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Over dit verslag

Dit duurzaamheidsverslag gaat over Vanheede Environment Group,  
met maatschappelijke zetel te Beekstraat 25, 1080 Brussel.  
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 2018. Vorige edities van het duurzaamheidsverslag zijn 
te raadplegen op  
www.vanheede.com/nl/duurzaam-ondernemen/
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Parijs

Hoofdzetel
 • BRUSSEL 

Logistieke centra
 1 Wervik [Geluwe] 
 2 Lille [Marquette-lez-Lille] 
 3 Lens [Billy-Berclau] 
 4 Brugge [Oostkamp] 
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 6 Antwerpen 
 7 Genk 
 8 Wanze [Vinalmont] 
 9 Luxemburg [Rodange] 
 10 Arlon [Messancy] 

Recyclagebedrijven
 11 Roeselare [Rumbeke] 
 12 Dottenijs 
 13 Mons [Quévy] 
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Ons familiebedrijf is ondertussen een 
halve eeuw jong. Het jubileumjaar 
bood ons de opportuniteit om stil 
te staan bij onze realisaties, maar 
vooral vooruit te kijken naar de talrijke 
uitdagingen die vragen om duurzame 
antwoorden. 

We zijn meer dan ooit gedreven om 
onze klanten de meest efficiënte 
oplossingen inzake milieubeheer aan te 
bieden. Diverse stakeholders deelden 
hun inzichten en ervaringen inzake 
trends en uitdagingen. Gesterkt door 
deze waardevolle feedback sturen we 
onze visie bij. De gedrevenheid van al 
onze medewerkers laat ons toe om het 
elke dag een stuk beter te doen. 

Trouw aan onze vijf waarden, 
willen we een organisatie zijn 
waarin vertrouwen primeert en 
waar we trots kunnen zijn op onze 
realisaties. Net het engagement en 
de sterke betrokkenheid van al onze 
medewerkers leidt tot innovatie en 
creatieve oplossingen. Door afval 
om te vormen tot grondstof en/ of 
tot hernieuwbare energie zorgen 
we ervoor dat meer materialen 
zo hoogwaardig mogelijk worden 
gevaloriseerd. En dit doen we met 
respect voor de mensen in en rondom 
ons bedrijf: hun welzijn, gezondheid 
en veiligheid vormen een absolute 
prioriteit voor ons.

“Samen bouwen we aan een duurzame toekomst en 
lange termijn partnerschappen. In een open, eerlijke  
en oprechte relatie behalen we betere resultaten.  
Daar kan u op vertrouwen.”

Vooruitdenken en  
trouw blijven aan 
onze waarden

Voorwoord

David Vanheede,  
CEO Vanheede Environment Group
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Vanheede Environment Group behoort tot 
de top in de Benelux en Noord-Frankrijk op 
vlak van afvalmanagement.  
We helpen onze klanten in België, 
Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg 
en Engeland graag hun afval de beste 
bestemming te geven. 

Naast een zeer uiteenlopend diensten-
aanbod voor de inzameling van afval, 
heeft de groep zich ook heel sterk 
gespecialiseerd in innovatieve verwerkings- 
en valorisatiemethoden van afval. 
Vanheede is hiermee een actieve en vooral 
een innovatieve speler in de circulaire 
economie.

Vanheede Environment Group?
Wie is 5



RECYCLING ENVIRONMENTAL SERVICES

1 COMMERCIAL & INDUSTRIAL 
WASTE MANAGEMENT

2 RECYCLING CENTER

3 HOUSEHOLD WASTE 
COLLECTION

4 SPECIAL WASTE 
MANAGEMENT

5 PROJECTS, SUPPORT & 
INTERVENTIONS

1 ALTERNATIVE FUELS

2 POLYMERS AND 
COMPOUNDS

3 PLASTIC RECOVERY 
FACILITIES

4 BIOMASS/COMPOSTING

5 UNPACKING

6 DIGESTION

7 POWER-PRODUCTION

8 LANDFILLING
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Onze kerncijfers

Gecertifieerde kwaliteit

135.907 kEUR 
geconsolideerde omzet

91,05 % 
recyclage en nuttige 

toepassing

872.479 ton 
jaarlijks verwerkt afval

485.434 ton 
jaarlijks nieuwe grondstoffen

45 miljoen kWh 
jaarlijkse productie groene energie

13.000  
huishoudens worden daarmee 
van energie voorzien

717 
medewerkers

3x 
meer dan het 

eigen   verbruik

1.850 
afvalstromen
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Onze structuur 

Caroline Vanheede, 
Executive Director Environmental Services

Evelyne Decrans, 
Executive Director Recycling

Inzamelen en sorteren van regulier, bijzonder en gevaarlijk afvalAfval wordt energie en/of grondstof

7



Innovatief

Stabiele onderneming

Doorgedreven duurzaam beleid

Lokaal aanwezig, internationaal actief

One-stop-shop voor uw waste management

Opvolging van uw afvaldossier op myVanheede

Maximale recyclage garantie

Sterk in multisite beheer

Eigen verwerkingsbedrijven

Hoogwaardige producten

 

  

Waar maken wij het verschil?
Een traditie van innovatie

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 kiezen als bedrijf zeer bewust 
voor een globale aanpak met 

regionale verankering.

Via ons online portaal 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 centraal portaal myVanheede beheren. 

Dankzij de kennis en technologie die we in huis 
hebben, kunnen we van afval hoogwaardige 

producten maken die ingezet worden als 
grondstof en/of brandstof in de industrie.

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

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. 

