
Als bedrijf geloven we niet in afval. Wij zijn 
ervan overtuigd dat afval te voorkomen, 
herbruikbaar of recyclebaar is.

Voorlichting & educatie

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

Afval scheiden, zwerfafval voorkomen, 
hergebruik en recycling. Ook in 2014 gaven we 
inwoners intensief voorlichting. Over oud papier 
bijvoorbeeld, omdat in Vlaardingen en Schiedam 
nog meer huishoudens een eigen papiercontai-
ner kregen. En we volgden de landelijke campag-
ne van stichting Nedvang over de vernieuwde 
inzameling van glas. Voortaan mag de dop 
erop blijven en hoeft het glaswerk niet meer 
omgespoeld te worden. Wel zo makkelijk! En om 
het inwoners nog makkelijker te maken, gaven 
we 230 ondergrondse containers in Schiedam 
een nieuwe vrolijke uitstraling. Nu is in een 
oogopslag duidelijk in welke container die lege 
jampot, oude krant of dat plastic waterflesje 
thuishoort.

2014 was ook het jaar waarin we onze website 
compleet vernieuwden en nog gebruiksvriende-
lijker maakten. En het was het jaar waarin we 
afvalscheiding een gezicht gaven door maande-
lijks een ‘Afvalkampioen’ te huldigen, compleet 
met medaille en een interview in de krant over 
afval scheiden. 

Kids aan zet
Kinderen vormen onze duurzame toekomst. 
En bovendien zijn ze enorm gemotiveerd om 
afval te scheiden, zodat ze zelfs volwassenen 
kunnen inspireren. Daarom organiseerde Irado 
ook in 2014 verschillende educatieprogramma’s, 
zoals rondleidingen op onze afvalbrengstations 
in Vlaardingen, Lansingerland en Schiedam. 
En ook Stichting Milieu Dichterbij gaf in 2014 

afvallessen op Schiedamse basis- en middel-
bare scholen over plastic verpakkingsafval en 
zwerfvuil. 

Natuurlijk ondersteunden we ook dit jaar de 
Kindergemeenteraad, die op zoek ging naar 
manieren waarop Irado inwoners kan aanmoe-
digen meer plastic afval te scheiden. Resultaat: 
een advies, facebookcampagne, een nieuwe 
verbeterde afvalbak en een motiverend filmpje. 
In 2014 lanceerden we ook een bijzonder project: 
‘Afval scheiden loont’. Op acht middelbare 
scholen in Vlaardingen en Schiedam kunnen 
scholieren voortaan hun blikjes, PET-flesjes en 
kartonnen drinkpakjes inleveren in een speciaal 
statiegeldapparaat. Elke keer als zij hun afval 
inleveren, krijgen ze een statiegeldbonnetje 
waarmee ze sparen voor korting op aankopen op 
school. Irado en de gemeenten Vlaardingen en 
Schiedam hopen jongeren zo te stimuleren hun 
omgeving zwerfvuilvrij te houden. 

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 meer huishoudens in Vlaardingen, 
Schiedam en Lansingerland afgelopen jaar 
minicontainers voor oud papier. In Schiedam, 
waar het papier altijd wordt ingezameld door 
verenigingen en scholen, besteedden we 
uitgebreid aandacht aan deze nieuwe vorm van 
inzameling. We hielden instructieavonden voor 
de ‘papiervaders’, planden de routes en brachten 
containers rond. Tot grote vreugde van scholen 
en verenigingen is de papieropbrengst afgelopen 
jaar verdubbeld. 
In deze gemeente gingen we in 2014 ook over 
op tweewekelijkse inzameling. Een alternatieve 
manier om inwoners te prikkelen actief hun afval 
te scheiden. Want wie goed zijn afval scheidt, 
houdt minder restafval over dat uiteindelijk in 

Afvalscheiding
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de verbrandingsoven verdwijnt. En dat is beter 
voor het milieu. Het was wel even wennen voor 
inwoners en sommigen deden hun beklag bij 
Irado. Onze medewerkers boden een luisterend 
oor en gaven tips om het scheiden van afval te 
vergemakkelijken.

In 2014 zijn we ook gestart met een experiment: 
afval nascheiden bij Schiedamse hoogbouw. Dit 
deden we samen met de gemeente Schiedam 
en het Friese Omrin, dat nascheiding verzorgde 
met hun geavanceerde nascheidingsinstallatie. 
En met succes. Door al deze maatregelen zijn de 
afvalscheidingscijfers verbeterd.  

