. 
Dit resulteert in een betere klantenbeleving.
Net als vorig jaar lag de responsgraad op 13%. 
De algemene klanttevredenheid bedraagt 84%, 2% meer
dan vorig jaar.

De Net Promotor Score (NPS) verwijst naar hoe 
waarschijnlijk het is dat een klant ons zou aanbevelen. 
Dit jaar lag onze score op 31. Waar we vorig jaar in de 
categorie ‘good’ vielen, zijn we dit jaar verschoven naar 
‘great’. Opmerkelijk is dat de NPS score van klanten die 
onze digitale tools gebruiken op een recordscore van 36 
ligt. Voor zij die onze tools niet gebruiken ligt dit veel lager, 
namelijk op 23. Dit bevestigt dat onze digitale platformen 
een veel betere gebruikersbeleving aanbieden aan onze 
klant. Een digitale klant is een meer tevreden klant!

“Vanheede Plus laat toe om vlot feedback te vragen van onze klanten. 
Via onze app kunnen we hen op elke plaats en elk ogenblik bereiken.” 
Kim Delvoye, Marketing & Communication Manager
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Ethisch en integer handelen
Transparant en ethisch 
samenwerken
Vanheede streeft bij ieder project 
naar de meest duurzame en 
ethische uitkomst. Dit geldt 
voor de rekrutering van nieuwe 
medewerkers, samenwerkingen 
met eindverwerkers, correcte 
aankoop, enz.

Verder informeert Vanheede 
op systematische wijze haar 
stakeholders over nieuwe 
ontwikkelingen. Een jaarlijks 
infoblad informeert de buurt-
bewoners van de site in 
Rumbeke over de recentste 
activiteiten. Alle medewerkers 
ontvangen tweemaal per 
jaar het personeelsmagazine 
met relevante updates die de 
cultuur en samenwerkingsspirit 
bevorderen.

Onze ambitie is om dit streven 
vertaald te krijgen naar 
werkdocumenten. Dit om ons 
ethisch streven beter te kunnen 
onderbouwen in aanbestedingen 
of wanneer we voor challengers 
staan als Best Managed 
Companies, Ecovadis of A Great 
Place to Work.

Maatschappelijk 
geëngageerd
Als internationaal bedrijf met 
lokale verankeringen vinden 
we het belangrijk om ons 
te engageren in de lokale, 
omringende gemeenschappen. 
We ondersteunen jaarlijks 
tal van lokale initiatieven. 
De samenwerking met 
doorstroombedrijf MANUS voor 
het ontpakken van materialen 
geeft medewerkers een grotere 
kans op een vlotte doorstroom 
naar de arbeidsmarkt.

Samenwerken met 
erkende eindverwerkers
Uw afval krijgt steeds de meest 
duurzame bestemming. Een 
goede keuze van eindverwerkers is 
daarin cruciaal. Onze belangrijkste 
criteria zijn het beschikken 
over een vergunning, de 
verwerkingsprijs en de afstand.

Kwaliteitscriteria worden 
opgevolgd in een bezoeksverslag. 
De leveranciersbeoordeling mondt 
uit in een score en een kleurcode. 
Op basis van deze kleurcode wordt 
de samenwerking verder gezet 
of gestopt. Op vandaag wordt er 
voornamelijk samengewerkt met 
Europese verwerkers. De controle 
en opvolging is hier transparanter.

Zo werken we sinds dag 1 al 
samen met Unilin, die als hout-
verwerker in West- Vlaanderen 
gevestigd is. 
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Trots op onze nieuwe klanten!
Het is fantastisch wanneer hard werk, kennis, enthousiasme, 
overtuiging en vastberadenheid resulteert in het binnenhalen van 
een nieuwe klant. Deze nieuwe klanten kozen dit jaar bewust voor 
Vanheede en daar zijn we uiteraard trots op!
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Passion
“Ik zoek graag dingen uit tot op 
het bot en bij Vanheede krijg ik 
daar echt de kans toe. Ik voel mij 
als de Sherlock Holmes van AX. 
Als iemand belt met een complex 
probleem waar ik eventjes mijn 
tanden in moet zetten, dan maakt 
dat mijn dag goed.”