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 verwerkings-
bedrijven van organisch materiaal, kunststoffen 
en hoogcalorisch afval. Hierdoor kunnen we 
met zekerheid een totaalpakket en full-service 
aanbieden. 
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Klantencase
UMONS kiest bewust voor Vanheede

Vanheede maakt het verschil 
Al jaren werkte UMONS samen met drie 

bedrijven die elk een andere afvalstroom 
ophaalden. Drie bedrijven, dat betekent drie 
keer meer opvolging van het afvalbeheer en 
de rapportage, alsook drie klantenservices 
die langs elkaar heen communiceren. 
De contracten kwamen ten einde, en zo liet 
het provinciaal beleid deze keer UMONS 
via een publieke aanbesteding zijn eigen 
weg inslaan. Tot voor de aanbesteding 

was Vanheede betrokken partij in het PMD-
verhaal van de Waalse universiteit. Alan Libert, 

Milieuverantwoordelijke aan de UMONS, is al 
sinds de eerste samenwerking enthousiast over 

Vanheede: “Sinds het begin had ik een positieve 
verstandshouding met het Vanheede-team. Ook de 
klantendienst kon me altijd verder helpen, wat 
zeker bijdraagt aan een positieve relatie. Dit jaar 
hebben we kwaliteitscriteria toegevoegd aan de 
aanbesteding. Daar stond Vanheede een grote stap 
voor ten opzichte van de anderen.” 

myVanheede is een troefkaart 
Het element dat UMONS over de schreef trok? 
myVanheede. De universiteit telt 40 universitaire 
gebouwen, meer dan 8000 studenten en 
1400 werknemers. Dit betekent dat een uitgebreid 
team dagelijks moet instaan voor het afvalbeheer. 
Alles samen worden 130 rolcontainers wekelijks 
geledigd en vier afzetcontainers op afroep gewisseld, 
verspreid over 40 locaties. 

“Via myVanheede kunnen de bevoegde werknemers 
per campus op een directe manier de kalender 
raadplegen. Voor de afdeling Huisvesting, die 
de universitaire studentenkoten beheert, is dit 
bijvoorbeeld zeer voordelig. Ze hoeven mij nu niet 
meer in te schakelen als tussenpersoon bij vragen 
over afhalingen. Het dagelijkse beleid bestaat uit 
een globaal netwerk van medewerkers per site. 
We kunnen nu dankzij dit platform allemaal veel 
efficiënter werken.” 

“De ondernemers van morgen zullen alvast de banken verlaten met Vanheede in hun gedachten.”

Het vele ijveren naar een klantvriendelijke omgeving blijft zijn vruchten 
afwerpen. Dankzij onze focus op duurzaamheid en onze kwaliteitsservice 
koos UMONS ervoor om sinds oktober 2018 met Vanheede in zee te gaan. 
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Er lonken nog heel wat uitdagingen 
en opportuniteiten voor Vanheede. 
Om hierin meer inzicht te krijgen, 
hielden we onze vijf waarden, het DNA 
van Vanheede, tegen het raamwerk 
van de Sustainable Development Goals 
(SDG’s). 
Deze 17 duurzame ontwikkelings-
doelen werden op 25 september 2015 
door 193 staatshoofden en regerings-
leiders 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 bepalen de 
wereldwijde duurzaamheidsagenda 
van zowel bedrijven, NGO’s, overheden 
als alle andere maatschappelijke actoren.
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Onze stappen 
naar een duurzamere wereld

DOELSTELLINGEN Innovatie van 
processen en 
producten

Impact op het 
milieu beperken
Maximale 
materiaalvalorisatie

Aantrekkelijke 
werkgever 
Zero Accidents

Duurzame groei Klantloyaliteit

WAAROM 
BELANGRIJK?

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. 

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. 

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.

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.

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.

SDG’s 

PASSION PLANET PEOPLE PROFIT PRIDE
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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. 

Innovatie  
is de motor van Vanheede
Innovatie is ingebed doorheen de hele organisatie en 
gestructureerd via onze 6 innovatieprogramma’s. 

Met deze programma’s ondersteunen we ontwikkelingen die 
een duurzame waarde creëren voor zowel onze klanten als de 
maatschappij. Het aantal innovatieprojecten is de laatste jaren 
sterk groeiend. De afgelopen 5 jaar zagen we een verdubbeling 
van het innovatiebudget in tijd en middelen. 

Een 8-koppige R&D-portfoliogroep volgt de innovatieprojecten 
op en evalueert maandelijks de prioriteiten, deadlines, scope en 
budget. 

10% 
R&D budget tov 

de geconsolideerde 
omzet

56 Vanheede 
medewerkers 
direct betrokken 
in innovatie-
programma’s 

25 
FTE’s op R&D
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Onze 6 innovatieprogramma’s 

Venturi
Analoge admini-
stratieve processen 
schakelen we om naar 
een leane digitale 
processtructuur. 
Dankzij data en 
digitale technologie 
helpen we onze 
klanten, medewerkers 
en partners naar een 
steeds efficiëntere 
manier van samen-
werken.

Intelligent 
Logistics

We innoveren in 
digitale tracerings-
oplossingen, alsook 
bedrijfs beheer-
systemen om het 
intern transport en 
het beheer van de 
bewegingen op de 
bedrijfsterreinen te 
ondersteunen. 

Recyclable 
Plastics

We zijn ervan 
overtuigd dat plastics 
niet nood zakelijk 
moeten verdwijnen, 
wel dat ze volledig 
recycleerbaar moeten 
worden, zodat we 
ze na verwerking 
opnieuw kunnen 
inzetten in tal van 
hoogwaardige 
toepassingen. 

