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Voorwoord

“We kijken met trots
terug op wat we
hebben bereikt.”

Flexibel in vitale sector
Het was - zoals u allemaal weet - een
bijzonder jaar, waarin de coronacrisis centraal
stond. Een jaar waarin onze flexibiliteit en
inzet - nog meer dan in andere jaren - nodig
was. Gelukkig zijn wij een pragmatische
organisatie en onze doenersmentaliteit kwam
ook nu uitstekend van pas. Wel betekende
het voor ons als vitale sector alle hens
aan dek. Het werk moest door, ondanks
de nieuwe situatie. Zo kwamen kwetsbare
medewerkers, die wij via Stroomopwaarts
begeleiden in werk, door de crisis thuis te
zitten. Door snel uitzendkrachten in te huren,
hebben we dit verlies aan arbeidscapaciteit
opgevangen. Ook werd thuiswerken voor onze
kantoormedewerkers grotendeels de norm.
In korte tijd creëerden we met elkaar al die
werkplekken, want niet iedereen beschikt
1-2-3 over een goede bureaustoel, of de juiste
ICT-voorzieningen. Mooi om te zien hoe we met
z’n allen deze tijd goed zijn doorgekomen met
onze gezamenlijke flexibiliteit!
Verschuiving en toename afvalaanbod
Wij waren en zijn harder nodig dan ooit.
Terwijl bijna heel Nederland thuis moest
blijven, waren onze mensen aan het werk
op de vrachtwagens, bij de milieustraten, in
plantsoenen en op speelplaatsen. In het afval
aanbod van huishoudens en bedrijven vond
door corona een grote verschuiving plaats.
Het aanbod van grofvuil bij onze milieustraten
was gigantisch. Er stonden soms wachtrijen
van ruim een uur. Om al die verkeersstromen
in goede banen te leiden, hebben we
verkeersregelaars ingezet. Ondertussen
nam het straatafval ook enorm toe,
doordat inwoners ineens veel meer van de
buitenruimten gebruik maakten. Daardoor
was niet alleen de werkdruk hoog, maar ook
mentaal kregen onze medewerkers het zwaar
te verduren en overleed helaas een van onze
medewerkers aan de gevolgen van corona.
Verminderen restafval en CO2-uitstoot
Los van al die inzet werkten wij mee aan de
beleidsdoelstellingen van de gemeenten. Zo
plaatsten we in Vlaardingen nieuwe
aantrekkelijke containers voor textiel en
groente-, fruit- en etensresten en startten we
met de voorbereidingen voor het afsluiten
van de restafvalcontainers. Met het doel
de hoeveelheid restafval per inwoner te
verminderen. Ook in Capelle zijn we inmiddels
gestart om dit te realiseren.
Verder onderzochten we met de gemeente
Schiedam en winkeliers naar hoe het
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duurzamer kan. Met Team Zero helpen we mee
aan duurzaam ondernemen door bedrijfsafval
in kleine gescheiden en hanteerbare volumes
met een elektrische inzamelingsauto op
te halen. Een investering waarmee we
tegelijkertijd invulling geven aan onze ambitie
om emissievrij - zonder CO2-uitstoot gescheiden afval in te zamelen.

Een grote pluim
Ik kan alleen maar zeggen: onze
mensen verdienen een grote pluim!
We kijken met trots terug op wat we
hebben bereikt. Niet alleen op al onze
inspanningen, maar ook op het feit dat
2020 een mijlpaal was: Irado bestond
20 jaar. Wij zijn uitgegroeid tot meer dan
een afvalinzamelaar en beheren graag
de openbare ruimte. We adviseren en
investeren in duurzame toepassingen en
denken mee in het beleid van gemeenten.
We verzorgen daarbij de nascheiding
voor BAR Afvalbeheer in Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk. Helaas
konden we ons jubileum niet vieren,
maar dat gaan we - hopelijk binnenkort zeker nog doen!

Samenwerken voor betere wereld
Naast al onze inspanningen hebben wij
hard gewerkt aan onze strategie voor 20212024. Een belangrijke conclusie is dat we
op de koers liggen die we willen: meer
duurzaamheid, minder restafval, betere
afvalscheiding. Kijkend naar de toekomst
willen we vooral dat inwoners fijn in al die
buitenruimten, die wij zien als ‘huiskamers’,
kunnen leven. Wij gaan nog meer inzetten
op duurzaamheid, arbeidsparticipatie en
bewonersparticipatie. Meer samenwerken in
plaats van samen werken. Trots zijn we dan
ook dat onze aandeelhouders deze strategie
onlangs hebben goedgekeurd.
Kortom, samen moeten we zorgen voor buiten,
de ruimte van ons samen. De omgeving
waarin we opgroeien, onderweg zijn, elkaar
ontmoeten. Een plek waar je graag wilt zijn,
wilt leven. En daarvan maken wij graag werk,
dat hebben wij in 2020 opnieuw bewezen.
Graag nemen wij u mee in een terugblik op een
jaar waarin bijna alles anders was.
André Hertog - directeur Irado
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Missie & visie

“Wij zorgen voor
een fijne plek
voor iedereen.”
Onze missie
Samen zorgen voor een fijn leven in de
stad, daar werken wij dagelijks hard
aan. Zo duurzaam mogelijk, betrokken
en met vakmanschap. We zijn pas
tevreden als u tevreden bent. Als de
leefomgeving schoon is, het groen
goed is onderhouden en het afval
netjes en zo duurzaam mogelijk wordt
ingezameld. Zodat de stad en buurt
voor iedereen een fijne plek is.