People
“Ik let er extra op om mensen 
feedback te geven als iets niet 
onmiddellijk opgelost wordt, 
omdat ik weet dat je je als 
gebruiker soms in de steek 
gelaten voelt. Ik ga vaak ook 
extra moeite doen om uit te 
leggen waar een probleem 
precies uit voorkomt. ”

Planet
“Het gebeurt dat bij annulatie 
van een afroep of einde van een 
contract dit door een fout in het 
systeem niet in AX is doorgevoerd. 
Dan rijdt de chauffeur toch nog 
tot bij de klant om containers 
op te halen. Door dergelijke 
situaties te voorkomen dragen 
we vanuit Data Management 
indirect ons steentje bij aan 
een minimalisering van de CO2 
uitstoot.”

Wendy Debels was op zoek naar een job waarin ze constant kon bijleren en zich dus niet snel hoefde te vervelen.
De geschikte functie vond ze bij Vanheede. Sinds 2018 maakt Wendy deel uit van het team Data 
Management, die waakt over de kwaliteit van de data in onze database AX en ondersteuning geeft 
aan AX gebruikers. Daarnaast is haar specialiteit het uitzoeken van bugs in AX. Ondertussen heeft 
ze nog steeds het gevoel dat ze iedere dag bijleert en evolueert.

Tijdens de coronacrisis maakte Wendy mondmaskers 
voor haar vrienden en familie.
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 Onze waarden in de praktijk
Waarden werken

Profit
“Investeren in IT is belangrijk 
als je als bedrijf wil groeien. 
Vanheede staat al ver op gebied 
van op maat gemaakte software 
voor onze sector. Daar winnen we 
zeer veel tijd mee, die we kunnen 
investeren in andere projecten.”

Pride
“Wanneer ik de oorzaak van een 
bug gevonden heb, kan ik wel 
een tijdje op wolkjes lopen. En als 
je dan ziet dat die bug een paar 
maanden later bij een nieuwe 
release weggewerkt is uit het 
systeem, dan loop je nog eens op 
wolkjes. Dan heb je het gevoel 
dat wat je doet een verschil 
maakt.”
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23.025
K€

EBITDA

Arnold Deceuninck verlaat 
het adviescomité.
Zo’n 12 jaar geleden vervoegde dhr. Deceuninck als 
externe adviseur de adviesraad van Vanheede.  
Deze raad komt zo’n 5x/jaar samen, rond diverse 
topics zoals investeringen, bedrijfsorganisatie, enz. 
Dhr. Deceuninck was hiervoor goed geplaatst als lid 
van de kennissenkring van de familie en destijds ook 
klant vanuit Deceuninck Plastics.
“Mijn rol bestond er vooral in advies te geven vanuit 
mijn eigen ervaringen en achtergrond in ons eigen 
familiebedrijf, maar daarnaast ook te fungeren als 
extern klankbord en zo ook andere invalshoeken 
te bieden aan de familie Vanheede. Tijdens mijn 
periode bij Vanheede zag ik een gestage groei: in 
mensen, in diversificatie van diensten, maar ook 
in het aantal sites. Deze groei lijkt me ook in de 
toekomst een must. Maar daarnaast dringt zich 
specialisatie op in bepaalde strategische richtingen 
binnen de recyclagesector. Vanheede kwam me – 
als klant, maar ook als lid van de adviesraad – altijd 
goed georganiseerd over. Doe dus zeker verder op 
hetzelfde elan ... en blijf elkaar goed aanvullen, 
zeker nu de volgende generatie in de startblokken 
staat.”