Fuels For 
The Future

Door de productie 
van alternatieve 
energie dragers 
(brandstoffen) 
uit kunststoffen en 
biomassa gaan we 
innovatief aan de 
slag met twee van 
‘s werelds grootste 
duurzaamheids-
uitdagingen: 

• De impact van 
(niet-recycleerbare) 
kunststoffen op 
het milieu tot 
een minimum 
reduceren. 

• De uitstoot van 
broeikasgassen 
beperken en (de 
gevolgen van de) 
klimaatverandering 
tegengaan. 

Renewable 
Energy

Met een groot aan-
deel groene stroom 
uit bronnen als wind, 
zon, biomassa en 
biogas is Vanheede 
een netto-opwekker 
van elektriciteit uit 
groene en duurzame 
bronnen. 

Infrastructural 
Development

Veel van de sites 
waar we nu onze 
recyclageactiviteiten 
ontwikkeld hebben, 
herbergden voor-
heen een andere 
industrie. Onze focus 
voor duurzame 
bedrijfsvoering komt 
in die reconversies 
sterk tot uiting. 

1
2

3
4

5
6
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Maximale
materiaal-
valorisatie

Duurzame
energie

Terugdringen
luchtemissies

Sluiten
water-

kringloop

Verhogen
bodem-
kwaliteit

Milieu-uitdagingen van vandaag  
vragen duurzame oplossingen 
Milieutechnologieën maken een centraal onderdeel uit van de aanpak 
van belangrijke milieu-uitdagingen, zoals klimaatverandering, schaarse 
natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteitsverlies. We innoveren 
voortdurend in antwoord op de diverse uitdagingen. We trachten een 
shift te verwezenlijken in de denkwijze van hoe we met afval dienen om 
te gaan 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 en nieuwe grondstoffen. 

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. 
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Maximale
materiaal-
valorisatie

Duurzame
energie

Terugdringen
luchtemissies

Sluiten
water-

kringloop

Verhogen
bodem-
kwaliteit

Maximale materiaalvalorisatie 
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. 
De meest hoogwaardige vorm van afvalverwerking 
krijgt altijd de voorkeur. 

Netto duurzame energieproductie 
Onze eigen industriële vergistingsinstallatie (Quévy) verwerkt 
organisch-biologische producten tot methaangas, dat 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.

Een 2 MW-windmolen injecteert alle elektriciteit op het net. De 1065 
zonnepanelen (250 kWp) dragen bij tot de elektriciteitsvoorziening van 
de site in Quévy, het overschot wordt aangeleverd aan het net.

Uw afval krijgt de beste bestemming 
Het afval krijgt steeds de meest duurzame bestemming. We zetten het om tot materialen en/of tot groene energie.  
Zo maken wij kwalitatieve secundaire grondstoffen en brandstoffen met maximale recuperatie van energie en warmte.

Onze eigen impact op het milieu beperken
Onze kernactiviteiten zijn afvalinzameling, -sortering en -verwerking. Daarrond oriënteren zich heel wat processen. 
Onderstaande elementen monitoren we. Met deze gegevens proberen we overal  
ons eigen verbruik en de milieu-impact tot een minimum te beperken.

Waterverbruik. Terreinen worden 
verhard om zo 
insijpeling van 
afval water te 
vermijden.

91,05% 
recyclage en  

nuttige toepassing

5,11 
gemiddelde 
EURONORM 

(gemiddelde euronorm  
sector 4,89)

Dit is 3 keer meer 
productie dan wat 
we zelf verbruiken 
en goed om 13.000 
gezinnen te voorzien 
van groene stroom.

45.000.000 
kWh 

jaarlijkse productie 
groene energie

Onze eigen 
afvalstoffen.

Dieselverbruik 
van onze 
vrachtwagens.

Elektriciteits-
verbruik bij 
productie-
processen.

CO2-uitstoot 
transport en 
productie-
processen.

Methaan (CH4) 
wordt afgeleid naar 
de biogas motoren. 
Beperking van 
stofhinder en van 
het vrijkomen van 
schadelijke stoffen.
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Een aantrekkelijke 
werkgever 
Dat we als afvalinzamelaar en -verwerker 
een zekere toekomst tegemoet gaan 
staat als een paal boven water.  
De positieve impact die we op de 
maatschappij hebben, geeft zin aan het 
werk van onze medewerkers. Vanheede 
staat bekend als een stabiele werkgever, 
dicht bij huis, met een correcte verloning. 
Natuurlijk moet er continu gewerkt 
worden aan het behouden en verder 
ontwikkelen van onze reputatie. 

Het Comité voor een leuke werkplek
Vanheede denkt niet enkel aan hoe medewerkers optimaal 
inzetten binnen de werk(m)uren, maar ook over hoe het als 
bedrijf een verschil kan maken in hun dagelijks leven. Het is niet 
enkel aan de medewerkers om hun life-work balance te behouden, ook 
het bedrijf waar ze tewerkgesteld worden kan bijdragen aan een goed 
evenwicht. Om de employee journey zo goed mogelijk te ondersteunen 
worden verschillende acties op poten gezet. Zo kwam het Comité voor 
een leuke werkplek tot stand. Binnen dit kader worden initiatieven 
georganiseerd die vanaf de instroom, de doorstroom tot de eventuele 
uitstroom, de werknemer zo goed mogelijk ondersteunen. Door het 
werkgeluk van de werknemers hoog te houden bouwen we aan een 
werkplek waar het aangenaam vertoeven is. 

