
Voorlichting

Hergebruik en recycling beginnen thuis met  
afval scheiden. En daar helpen we inwoners 
graag bij. Een duurzame leefomgeving begint 
tenslotte met bewustwording.

Afval scheiden, zwerfafval voorkomen, 
hergebruik en recycling. Ook in 2013 gaven we 
inwoners intensief voorlichting. Bijvoorbeeld 
via Irado.nl, de Afvalscheidingwijzers, de maan
delijkse themapagina’s in de lokale kranten en 
social media. Maar ook met leuke thuistips in 
de IradoKrant, die sinds 2012 twee keer per 
jaar op de deurmat van Schiedammers valt. En 
tijdens onze Open Dag op 23 maart 2013 konden 
bezoekers zélf het nut van recycling ervaren. Van 
het ‘pimpen’ van oude kledingstukken tot het 
maken van vogelhuisjes van oude melkpakken. 

Kids aan zet
Kinderen vormen onze duurzame toekomst.  
En bovendien zijn ze enorm gemotiveerd om 
afval te scheiden, zodat ze zelfs volwassen 
kunnen inspireren. Daarom organiseerde Irado 
ook in 2013 verschillende educatieprogramma’s, 
zoals rondleidingen op onze afvalbrengstations 
in Vlaardingen, Lansingerland en Schiedam. Ook 
de populaire Koos de Vuilnisman bracht weer 
bezoekjes aan basisscholen in Lansingerland. 
Aanvullend verzorgde onze partner Stichting 
Milieu Dichterbij afvallessen op Schiedamse 
basisscholen en middelbare scholen in 
Lansingerland. En, in 2013 gingen we samenwer
ken met de Schiedamse Kindergemeenteraad.

Projecten 

Om afval te kunnen scheiden, moeten daar 
voldoende mogelijkheden voor zijn. Ook daar 
zorgt Irado voor. Van advies aan gemeenten tot 
handige middelen bij inwoners thuis. 

Zo kregen inwoners van Schiedam, Vlaardingen 
en Lansingerland in 2013 extra minicontainers 

voor oud papier. Daarnaast zamelen we in 
Schiedam niet meer wekelijks, maar twee
wekelijks afval in. De reden: inwoners prikkelen 
om afval te scheiden. Zo blijft er minder 
restafval over voor de verbrandingsoven, wat 
beter voor het milieu is. Ook plaatsten we in de 
drie gemeenten extra containers voor kunststof, 
papier, glas en textiel. Bovendien hielden we in 
geselecteerde flats in Groenoord de pilot ‘Afval 
Apart? Best Makkelijk’. 

Toekomst 

Een wereld zonder afval, daar dromen wij van. 
Klinkt dit tegenstrijdig? Nee, hoor. Want Irado 
blijft huishoudelijk afval inzamelen, maar we 
willen dit als nieuwe grondstof benutten.

Wij geloven in de kracht van een circulaire 
economie. Met dat uitgangspunt verandert Irado 
graag van een afvalbedrijf in een transportbe
drijf voor grondstoffen. Daarom blijven we ons 
inzetten voor recycling en hergebruik en werken 
we mee aan proeven voor nascheiding. Ook 
zeggen we ‘ja’ tegen het behoud van statiegeld 
op glas en kunststofverpakkingen. Zonder 
statiegeld gooien inwoners bijvoorbeeld flessen 
sneller bij het restafval, of op straat. Dat is zonde 
van alle eerdere, succesvolle inspanningen, 
vinden wij.

Afvalscheiding
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Cijfers

Inzameling afval (in tonnage)

Vlaardingen

33.838

Schiedam

35.334

Lansingerland

26.499

Rozenburg

7.059 

Restafval

totaal ABS (incl tuingroen)

Gft

Grof huishoudelijk restafval

Papier

Glas

Textiel

Kunststof verpakkingsafval
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Personeel  

Wij werken vóór en natuurlijk mét mensen. Onze 
medewerkers vormen ’t hart van Irado. Daarom 
zorgen we voor een optimaal personeelsbeleid 
en een stimulerende werkomgeving.  

In 2013 investeerden we intensief in trainingen, 
zowel individueel als in groepsverband. Zoals de 
MBO 2opleiding voor chauffeurs, die na afron
ding aan de Europese Richtlijn (Code 95) voor 
verplichte nascholing voldoen. Of de vakgerichte 
opleidingen voor gladheidbestrijding, groen en 
machinevegen. Hierdoor groeiden weer veel 
medewerkers door naar specialisten, terwijl lei
dinggevenden juist een uitvoerig management
traject volgden. Dit alles draagt bij aan vitaliteit 
en extra werkplezier, merken we. Niet voor niets 
daalde het ziekteverzuim van 5,49% (2012) naar 
4,40% (2013). En dat onze collega’s ook nog eens 
trots zijn, zagen we aan hun enthousiaste inzet 
tijdens Irado’s Open Dag.

Werkervaring

Iedereen verdient een eerlijke kans. Ook inwo
ners met een arbeidsmarktachterstand. Zij zijn 
bij Irado van harte welkom om te leren, te werken 
en door te groeien naar een reguliere baan.

In 2013 liepen dertig langdurig werklozen, 
geselecteerd door de gemeente Schiedam, 
een werkervaringsstage bij Irado. Onder pro
fessionele, persoonlijke begeleiding van onze 
collega’s deden zij onder de naam Schielanders 
zes maanden lang werkritme én ervaring op. 
Zodat zij weer terug op de arbeidsmarkt kunnen 
komen. 
Hiernaast startte een tweede project, WorkFirst. 
Tien werkloze inwoners kregen een stageplaats 
van vier tot acht weken. Het idee hierachter? Hun 
motivatie om werk te vinden verhogen, zodat 
ze in die zoekperiode hun bijstandsuitkering 
behouden. 