Arnold Deceuninck

Balans
De geconsolideerde balans over het jaar 2019 wordt afgesloten met een balanstotaal van 
K€ 132.020.  
Aan de actiefzijde neemt de boekwaarde van materiële vaste activa fors toe. De investeringen 
van het boekjaar bedragen K€ 24.618. Belangrijke realisaties hierin zijn de automatische 
Biobox-installatie en nieuwe ontpakkingslijn op onze vestiging in Quévy en de nieuwe P+MD-
sorteerinstallatie in Rumbeke. Op het vlak van de waarderingsregels zijn er geen wijzigingen 
t.o.v. vorig jaar. 

De vorderingen op ten hoogste één jaar zijn stijgend, vooral op het vlak van de 
handelsvorderingen.

De beschikbare liquide middelen bedragen K€ 12.032. De liquiditeit bedraagt 1,11, wat  
voldoende is om alle verplichtingen op korte termijn na te komen. 
Het positief resultaat van het boekjaar (zie info hieronder bij ‘resultatenrekening’) doet het 
eigen vermogen toenemen. De voorzieningen voor risico’s en lasten bestaan hoofdzakelijk uit 
de aangelegde provisie voor de nazorgfase van onze landfill-site. De totale voorzieningen zijn 
licht dalend.

Op schuldniveau zijn de financiële schulden op lange termijn en korte termijn samen, vrij 
stabiel (LT-financiële schuld is dalend, KT-financiële schuld is stijgend). De handelsschulden 

zijn per 31/12/2019 hoger dan vorig boekjaar.

De solvabiliteit van Vanheede Environment Group blijft zeer gezond: 41,15%; 
we houden hierbij rekening met de toevoeging van de lange-termijn-achtergestelde 
‘DACAR’-lening (M€26,60), waarop in het jaar 2019 een aflossing werd gedaan, aan 
het eigen vermogen (Dacar: familiale holding familie Vanheede).

Jan Minne - CFO 
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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. 

Duurzaam groeien

Financiële 
resultaten

KERNCIJFERS

2019

Kerncijfers De jaarrekeningen 2019 (01/01/201 -31/12/2019) van Vanheede Environment Group nv en haar dochter ondernemingen, 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.

ACTIVA 2019 2018

Immateriële vaste activa 5.840 7.368

Materiële vaste activa 73.925 62.677

Financiële vaste activa 920 914

VASTE ACTIVA 80.685 70.959

Vorderingen op méér dan één jaar 700 660

Voorraden 3.238 2.762

Vorderingen op ten hoogste één jaar 34.383 32.037

Liquide middelen 12.032 17.581

Overlopende rekeningen 982 848

VLOTTENDE ACTIVA 51.335 53.888

TOTAAL DER ACTIVA 132.020 124.847

 

PASSIVA 2019 2018

Kapitaal 3.350 3.350

Geconsolideerde reserves 24.378 19.699

EIGEN VERMOGEN 27.728 23.049

Voorzieningen voor risico’s en lasten 5.114 5.430

Uitgestelde belastingen 0 0

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN 5.114 5.430

Schulden op méér dan één jaar 51.876 54.503

Schulden op ten hoogste één jaar 46.197 41.418

Overlopende rekeningen 1.105 447

SCHULDEN 99.178 96.368

TOTAAL DER PASSIVA 132.020 124.847

Geconsolideerde balans (in KEUR)
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Resultatenrekening
De niet geconsolideerde omzet over het jaar 2019 is gestegen met ruim 9% ten 
opzichte van vorig jaar; nl. van K€ 157.834 naar K€ 172.926. 

De geconsolideerde omzet stijgt met ongeveer 7,70% tot K€ 146.413. De 
brutomarge is (in % van de omzet) gestegen in vergelijking met vorig jaar. In 
absolute cijfers stijgt de brutomarge met ruim M€ 8,4 (= + 10% t.o.v. jaar 2018).

De ‘diensten en diverse goederen’ (code 61) en de ‘eigen loonkost’ (code 62) 
stijgen. Deze stijging blijft, vooral bij de ‘diensten en diverse goederen’, beneden 
de procentuele omzetstijging, wat een positieve impact heeft op de EBTIDA.