In de tevredenheidsonderzoeken, die we hielden 
onder inwoners van Vlaardingen en Schiedam 
en onze zakelijke klanten, scoren we ook goed 
op het gebied van afvalscheiding. Een mooi 
resultaat dat ons ook weer nieuwe ideeën heeft 
gebracht voor verdere afvalscheiding. 

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 ‘transport-
bedrijf’ voor grondstoffen. Daarom blijven we 
ons inzetten voor recycling en hergebruik en 
werken we mee aan proeven voor nascheiding. 
Samen met partners zoals Midwaste, blijven we 
ook komende jaren de kansen en mogelijkheden 
onderzoeken om afval duurzaam te verwerken 
tot grondstoffen. We hebben maar één wereld 
en als het gaat om afvalinzameling, recycling en 
hergebruik valt er nog een wereld te winnen. 
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Cijfers

Inzameling afval (in tonnage)

Vlaardingen

33.026

Schiedam

34.289

Lansingerland

26.409

Rozenburg

6.945 
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Bij Irado werken ruim driehonderd specialisten, 
onder wie ook inwoners met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Want iedereen verdient een 
eerlijke kans.

Personeel  

Wij werken vóór en natuurlijk mét mensen. 
Onze medewerkers vormen het hart van 
Irado. Daarom zorgen we voor een optimaal 
personeelsbeleid en een stimulerende werk
omgeving. 

In 2014 zijn we gestart met Samen Fit. Een 
twee jaar durend programma waarin we met 
medewerkers bekijken hoe zij, met onze hulp, 
zelf kunnen zorgen voor een gezonde geest 
in een gezond lichaam. Want nu we steeds 
later met pensioen gaan, is het belangrijk 
voor die tijd niet opgebrand te raken en ook 
ná ons pensioen nog fit te zijn. Een enquête 
en preventief medisch onderzoek onder onze 
medewerkers, bepalen samen de richting voor 
de komende jaren. 

Afgelopen jaar was er natuurlijk ook aandacht 
voor verdere professionalisering. Onze mede
werkers volgden vakgerichte opleidingen en 
groeiden door naar specialisten terwijl leiding
gevenden juist een uitvoerig management
traject volgden om de afstand tussen leiding 
en uitvoerende medewerkers te verkleinen. 
Ook installeerden we organisatiebreed nieuwe 
softwarepakketten zodat we weer voldoen aan 
de standaard in de branche. Wij gaan uiteraard 
ook gewoon met onze tijd mee. 

En dat wordt gewaardeerd. In het tevreden
heidsonderzoek, gehouden onder inwoners 
van Vlaardingen en Schiedam en onder onze 
zakelijke klanten, kregen we hoge cijfers. Vooral 
de dienstverlening van onze medewerkers 
scoorde hoog. 

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.

Door ons werk staan we middenin de maat-
schappij. We vinden het dan ook vanzelf s-
prekend om mensen met een afstand tot de 
 arbeidsmarkt te ondersteunen en op weg te  
helpen bij het vinden van werk. In 2014 
 vervolgden we daarom het ‘Schielanders- 
traject’: Schiedammers in de bijstand komen bij 
Irado werkervaring opdoen en maken zo meer 
kans op een reguliere baan elders. Afgelopen 
jaar begeleidden we Schielanders nog intensie-
ver. We gaven ze sollicitatietrainingen, hielpen bij 
het vinden van een reguliere baan en maakten 
tijd vrij om naar ze te luisteren. Ook ná het werk. 

En het resultaat mag er zijn; 10 mensen die bij 
ons werkervaring opdeden, zijn in 2014 door-
gestroomd naar een reguliere baan. Zoals Barry 
die nu bij Vetus werkt. In het filmpje vertelt hij 
zijn succesverhaal. 

SW doet mee
Ook begeleidden we in 2014 mensen van 
de  Sociale Werkplaatsen (SW) in Schiedam 
en Vlaardingen. Deze inwoners kunnen om 
 lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperkingen niet op eigen kracht aan een baan 
komen. Maar met hun enthousiasme en inzet 
zijn ze bij Irado welkom. Na eerdere succes-
volle ervaringen, werden in 2014 39 BGS’ers 
(mensen van Berckenrode Groep Schiedam) 
bij ons  gedetacheerd. Aangestuurd door onze 
reinigings- en groenspecialisten groeide hun 
 vakkennis en werkten we samen aan een 
 schone, verzorgde leefomgeving. En het heeft 
ons enorm veel  voldoening gegeven om mensen 
op weg te helpen. 