Aansluitend bij het werkgeluk van de werknemers werd een bevraging naar 
de verloningswensen van onze chauffeurs uitgevoerd. Overuren werden tot 
nu per halfjaar uitbetaald. In de bevraging stelden we een nieuw systeem 
voor dat maandelijkse uitbetalingen mogelijk maakte. We vroegen om de 
voorkeur van de chauffeurs. 40% van de chauffeurs koos voor het nieuwe 
systeem, 60% wou het oude systeem behouden. De bevraging creëerde 
twee kampen die we beiden tevreden wensten te stellen. Daardoor zijn 
beide systemen geïmplementeerd geweest en kunnen chauffeurs vanaf 

nu kiezen waar hun voorkeur naartoe gaat. Deze kleine oefening leerde 
ons hoe flexibiliteit qua oplossingen noodzakelijk kan zijn volgend 

uit bevragingen. Deze kennis nemen we mee tijdens de roll-out 
van de medewerkerstevredenheidsenquête die we in de toekomst 
periodiek wensen af te nemen.

717 
medewerkers aan 

boord

3,17% 
groei medewerkers 

t.o.v. 2017

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. 
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Mission  
zero
Ons doel is eenvoudig:  
zero accidents op de werkvloer. 
Een duidelijk beleid voor de komende 
jaren, moet ons helpen om deze 
doelstelling te bereiken. Om een 
ommekeer te bekomen in onze 
veiligheidsprestaties werd eind 
2017 een ambassadeursgroep 
veiligheidsbeleid opgericht met 
als opdrachten: 

• Bepalen van het algemene 
veiligheidsbeleid 

• Goedkeuren en opvolgen van 
de preventieve en corrigerende 
veiligheidsacties 

• Een draagvlak voor veiligheid 
creëren binnen Vanheede 

Inzetten op 
gedragswijziging
Onze ambassadeursgroep zal de 
komende jaren blijven inzetten op een 
gedragswijziging bij alle medewerkers. 
80% van alle arbeidsongevallen zijn 
immers te wijten aan onveilig gedrag. 
Onze driejarige Veiligheidscampagne 
moet hier verandering in brengen. 
Intussen zetten we al in: 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Collectieve beschermingsmiddelen

• Voorbeeldgedrag

Bij zo’n campagne is herhaling 
heel belangrijk. Vandaar wordt 
elk kwartaalthema eigenlijk 3 keer 
herhaald, namelijk collectief,  
in team en individueel. 

Ongevallenonderzoek 
naar een hoger niveau
Om te voorkomen dat arbeids-
ongevallen over het hoofd worden 
gezien of bepaalde oorzaken meer 
aandacht krijgen dan andere, helpt 
de MUOPO-methode (M van mens, U 
van uitrusting, O van omgeving, P van 
product en O van organisatie) ons om 
het hele plaatje te zien. 

Een cultuur 
van veiligheid
Veiligheidsprestaties worden objectief 
gemeten aan de hand van de frequentie-
graad en ernstgraad. 
Ten opzichte van de sectorbenchmark  
kan de frequentie graad (24,53 in 2017) 
aanzienlijk beter.  
De ernst van de ongevallen is met 0,77 
exact de sectorbenchmark (0,77 in 2017).  
We hebben dus meer ongevallen met 
werkverlet dan onze concullega’s maar dit 
is niet vertaald in meer dagen werkverlet. 

Na evaluatie van de cijfers van de afgelopen 
jaren, werd vanuit de directie veiligheid 
als prioritair punt op de agenda geplaatst. 
Veiligheid moet gedragen worden binnen 
de hele onderneming. We zijn hierin 
ambitieus. 

0,77 
Ernstgraad

58,42 
Frequentiegraad

Opleiding BA4-BA5  
“werken aan elektrische 
installaties” werd gevolgd 
door een 90-tal mede-
werkers verspreid over de 
verschillende Vanheede 
sites. 
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Een duurzame ambitie
Bij Vanheede Environment Group primeert de lange termijn.  
Rendabiliteit en een financieel gezond beleid zijn onze zuurstof voor 
groei en continuïteit.

Het afvalbeheer van de toekomst vergt het slim inzetten van mensen en 
middelen. In een danig snel evoluerende markt is het koffiedik kijken wat 
de toekomst brengt. We volgen de nieuwe evoluties en technologieën 
op de voet, hebben oog en oor voor de wensen van onze klanten en de 
verwachtingen in de markt, we maken bedrijfssites klaar voor de toekomst 
en doen zelfs aan reconversie. Investeringen in Quévy, Rumbeke en 
Dottenijs zorgen ervoor dat we het verschil blijven maken en duurzame 
oplossingen kunnen bieden aan de milieu-uitdagingen van morgen. 

6,31% 
investeringsbudget 

t.o.v. de 
geconsolideerde 

omzet

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. 
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Investeringen in onze Plastic Recovery Facility
Na een geslaagd proefproject dat sinds 2016 loopt, doet de nieuwe blauwe zak dit jaar zijn officiële intrede. 
De afvalintercommunales MIROM, ILVA, IVOO en IVM zijn alvast gestart. Later zullen ook Intradel en Ipalle 
instappen. Dit betekent niet alleen dat een pak inwoners een nieuwe en uitgebreide PMD-zak krijgen, maar 
ook dat onze Plastic Recovery Facility er een pak afvalstromen bij krijgt om te recupereren. 

PROFIT
Hoger inzamel
potentieel
Alle plastic verpakkingen, zowel harde 
als zachte, mogen voortaan in de 
PMD zak. Althans, vanaf het moment 
dat de afvalintercommunales naar 
haar inwoners communiceren dat de 
nieuwe blauwe zak officieel ingevoerd 
wordt. Want elke intercommunale 
bepaalt zelf wanneer ze van start gaat. 
Het te verwerken tonnage PMD zal met 
minstens 50% stijgen, wat betekent dat 
het aandeel restafval zal verminderen. 
Uit de resultaten van het proefproject 
is al gebleken dat er per inwoner per 
jaar gemiddeld 8kg extra PMD werd 
ingezameld. 