De jaarlijkse afschrijving op de consolidatiegoodwill (a 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 stijgen aanzienlijk, 
vooral als gevolg van de hoge investeringen. 

De financiële kosten blijven vrij stabiel. De financiële opbrengsten zijn gedaald 
(vooral door minder subsidie-ontvangsten in vergelijking met jaar 2018).

De uitzonderlijke opbrengsten en kosten blijven beperkt.

De geconsolideerde EBITDA van Vanheede Environment Group stijgt zowel in 
absolute cijfers (+ 4,47 M€ in vergelijking met vorig boekjaar) als procentueel 
t.o.v. de omzet  
(van 13,65% jaar 2018 naar 15,73% jaar 2019).  De EBIT stijgt fors, zowel in 
absolute cijfers als procentueel t.o.v. de omzet (M€ 5,04 en 3,71% jaar 2018 ; 
M€ 8,27 en 5,65% jaar 2019). 

De belastingen stijgen met het hogere boekhoudkundig en fiscaal resultaat, maar 
ook als gevolg van een  correctie (extra belastingraming) over het jaar 2018.

De geconsolideerde resultatenrekening sluit per 31/12/2019 af met een 
geconsolideerde winst van 5.081 K€.

2019 2018

Omzet 146.413 135.907

Voorraadwijziging / geproduceerde vaste activa 63 203

Andere bedrijfsopbrengsten 1.722 1.496

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 148.198 137.606

Aankopen en onderaannemingen 56.003 53.854

Diensten en diverse goederen 32.553 31.267

Bezoldigingen en sociale lasten 34.420 31.928

Afschrijvingen 14.157 12.709

Waardeverminderingen en voorzieningen -457 -250

Andere bedrijfskosten 2.197 2.003

Afschrijvingen op consolidatieverschillen 1.056 1.056

BEDRIJFSKOSTEN 139.929 132.567

BEDRIJFSRESULTAAT 8.269 5.039

Financiele opbrengsten 373 567

Financiele kosten 980 919

WINST/VERLIES UIT  
DE GEWONE BEDRIJFSVOERING

7.662 4.687

Uitzonderlijke opbrengsten 387 128

Uitzonderlijke kosten 18 47

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR  
VOOR BELASTINGEN

8.031 4.768

Onttrekkingen -73 -23

Belastingen 2.877 1.869

GECONSOLIDEERDE WINST/VERLIES 5.081 2.876

 

Geconsolideerde resultatenrekening (in KEUR)
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2019 2018

Omzet 146.413 135.907

EBITDA 23.025 18.554

Netto-resultaat 5.081 2.876

Eigen vermogen 27.728 23.049

Achtergestelde ‘DACAR’-lening 26.600 30.200

Gecorrigeerd eigen vermogen 54.328 53.249

Balanstotaal 132.020 124.847

Solvabiliteitsratio 41,15% 42,65%

Liquiditeitsratio 1,11 1,30

Samenvatting geconsolideerde resultatenrekening (in KEUR) 

Niet geconsolideerde omzet (in KEUR)

2015 2016 2017 2018

115.982
124.712
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157.834

172.926
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2019

De niet geconsolideerde omzet over het jaar 2019 is gestegen met ruim 9% ten opzichte 
van vorig jaar; nl. van K€ 157.834 naar K€ 172.926.

Investeringen evolutie van 
de investeringen (in KEUR)

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

Afschrijvingen evolutie van 
de afschrijvingen (in KEUR) 
exclusief afschrijvingen consolidatie
goodwill

Omzet evolutie van de omzet (in KEUR)

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

Operationele cash flow evolutie van 
de operationele cash flow (in KEUR)
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PASSION

PLANET

Meetpunten
  2017 2018 2019 eenh.

Proces-en 
productinnovatie 

FTE’s R&D - 25 27 aant.