Werkgelegenheid
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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 in de  
toekomst – veel energie in het creëren van 
kansen. Voor onszelf en voor de ander. Kansen 
om nieuwe markten aan te boren en kansen om 
nieuwe ervaringen op te doen en daarvan te 
leren. Daarbij pakken we elk nieuw aandachts-
punt op, zodat onze collega’s gezond, gemoti-
veerd en veilig kunnen werken. En, zoals  
directeur André Hertog in het filmpje zegt, 
blijven we ook komende jaren samen met onze 
gemeenten nieuwe mogelijkheden ontwikkelen 
voor extra werkgelegenheid. Want iedereen 
verdient een kans.
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Cijfers

Resultaat werkervaringsplekken

10

Arbeidsplaatsen

533

met een werkervaringsplek 
zijn doorgestroomd naar een reguliere baan



Met ons werk staan we middenin de maat-
schappij. En juist daarom levert Irado een 
duurzame bijdrage

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 duurzame 
toekomst gaat, hebben we geen tijd te verlie-
zen. Daarom zijn we in 2011 begonnen met de 
MVO-Prestatieladder. Een uitgebreid certifice-
ringstraject waarmee we werken aan 33 actuele, 
maatschappelijke thema’s op het gebied van 
mens, milieu en maatschappij. 
Begin 2014 behaalden we als allereerste afval- 
en stadsbeheerbedrijf het derde niveau op de 
ladder. De manier waarop Irado haar MVO-rol 
vervult in de contacten met inwoners, klanten en 
medewerkers gaf voor de auditor de doorslag. 
Vooral veel indruk maakte de hoeveelheid oplei-
dingsmogelijkheden voor ons eigen personeel én 
voor mensen met een arbeidsachterstand, en de 
extra aandacht voor afvalscheiding en biodiver-
siteit.

Aanpakken

Duurzaam ondernemen moet je gewoon dóen, 
vindt Irado. We houden dan ook van aanpak-
ken en kijken altijd hoe we dat ene stapje extra 
kunnen zetten. Op het gebied van afvalscheiding, 
maar ook buiten ons vertrouwde werkterrein. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) doen we mét en vóór mensen. Gewoon 
omdat het onze tweede natuur is om een stapje 

extra doen. Voor mensen die het hard nodig 
hebben en om te inspireren. Inmiddels hebben 
onze medewerkers op het gebied van duurzaam-
heid en maatschappelijk verantwoord onder-
nemen dan ook een voortrekkersrol. Maar ook op 
gebieden waar je het niet verwacht!
Zo werkten we in 2014, soms met verrassende 
partners, samen aan een aantal bijzondere 
projecten. Met het Stedelijk Mueum Schiedam 
organiseerden we het educatieproject Groene 
Helden en koppelden we natuur aan kunst. 
Tijdens de landelijke vrijwilligersdagen bezorg-
den we een groep verstandelijk gehandicapten 
een geweldige toerrit in onze wagens, en tijdens 
de Schiedamse Brandersfeesten konden  
kinderen zich weer uitleven op het gezellige 
Irado spelletjesplein. 

Maar in 2014 zetten we ons ook in voor serieuzer 
zaken. Zo ondertekenden we samen met de 
Belastingdienst het convenant Horizontaal 
Toezicht, waarin we wederzijds vertrouwen in 
elkaar als partner uitspreken, en gingen we de 
strijd aan met laaggeletterdheid. Twee collega’s 
gaven op vrijwillige basis taallessen aan mensen 
met een werkervaringsplek bij Irado. 
 

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 is vooral een kwestie 
van doen. Van aanpakken en durven. Durven  
erkennen dat het beter kan en beter móet.  
Durven zien dat er mensen zijn die het slechter 
hebben dan jij en jouw hulp goed kunnen  
gebruiken. En vervolgens durven om die helpen-
de hand te zijn. En ook, durven de eerste te zijn 
en niet bang zijn om te worden ingehaald. Want 
maatschappelijk verantwoord ondernemen doe 
je samen, mét en vóór elkaar. 

MVO
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Cijfers

Resultaten bewonersonderzoek 2014  

Cijfer gemiddelde tevredenheid

7.2