Innovatieve 
uitbreiding van de 
sorteerinstallatie
In de huidige sorteerlijn zijn 
verschillende mechanismen ingebouwd 
die de verschillende soorten plastics 
uit de PMD-zak halen. Ze is er echter 
niet op gebouwd om botervlootjes, 
schaaltjes, yoghurtpotjes of zakjes 
uit te sorteren. Het spreekt dus voor 
zich dat we dit jaar voor een enorme 
investering staan van onze bestaande 
sorteerlijn. De aanpassingen aan de 
lijn hebben we volledig zelf bedacht 
door de componenten in de markt 
te analyseren en te kijken voor welke 
uitdagingen wij staan. Daaruit hebben 
we gedestilleerd wat we konden 
gebruiken om zo onze eigen installatie 
aan te passen. De som van alles 
maakt het verschil.

In lijn met de Europese 
doelstellingen
Tegen 2030 wil Europa dat de lidstaten 
55% van de plastic verpakkingen 
op de markt recycleren. In België 
recycleren we vandaag zo’n 40% van 
alle huishoudelijke plastic verpakkingen 
en 54% van de bedrijfsmatige plastic 
verpakkingen. Onze investering is 
een duidelijk signaal dat we er alles 
aan zullen doen om die doelstelling 
te behalen, en op termijn zelfs te 
overtreffen. 

Volgens Fost Plus zouden we 
met de nieuwe blauwe zak een 
recyclagepercentage moeten 
behalen van 64%.

Onze basisovertuiging: 
Plastics moeten niet 
verdwijnen, ze moeten 
wel volledig recycleerbaar 
worden zodat ze na 
gebruik opnieuw ingezet 
kunnen worden.

1,5 
miljoen

inwoners voelen 
de impact van 

dit project
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Trotse medewerkers  
zorgen voor tevreden klanten 
Tevreden klanten zijn het resultaat van trotse medewerkers die een uitstekende service verlenen en die 
zo klantenloyaliteit stimuleren. De beste barometer om na te gaan of we in onze opzet slagen is door 
de tevredenheid van onze klanten te meten. 

De stem van de klant
Periodiek organiseren we een aantal 
klantentevredenheidsenquêtes, of kortweg CSM (Customer 
Satisfaction Measurement). De resultaten worden op 
onze website gepubliceerd, met een antwoord op de 
vaakst terugkomende opmerkingen. Hierdoor kunnen we 
op verschillende vlakken onze dienstverlening continu 
blijven verbeteren. Eind 2018 stuurden we een grote 
enquête uit naar 75% van onze klanten. De responsgraad 
lag op 13%. Uit de resultaten leerden we dat de algemene 

klantentevredenheid op 82% ligt. Dat is een bevestiging 
van de kwalitatieve dienstverlening waarvoor we 

staan. 

Ambassadeurs creëren
In de survey werd ook gepolst naar hoe 
waarschijnlijk het is dat een klant ons zou 
aanbevelen. Het antwoord op die vraag 
geeft ons een beeld van onze Net Promotor 
Score (NPS). De NPS wordt gemeten op een 
schaal van -100 (‘needs improvement’) tot 100 
(‘excellent’). Daartussen liggen de twee categorieën 
‘good’ en ‘great’. We scoren hier 29; wat een ‘good’ 
resultaat is. We streven ernaar om het volgende jaar nog 
beter te doen en de score ‘great’ te behalen. Dit doen 
we door een minutieuze opvolging van de opmerkingen 
van de enquêtedeelnemers, en door de loyaliteit van ons 
klantenbestand te versterken. 

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. 

82% 
Klanten tevreden-
heids percentage

29 
Net Promotor Score 

(NPS)
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Het belang van  
transparant samenwerken 
Naast onze klanten hebben we nog tal van andere samenwerkingsverbanden. Ook in die relaties is het belangrijk dat er een continue en transparante 
wisselwerking is. Vertrouwen is daarin vaak de sleutel. Enkel zo kunnen we duurzame partnerschappen opbouwen. Onze keuzes naar eindverwerkers en 
naar leveranciers toe, zijn hiervan belangrijke uitingen. 

Een belangrijke selectie in eindverwerkers
Voor alle materialen die we inzamelen gaan we steeds op zoek naar de meest 
duurzame bestemming. De keuze van eindverwerkers en de band die we met 
hen opbouwen is daarin een essentiële stap. Om te beginnen moeten al onze 
eindverwerkers een vergunning hebben. Dat is meteen de enige wettelijke 
verplichting. Twee zeer belangrijke bijkomende criteria voor ons zijn continuïteit 
en ethiek. 

Om verzekerd te zijn van een constante afname, wordt de solvabiliteit van 
een verwerker meegenomen in het beslissingsproces. We mikken niet op 
spotmarkten. Prijs is meestal niet het pijnpunt van onderhandelingen; wel de 
afname van materiaal. 

Ethiek is een moeilijker verhaal, gezien het moeilijk te kwantificeren is. We willen 
kunnen garanderen dat er geen onethische praktijken toegepast worden bij de 
verwerking van het door ons ingezamelde afval. Eindverwerkers zijn dan wel 
verplicht om ons attesten te bezorgen met de toegepaste verwerkingsmethode; 
helemaal transparant is het proces niet. Eens het materiaal de grenzen van ons 
land overschrijdt, zijn we vaak het spoor kwijt. Dit is een pijnpunt binnen de 
gehele sector. 