% R&D budget tov geconsolideerde omzet � 10 9 %

% R&D projecten met positieve bijdrage aan circulaire economie - - 43 %

Maximale 
materiaal valorisatie 

Tonnage verwerkt afval 876.333 872.479 923.415 ton

Tonnage nieuwe grondstoffen 474.743 485.434 646.391 ton

% recyclage en nuttige toepassing ingezameld materiaal  
(recyclage, sorteren, vergisting, composteren, fysico-chemische behandeling,  
co-processing, verbranden met nuttige toepassing)

89,40 91,05 94,21 %

% verwijdering ingezameld materiaal (verbranden met verwijdering, storten) 10,60 8,95 5,79 %

Duurzame energie # kWh productie groene energie (elektriciteit & warmte) 45.000.000 45.000.000 42.000.000 kWh

# huishoudens dat hiermee van groene energie voorzien wordt 13.000 13.000 12.000 aant.

Oorsprong energieproductie

Biomassa 21.293.692 24.033.074 33.617.366 kWh

Stortgas 3.832.897 3.832.897 4.801.253 kWh

Windenergie 4.680.654 4.447.412 3.298.053 kWh

Zonne-energie 254.925 252.142 222.556 kWh

# kWh elektriciteitsverbruik 14.938.499 16.560.466 18.768.368 kWh

# groene stroomcertificaten 65.833 71.999 70.674 aant.

# liter dieselverbruik/ton afval 5,63 5,68 5,37 lit.

# kWh energieverbruik/ton gesorteerde kunststof 77 50 60 kWh

# kWh energieverbruik/ton geproduceerde alternatieve brandstof 83 82 81 kWh

# kWh energieverbruik/ton gerecycleerde kunststof - 290 444 kWh

Terugdringen 
luchtemissies 

Gemiddelde emissienorm vrachtwagenpark (Sectorgemiddelde is 4,89) - 5,11 5,33
  

Sluiten 
waterkringloop 

% leidingwater 79,83 78,59 74,54 %

% regenwater 20,17 21,41 25,46 %

# m3 gezuiverd water (recyclage) 33.150 33.451 29.544 m3

Verhogen 
bodemkwaliteit  

% verharde oppervlakte - 57,70 58,27 %

# bodemonderzoeken 3 5 3 aant.
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PEOPLE

PROFIT

PRIDE

  2017 2018 2019 eenh.

Aantrekkelijke 
werkgever 

% groei medewerkers 7,75 3,17 7,39 %

# vaste medewerkers 608 622 666 aant.

# medewerkers 695 717 770 aant.

   

Zero accidents Ernstgraad 1,31 0,77 1,07 Eg

Frequentiegraad 68,07 58,42 65,78 Fg

Duurzame groei EBITDA 16.867 18.554 23.025 keur

Netto resultaat -931  2.876 5.081 keur

Balans totaal 117.151 124.847 132.020 keur

Gecorrigeerd eigen vermogen 51.278 53.249 54.328 keur

Solvabiliteitsratio 43,77 42,65 41,15 %

Liquiditeitsratio 1,13  1,30  1,11
Niet-geconsolideerde omzet 142.630 157.834 172.926 keur

Geconsolideerde omzet 125.082 135.907 146.413 keur

Klant loyaliteit % klantentevredenheid 81 82 84 %

NPS score - 29 31

Man 80

Volgens regio

Vlaanderen  55

< 30 11

30 - 45 42

> 45 47

Nederlands 48

Frans 52 Vrouw 20
Voltijds 94

Deeltijds 6
Chauffeurs 39

Bedienden 34

Arbeiders 27

Wallonië 38

Frankrijk 6
Luxemburg 1

Volgens leeftijd Volgens taal Volgens geslacht Volgens type
tewerkstelling

Volgens categorie

100%

50%

25%

75%
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CUSTOMER COMPETITIONchanging
needs 

new
customer
segments 

new 
distribution

channels

new
business
models

LEGAL STAFFnew
legislation

encourage
entrepreneurship

market
liberalization

create an
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Een interne brainstorm rond 
de kernvragen:
• Wat is de meerwaarde van Vanheede? 