SW doet mee
Ook begeleiden we medewerkers van de Sociale 
Werkplaatsen (SW) in Schiedam en Vlaardingen. 
Deze inwoners kunnen om lichamelijke, ver
standelijke of psychische beperkingen niet op 
eigen kracht aan een baan komen. Maar met hun 
enthousiasme en inzet zijn ze bij Irado welkom 
om werkervaring op te doen. Zo werden in 2013 
elf BGS’ers (Berckenrode Groep Schiedam) bij 
ons gedetacheerd. Aangestuurd door onze reini
gings en groenspecialisten groeide hun vak
kennis en werkten we samen aan een schone, 
verzorgde leefomgeving.

Toekomst

Zo veel mogelijk mensen moeten in onze maat
schappij kunnen meedoen, vindt de overheid. 
Een motto dat Irado al jaren omarmt, en steeds 
verder in praktijk brengt.

Ons ideaalbeeld: dat Irado doorgroeit tot een 
bedrijf met een onmisbare meerwaarde in de 
maatschappij. Ook op het gebied van werkgele
genheid. Daarom steken we – nu en de toekomst 
– veel energie in de duurzame inzetbaarheid van 
onze medewerkers. Daarbij kijken we kritisch 
naar onszelf, want alleen zo kun je leren. Mede
werkerstevredenheidsonderzoeken horen hier 
uiteraard bij, vinden we. Elk nieuw aandachts
punt pakken we op, zodat onze collega’s  gezond, 
gemotiveerd en veilig kunnen werken. Ook ont
wikkelen we samen met onze gemeenten telkens 
nieuwe mogelijkheden voor extra werkgelegen
heid. Zoals de bekende werkervaringsplekken 
voor mensen met een arbeidsmarktachterstand.
  

Werkgelegenheid
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Cijfers

Opleidingen  en trainingen

€300.000,-

Arbeidsplaatsen

535



Certificering

We hebben maar één wereld, en die moeten we 
koesteren. Daarom gaat Irado verstandig om met 
schaarse bronnen. Dit doen we niet alleen voor 
onze medewerkers, klanten en inwoners, maar 
ook voor hun (klein)kinderen.  

Met onze wortels in het nuchtere Schiedam en 
Vlaardingen houden wij niet van valse beloften. 
We pakken aan. Want als het om een duur
zame toekomst gaat, hebben we geen tijd te 
verliezen. Daarom zijn we in 2011 gestart met 
een uitgebreid certificeringstraject: de MVO 
Prestatieladder. Aan de hand hiervan werken we 
aan 33 actuele, maatschappelijke thema’s op 
het gebied van mens, milieu en maatschappij. In 
2013 hebben we het tweede niveau op deze lad
der behaald. Benieuwd waarom? In ons nieuwe 
visiedocument delen we onze keuzes, resultaten 
en actiepunten over de thema’s. 

Communicatie

Duurzaam ondernemen moet je gewoon dóen, 
vindt Irado. Maar hoe zien onze medewerkers, 
klanten en inwoners onze rol eigenlijk? Wat doen 
we goed en wat kan beter? Over dit  en meer – 
gaan we graag in gesprek.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) doen we mét en vóór mensen. Sterker, 
onze medewerkers vervullen een voortrekkers
rol, want zo inspireren ze bijvoorbeeld inwoners. 
Daarom was ‘groen gedrag’ ook in 2013 een be
langrijk thema in Irado’s interne communicatie, 
zoals werkoverleggen en brainstormsessies. Wij 
betrekken collega’s bewust bij beleidsvorming, 
en horen graag hun duurzame ideeën. Maar ook 
klanten en inwoners moeten weten hoe wij over 
MVO denken. En hoe zien zij eigenlijk onze rol? 
En wat vinden zij van bijvoorbeeld biodiversi
teit? In Irado’s dialoogsessies hoorden we dit 

allemaal. Ook publiekelijk demonstreerden we 
onze waarden, zoals tijdens duurzame markten 
en onze Open Dag. Toen onthulden de wethou
ders van Vlaardingen en Schiedam het GTLlogo 
(Gas To Liquid) op een van onze vuilniswagens: 
het officiële startsein voor het rijden met deze 
 milieuvriendelijke brandstof, waarmee het fijn
stofgehalte in de lucht omlaag gaat.
 

Toekomst

MVO gaat niet alleen over morgen of overmorgen, 
maar vooral over later. Daarom richten wij onze 
blik op de lange termijn, in de volle breedte.

Duurzaam ondernemen omvat veel meer dan 
‘groen’. Erachter schuilt een brede maatschap
pelijke verantwoordelijkheid, die we overal 
willen voelen en uitdragen. Of het nu gaat om het 
creëren van banen, een gezonde werk omgeving, 
eerlijk zaken doen, fijnstof verminderen of het 
bijdragen aan biodiversiteit in Schiedam en 
Vlaardingen. Met onze stappen op de MVOPres
tatieladder werken we hier hard aan. Maar, we 
zijn er nog niet. Het liefste wil Irado helemaal 
niet meer nadenken over MVO. Duurzaam ‘den
ken en doen’ moet zo vanzelfsprekend zijn als 
ademen.

MVO

6Jaarverslag 2013 | MVO



7Jaarverslag 2013 | MVO

Cijfers

 MVO-certificering en communicatie

€19.257,-

Maatschappelijke investeringen

€23.150,-

Schonere lucht

10%
Werkervaringsplekken

44