Kritisch voor onze leveranciers 
Ook met onze leveranciers streven we naar stabiele samenwerkingsverbanden, 
wat een win-win situatie creëert voor alle partijen. In het kader van de 
ISO- auditering leggen we onszelf de verplichting op om al onze leveranciers te 
beoordelen. Als uit die beoordeling blijkt dat er te veel verbeterpunten zijn, dan 
wordt de samenwerking (tijdelijk) stopgezet. We willen niet enkel transparant 
zijn over met wie we samenwerken maar ook over de manier waarop we te werk 
gaan. Enkel zo kunnen we elkaar finaal in de ogen kijken en kunnen we trots zijn 
op ons werk. 
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Passion
“Toen ik hier als Assistant Sorting 
Supervisor startte, zag ik dat de PMD-
sortering stukken beter kon. En nu we 
eindelijk voor die uitdaging staan, denk 
ik alweer aan de volgende stap. Ik kan 
het niet helpen. Ik wil het steeds beter 
doen. Heb ik de ene doelstelling bereikt, 
dan ga ik over naar de volgende.”

Luc Gevaert startte in 2008 als 
Assistant Sorting Supervisor bij 
Vanheede Plastic Recovery. 

Geïnspireerd door mogelijke 
verbeteringen in het sorteerproces 
van plastics werkte hij zich al snel 
op tot Production Supervisor. Onder 
het motto ‘als we iets doen, doen 
we het goed’ voerden we al tal van 
significante verbeteringen door 
aan de sorteerlijn. Na een mooi 
groeitraject van 10 jaar werkte Luc 
mee aan de ontwikkeling van de 
nieuwste sorteerlijn te Rumbeke. 
De bedrijfswaarden hoog in het 
vaandel dragend doet Luc zijn 
Vanheede-ervaringen uit de doeken. 
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Onze waarden in de praktijk
Waarden werken

Planet
“De restafvalzak zal enorm minderen in 
volume. Er wordt geschat dat de PMD-
fractie met 50% zal stijgen in tonnage. 
Dit is dus 50% dat uit de restafvalzak 
komt dat niet meer verbrand zal 
worden. Van duurzaamheid gesproken.” 

People
“Op 1 jaar tijd promoveerde ik van 
Assistant Supervisor naar Production 
Supervisor. Ik werk nu met 3 ploegen 
van 9 man en een weekendploeg van 
4 man. Als leidinggevende moet je 
gemotiveerd blijven. Ben je dat niet, 
dan kan je niet verwachten dat je 
personeel dat ook is.”

Profit
“Sinds jaar en dag spelen we in op 
de markt. Wij kijken naar wat er 
geproduceerd wordt en stemmen 
daarop af. Onze doelstelling is dat alle 
plastics uitgesorteerd moeten kunnen 
worden. De investeringen aan de 
sorteerlijn betekenen een belangrijke 
stap in onze toekomst.”

Pride
“Processen moeten constant 
geëvalueerd worden. We mogen niet 
blijven stilstaan. Uren en uren hebben 
we wakker gelegen over deze nieuwe 
sorteerlijn. Dat ik vandaag onderdeel 
mag zijn van zo’n team en dat we dit 
samen gerealiseerd hebben, ja, dat 
maakt mij fier.” 
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2018
KERNCIJFERS

Financiële resultaten

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.

Balans
De geconsolideerde balans over het jaar 2018 wordt afgesloten met een 
balanstotaal van K€ 124.847.  
Aan de actiefzijde neemt de boekwaarde van de immateriële en materiële vaste 
activa toe. De investeringen van het boekjaar bedragen K€ 15.660. Op het vlak 
van de waarderingsregels zijn er geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar. 

De vorderingen op ten hoogste één jaar zijn licht dalend, zowel op het vlak van de 
handelsvorderingen als wat overige vorderingen (voornamelijk terug te vorderen 
btw en belastingen) betreft.

De beschikbare liquide middelen stijgen tot K€ 17.581. De liquiditeit bedraagt 
1,30, wat ruim 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, stijgend door opname van nieuwe kredieten en vaste voorschotten. 
De handelsschulden zijn per 31/12/2018 lager dan vorig boekjaar.

De solvabiliteit van Vanheede Environment Group blijft gezond hoog: 
42,65%; we houden hierbij rekening met de toevoeging van de lange-termijn-
achtergestelde ‘DACAR’-lening (M€30,20), waarop in het jaar 2018 een 
aflossing werd gedaan, aan het eigen vermogen (Dacar: familiale holding familie 
Vanheede).

Duurzaam groeien

124.847 
K€ 

balanstotaal

24



Kerncijfers De jaarrekeningen 2018 (01/01/2018 -31/12/2018) 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.

ACTIVA 2018 2017

Immateriële vaste activa 7.368 8.803

Materiële vaste activa 62.677 59.472

Financiële vaste activa 914 907

VASTE ACTIVA 70.959 69.182

Vorderingen op méér dan één jaar 660 0

Voorraden 2.762 2.550

Vorderingen op ten hoogste één jaar 32.037 32.434

Liquide middelen 17.581 12.198

Overlopende rekeningen 848 787

VLOTTENDE ACTIVA 53.888 47.969

TOTAAL DER ACTIVA 124.847 117.151

 

PASSIVA 2018 2017

Kapitaal 3.350 3.350 

Geconsolideerde reserves 19.699 16.728

EIGEN VERMOGEN 23.049 20.078

Voorzieningen voor risico’s en lasten 5.430 5.882

Uitgestelde belastingen 0 0

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN 5.430 5.882

Schulden op méér dan één jaar 54.503 51.430

Schulden op ten hoogste één jaar 41.418 39.524

Overlopende rekeningen 447 237

SCHULDEN 96.368 91.191

TOTAAL DER PASSIVA 124.847 117.151

Geconsolideerde balans (in KEUR)
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Resultatenrekening
De niet geconsolideerde omzet over het jaar 2018 is fors gestegen met ruim 
10,50% ten opzichte van vorig jaar; nl. van K€ 142.630 naar K€ 157.834.