Waar maakt Vanheede het verschil 
voor zowel de eigen business, de 
medewerkers, de maatschappij, het 
milieu als de klant?

• Voor welke (maatschappelijke) 
trends/uitdagingen wil Vanheede een 
oplossing bieden?

Deze leverde ons een longlist aan 
relevante topics, die werd afgetoetst 
aan het MVO-sectorpaspoort voor de 
milieubedrijven, opgesteld door onze 
beroepsfederatie Go4Circle en enkele 
duurzaamheidsverslagen van collega’s in 
het vak uit binnen- en buitenland.

Aanpak duurzaamheidsverslagStakeholder belangen en bedrijfsbelangen in evenwicht
Het proces voor het bepalen van de focuspunten van onze strategie voor een duurzame toekomst werd in 6 stappen doorlopen:

1 2 3

Welke uitdagingen zijn ook ‘materiële’ aspecten? 
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?

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.

Uitbreiding met een aantal 
externe stakeholders. 
In 2015 hebben we in de schoot van de 
speciale MVO-denktank 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.
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Vanheede opereert in een jonge sector. 
We geven dan ook actief mee vorm aan onze sector en volgen de snelle evoluties kort op. 
Deze zijn vooral te vinden in het belang van sorteren aan de bron, het vermijden van 
restafval en het ontwikkelen van nieuwe recyclagetechnieken. Op deze manier willen we 
ook de toekomstvisie mee definiëren voor wat recycling moet worden op lange termijn 
in samenspraak met overheden, andere sectoren en kennisinstellingen. Er wordt dan 
ook veel energie gestoken in overleg met klanten, collega’s via federaties, administraties, 
overheden, de wetgever, zowel nationaal als internationaal. Naar aanleiding van de eerste 
Vanheede Innovation Day werd onderstaand schema opgemaakt waarbij verschillende 
stakeholders hun plaats innemen. Het illustreert het spanningsveld tussen verschillende 
belangen.

2019

Aanpak duurzaamheidsverslag
SCOPE EN AANPAK

4 5 6

GRI standaarden
In 2016-2017 werd de 
sprong gemaakt van de 
GRI G4 richtlijnen, naar 
de GRI standaarden qua 
rapporteringstandaard.

Diepte-interviews met enkele essentiële 
stakeholders
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. Hun 
inzichten zijn gebundeld in het duurzaamheidsverslag 
2017-2018, sectie ‘about tomorrow’. 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).

Dit 16e duurzaamheidsverslag omvat alle activiteiten van Vanheede Environment Group nv 
(maatschappelijke zetel: Beekstraat 25, 1080 Brussel), in België, Luxemburg en Frankrijk. 
We rapporteren over de resultaten van het werkjaar 2019 en maken gebruik van de GRI standaarden, 
optie Core. Vanheede erkent het belang om als familiale groep jaarlijks te rapporteren over haar 
duurzaamheidsprestaties. Vorige edities van het duurzaamheidsverslag zijn te raadplegen op  
https://www.vanheede.com/nl/duurzaamondernemen/

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. Dhr. Deceuninck verliet dit jaar het adviescomité.
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GRI referentie-index

GRI 102 General disclosures
1. Organisatieprofiel
102-1 Naam van de organisatie Cover, 2
102-2 Voornaamste merken, producten en/of diensten 5, 10, 11
102-3 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 3
102-4 Het aantal landen waar de organisatie actief is 5
102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 10, 11
102-6 Afzetmarkten 5
102-7 Omvang 6, 7
102-8 Medewerkers 47
102-9 Beschrijf de toeleveringsketen *
102-10 Significante veranderingen tijdens de verslag-

periode voor de organisatie en haar toeleverings-
keten

nvt

102-11 Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe 
wordt gehanteerd

12, 13, 18, 19

102-12 Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of 
andere initiatieven die de organisatie onderschrijft

16, 17

102-13 Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de 
organisatie functies uitoefent, financiële bijdragen 
levert of lidmaatschap als strategisch beschouwt

*

2. Strategie
102-14 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie 

van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en 
haar strategie

4

3. Ethiek en integriteit
102-16 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, 

gedragscodes en uitgangspunten met belang op 
vlak van MVO

12, 13, 16, 17

4. Bestuur
102-18 Bestuursstructuur 10, 11, 49

5. Stakeholders engagement
102-40 Lijst van relevante groepen belanghebbenden die 

de organisatie heeft betrokken
48, 49

102-41 Percentage medewerkers dat onder  
een collectieve arbeidsovereenkomst valt 100%

-

102-42 Basis voor inventarisatie en selectie van 
stakeholders

48, 49

102-43 Benadering voor het betrekken van belang-
hebbenden, waaronder de frequentie ervan per 
type en groep belanghebbenden

48, 49

102-44 Voornaamste feedback van belanghebbenden en 
hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

40, 41, 14, 15

6. Rapportagemethode
102-45 Operationele structuur, afbakening van het rapport 3
102-46 Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het 

rapport en toepassing verslaggevingsprincipes
16, 17, 48

102-47 Oplijsting materiële aspecten 16, 17, 46, 47
102-48 Eventuele herformuleringen van eerder verstrekte 

informatie 
nvt

102-49 Significante veranderingen naar rapportering ten 
opzichte van vorige verslagperiodes

nvt

102-50 Verslagperiode 3
102-51 Datum meest recente verslag juni 2019 *
102-52 Verslaggevingscyclus 3
102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of de 

inhoud ervan
51

102-54 Rapportering conform GRI-standarden 3
102-55 GRI inhoudstafel 50, 51
102-56 Externe verificatie nvt

GRI-standaard referentie (pag) GRI-standaard referentie (pag)

* https://www.vanheede.com/nl/duurzaam-ondernemen/
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Sociaal
Werkgelegenheid
103 Managementbenadering 28, 29, 30, 31
401-1 Personeelsverloop en nieuwe aanwervingen 29, 47
Gezondheid en veiligheid
103 Managementbenadering 31
403-2 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en 

verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde 
sterfgevallen per regio en per geslacht

47, 31

Diversiteit en gelijke kansen
103 Managementbenadering 30, 31, 29
405-1 Diversiteit van bestuurslichamen en 

medewerkersbestand
47

Lokale gemeenschap
413-1 Activiteiten met lokaal gemeenschapsengagement, 

impact beoordeling en ontwikkelingsprogramma’s
35

Sociale beoordeling leverancier  
103 Managementbenadering 38, 39
Marketing and labeling  
103 Managementbenadering 36, 37

Materiële topics
Economisch
Economische prestaties
103 Managementbenadering 32, 33, 34, 35
201-1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd 

en gedistribueerd
32, 33, 42, 43, 47

Milieu
Materialen
103 Managementbenadering 22, 23, 24, 25
301-1 Gebruikte materialen naar gewicht of volume 24, 25, 46
Energie
103 Managementbenadering 22, 23, 24, 25
302-1 Energie (verbruik / opwekking) binnen 

de organisatie
27, 46

302-1 Energie-intensiteit 46
Water
303-1 Totale wateronttrekking per bron 46
303-3 Waterhergebruik 46
Emissies
103 Managementbenadering 22, 23, 24, 25
305-1 Directe (Scope 1) GHG emissies 22
Afval en afvalwater
103 Managementbenadering 22, 23, 24, 25
306-2 Totaalgewicht afval naar type en 

verwijderingsmethode
24, 46

Environmental compliance  
103 Managementbenadering 46
Milieubeoordeling leverancier  
103 Managementbenadering 38

GRI-standaard referentie (pag) GRI-standaard referentie (pag)
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Duurzaam 
afvalbeheer:  
ook voor u? 
Als pionier in duurzaamheid 
profileert Vanheede 
Environment Group zich 
intussen al meer dan 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! 