De geconsolideerde omzet stijgt met ongeveer 8,50% tot K€ 135.907. 
De brutomarge blijft, in vergelijking met het jaar 2017, min of meer stabiel. 
In absolute cijfers stijgt de brutomarge met ruim M€ 6 (= + 8% t.o.v. jaar 2017).

De ‘diensten en diverse goederen’ (code 61) en de ‘eigen loonkost’ (code 62) 
stijgen. Deze stijging blijft evenwel 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; de 
geboekte waardeverminderingen en voorzieningen dalen in belangrijke mate 
(het grote verschil is eerder te wijten aan de hoge provisies van vorig boekjaar en 
minder aan deze over het jaar 2018).

In jaar 2017 waren de uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten 
behoorlijk hoog (zie DZV jaar 2017). Dit boekjaar hebben beide posten zich 
opnieuw genormaliseerd.

De EBITDA van Vanheede Environment Group stijgt zowel in absolute cijfers 
(+ 1,6 M€ in vergelijking met vorig boekjaar) als procentueel t.o.v. de omzet 
(van 13,48% jaar 2017 naar 13,65% jaar 2018). De EBIT stijgt fors, zowel in 
absolute cijfers als procentueel t.o.v. de omzet (M€ 2,81 en 2,25% jaar 2017 ; 
M€ 5,04 en 3,71% jaar 2018). Deze stijging moet enigszins genuanceerd worden 
aangezien de EBIT over het jaar 2017 beïnvloed werd door hoge voorzieningen. 

De belastingen dalen. Ook hier de nuance in vergelijking met het jaar 2017 
(toen vooral beïnvloed door de afboeking van een oude fiscale vordering in 
één entiteit).

De geconsolideerde resultatenrekening sluit per 31/12/2018 af met een 
geconsolideerde winst van 2.876 K€.

2018 2017

Omzet 135.907 125.082

Voorraadwijziging / geproduceerde vaste activa 203 4

Andere bedrijfsopbrengsten 1.496 1.577

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 137.606 126.663

Aankopen en onderaannemingen 53.854 49.177

Diensten en diverse goederen 31.267 28.907

Bezoldigingen en sociale lasten 31.928 29.863

Afschrijvingen 12.709 11.401

Waardeverminderingen en voorzieningen -250 1.592

Andere bedrijfskosten 2.003 1.850

Afschrijvingen op consolidatieverschillen 1.056 1.056

BEDRIJFSKOSTEN 132.567 123.846

BEDRIJFSRESULTAAT 5.039 2.817

Financiele opbrengsten 567 590

Financiele kosten 919 914

WINST/VERLIES UIT  
DE GEWONE BEDRIJFSVOERING

4.687 2.493

Uitzonderlijke opbrengsten 128 258

Uitzonderlijke kosten 47 531

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR  
VOOR BELASTINGEN

4.768 2.220

Onttrekkingen -23 27

Belastingen 1.869 3.178

GECONSOLIDEERDE WINST/VERLIES 2.876 -931

 

Geconsolideerde resultatenrekening (in KEUR)
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2018 2017

Omzet 135.907 125.082

EBITDA 18.554 16.866

Netto-resultaat 2.876 -931

Eigen vermogen 23.049 20.078

Achtergestelde ‘DACAR’-lening 30.200 31.200

Gecorrigeerd eigen vermogen 53.249 51.278

Balanstotaal 124.847 117.151

Solvabiliteitsratio 42,65% 43,77%

Liquiditeitsratio 1,30 1,21

Samenvatting geconsolideerde resultatenrekening (in KEUR) 

Niet geconsolideerde omzet (in KEUR)

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)

20.000

2014 2015 2016 2017 2018

110.024 115.982

124.712

142.630
157.834

40.000
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De niet geconsolideerde omzet over het jaar 2018 is fors gestegen met ruim 10,50% 
ten opzichte van vorig jaar; nl. van K€ 142.630 naar K€ 157.834.
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  2016 2017 2018 eenh.

Proces-en 
productinnovatie 

FTE’s R&D - - 25 aant.

% R&D budget tov geconsolideerde omzet  - - 10% %

Maximale 
materiaal valorisatie 

Tonnage verwerkt afval 798.800 876.333 872.479 ton

Tonnage nieuwe grondstoffen 448.843 474.743 485.434 ton

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

89,10 89,40 91,05 %

% verwijdering ingezameld materiaal (verbranden met verwijdering, storten) 10,90 10,60 8,95 %

Duurzame energie # kWh productie groene energie (elektriciteit & warmte) 41.500.000 45.000.000 45.000.000 kWh

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

Oorsprong energieproductie

Biomassa 21.057.212 21.293.692 24.033.074 kWh

Stortgas 4.426.412 3.832.897 3.832.897 kWh

Windenergie 4.613.202 4.680.654 4.447.412 kWh

Zonne-energie 247.923 254.925 252.142 kWh

# kWh elektriciteitsverbruik 14.588.279 14.938.499 16.560.466 kWh

# groene stroomcertificaten 66.697 65.833 71.999 aant.

# liter dieselverbruik/ton afval 5,99 5,63 5,68 lit.

# kWh energieverbruik/ton gesorteerde kunststof 77 77 50 kWh

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

# kWh energieverbruik/ton gerecycleerde kunststof - - 290 kWh

# kWh energieverbruik/ton verwerkt voedingsafval - - 295 kWh

Terugdringen 
luchtemissies 

Gemiddelde emissienorm vrachtwagenpark - - 5,11
Sectorgemiddelde is 4,89   

Sluiten 
waterkringloop 

% leidingwater 69,40 79,83 78,59 %

% regenwater 30,60 20,17 21,41 %

# m3 gezuiverd water (recyclage) - 33.150 33.451 m3

Verhogen 
bodemkwaliteit  

% verharde oppervlakte - - 57,70 %

# bodemonderzoeken 4 3 5 aant.

PASSION

PLANET
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  2016 2017 2018 

Aantrekkelijke 
werkgever 

% groei medewerkers 8,22 7,75 3,17 %

# vaste medewerkers 556 608 622 aant.

# medewerkers 645 695 717 aant.

   

Zero accidents Ernstgraad 0,93 1,31 0,77 Eg

Frequentiegraad 45,53 68,07 58,42 Fg

Duurzame groei EBITDA 15.278 16.867 18.554 keur

Netto resultaat 1.275 -931  2.876 keur

Balans totaal 109.299 117.151 124.847 keur

Gecorrigeerd eigen vermogen 53.162 51.278 53.249 keur

Solvabiliteitsratio 48,64 43,77 42,65% %

Liquiditeitsratio 1,31 1,13  1,30
Niet-geconsolideerde omzet 124.712 142.630 157.834 keur

Geconsolideerde omzet 110.170 125.082 135.907 keur

Klant loyaliteit % klantentevredenheid - 81 82 %

NPS score - - 29

PEOPLE

PROFIT

PRIDE

Man 80

Volgens regio

Vlaanderen  56 

< 30 11

30 - 45 41

> 45 48

Nederlands 50

Frans 50 Vrouw 20
Voltijds 95

Deeltijds 5
Chauffeurs 39

Bedienden 35

Arbeiders 26

Wallonië 36

Frankrijk 7
Luxemburg 1

Volgens leeftijd Volgens taal Volgens geslacht Volgens type
tewerkstelling

Volgens categorie

100%

50%

25%

75%
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Aanpak duurzaamheidsverslag

Scope en aanpak
Vanheede erkent het belang om als familiale 
groep jaarlijks te rapporteren over haar 
duurzaamheidsprestaties. 

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

Stakeholderbelangen en bedrijfsbelangen in evenwicht 
Het proces voor het bepalen van de focuspunten van onze strategie voor een duurzame toekomst  
werd in 5 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 MVO-sectorpaspoort 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 vlakken (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 vlakken 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. 
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3. In 2015 hebben we deze oefening ook uitgebreid met een aantal externe stakeholders. 
In de schoot van de speciale MVO-denktank 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. 

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). 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 de voor Vanheede meest 
relevante SDG’s.
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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, 7
102-3 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 2
102-4 Het aantal landen waar de organisatie actief is 5
102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 7
102-6 Afzetmarkten 5
102-7 Omvang 6
102-8 Medewerkers 29
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

8, 12, 13

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

10

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

8, 11

4. Bestuur
102-18 Bestuursstructuur 7, 30

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

de organisatie heeft betrokken
30

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

-

102-42 Basis voor inventarisatie en selectie van 
stakeholders

30

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

30

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

9, 22, 23

6. Rapportagemethode
102-45 Operationele structuur, afbakening van het rapport 2
102-46 Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het 

rapport en toepassing verslaggevingsprincipes
10, 11, 30

102-47 Oplijsting materiële aspecten 11, 28, 29
102-48 Eventuele herformuleringen van eerder verstrekte 

informatie 
nvt

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

nvt

102-50 Verslagperiode 2
102-51 Datum meest recente verslag juni 2018 *
102-52 Verslaggevingscyclus 2
102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of de 

inhoud ervan
33

102-54 Rapportering conform GRI-standarden 2
102-55 GRI inhoudstafel 32, 33
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 16
401-1 Personeelsverloop en nieuwe aanwervingen 16, 29
Gezondheid en veiligheid
103 Managementbenadering 17
403-2 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en 

verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde 
sterfgevallen per regio en per geslacht

17, 29

Diversiteit en gelijke kansen
103 Managementbenadering 16
405-1 Diversiteit van bestuurslichamen en 

medewerkersbestand
29

Lokale gemeenschap
413-1 Activiteiten met lokaal gemeenschapsengagement, 

impact beoordeling en ontwikkelingsprogramma’s
19

Sociale beoordeling leverancier  
103 Managementbenadering 21
Marketing and labeling  
103 Managementbenadering 20

Materiële topics
Economisch
Economische prestaties
103 Managementbenadering 18, 19
201-1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd 

en gedistribueerd
18, 24-27, 29

Milieu
Materialen
103 Managementbenadering 14, 15
301-1 Gebruikte materialen naar gewicht of volume 15, 28
Energie
103 Managementbenadering 14, 15
302-1 Energie (verbruik / opwekking) binnen 

de organisatie
15, 28

302-1 Energie-intensiteit 28
Water
303-1 Totale wateronttrekking per bron 28
303-3 Waterhergebruik 28
Emissies
103 Managementbenadering 14, 15
305-1 Directe (Scope 1) GHG emissies 15
Afval en afvalwater
103 Managementbenadering 14, 15
306-2 Totaalgewicht afval naar type en 

verwijderingsmethode
15, 28

Environmental compliance  
103 Managementbenadering 28
Milieubeoordeling leverancier  
103 Managementbenadering 21

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 
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! 