Onze visie
Buiten is van ons allemaal. Daar leven
we. We zijn onderweg naar ons werk,
we spelen in het park, spreken er af
met familie en vrienden. Deze openbare
ruimte delen wij met elkaar. En, hier
werken wij.
Met ons werk staan we midden in de
samenleving. Een samenleving waar
mensen dagelijks betrokken zijn bij
hun directe leefomgeving en waar een
circulaire economie belangrijk is voor
later. Gemeenten streven naar een
duurzame samenleving. Daar willen en
kunnen we een duidelijke duurzame en
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maatschappelijke bijdrage aan leveren.
Wij helpen gemeenten dit te bereiken op
een manier die goed is voor mens, milieu
en economie.
Dat kunnen we niet alleen. Hierbij willen
wij iedereen betrekken: bewoners,
bedrijven, scholen, gemeenten en andere
samenwerkingspartners. Dat kan, als
iedereen bijdraagt aan een circulaire
economie waarin grondstoffen optimaal
worden gebruikt en geen sprake meer
is van afval en uitstoot. Dat kan, als
iedereen meehelpt bij het zorgen voor
een groene en verzorgde leefomgeving.
Dat kan, door mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt ook een
kans te bieden.
Wij nemen onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid serieus. Wij
geloven dat we samen moeten werken
aan een betere wereld. Iedereen doet
mee. Zo dragen we bij, met alles dat wij
doen, aan een duurzame samenleving
en een fijn leven in de stad, een plek
waar iedereen zich thuis voelt. Voor een
tevreden inwoner, voor het klimaat en
voor toekomstige generaties.
Voor buiten, de ruimte van ons samen.
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P&O

Onze
medewerkers:
onze kracht
Bij Irado draait alles om mensenwerk. Ook het afgelopen jaar hebben we gezien hoe
onmisbaar onze medewerkers zijn. Welke maatregelen troffen wij voor veilige werk
omstandigheden en wat betekende corona voor onze bezetting? Hoe hielden we het
werkplezier op peil? En wat deden wij aan gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers?

8
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Medewerkers centraal

Veilig kunnen
werken
Werken aan een schone en groene leefruimte, dat was en is van vitaal belang. Hiervoor moeten we
altijd zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Door de komst van corona
werd dit nog verder aangescherpt. Vanaf de eerste lockdown werkten onze kantoormedewerkers
zoveel mogelijk vanuit huis. We investeerden niet alleen in goede thuiswerkplekken, maar zorgden ook
dat de operationele medewerkers op kantoor terechtkonden voor ondersteuning bij hun dagelijkse
werk. Zo waren er altijd voldoende leidinggevenden bereikbaar en ook fysiek aanwezig, die hen bij
vragen of problemen meteen konden helpen.

Belonen en communiceren
We hebben voortdurend onze medewerkers
geïnformeerd én gemotiveerd. Soms met een
extraatje, want al die inzet moest worden beloond.
We stuurden een kaartje of organiseerden iets
lekkers te eten. Ook vanuit gemeenten en inwoners
waren reacties hartverwarmend, zoals het
spandoek met een bedankje voor al die inzet aan
de frontlinie. Voor veilige werkomstandigheden
maakten we de kantine coronaproof en werd
de vergaderruimte opgeofferd voor pauzes. We
pasten daarbij de aanvangstijden aan, zodat we
een betere spreiding konden realiseren. Onder
tussen communiceerden we regelmatig via
nieuwsbrieven en intranet. Hiermee hielden we
iedereen betrokken bij het werk en zorgden we
voor het gewenste draagvlak voor coronamaat
regelen. Uiteraard waren bij al onze coronamaat
regelen de RIVM-richtlijnen en het protocol van
de afvalbranche leidend.
Relatief laag ziekteverzuim
Bij coronaverschijnselen maakten onze mede
werkers in het begin gebruik van teststraten bij
de GGD’s. Wel of niet positief, het wachten op de
uitslag bracht onzekerheid mee voor hen en voor
ons. Snelle duidelijkheid was gewenst. Vandaar
dat we in 2020 afspraken maakten voor adequate
sneltesten. Bij een besmetting of verplichte
quarantaine beoordeelden we per situatie
wanneer het werk weer verantwoord kon
worden opgepakt.
Dat al onze maatregelen effect hadden, bleek uit
het ziekteverzuim. We zagen slechts een lichte
10 |
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stijging ten opzichte van 2019. In dat jaar lag
het verzuim op 6% en in 2020 jaar op iets meer dan
7% van de 250 medewerkers die door ziekte niet
konden werken. Veelal ging het om kort verzuim,
maar helaas waren sommige medewerkers langer
uit de roulatie.
Uitval snel opgelost
Medewerkers die vanuit Stroomopwaarts bij
ons werken, kwamen helaas thuis te zitten. De
organisatie vond de risico’s te groot voor deze
kwetsbare groep. We konden dit snel en goed
oplossen met extra uitzendkrachten. Gaandeweg
dat corona voortduurde, onderzochten we hoe
medewerkers van Stroomopwaarts weer veilig aan
het werk konden in de buitenruimte. Zo gaven we
bijvoorbeeld het advies met een eigen voertuig
naar een werklocatie te komen.
Nieuw talent en tevredenheid
In 2020 verwelkomden we 24 nieuwe, veelal
jonge, medewerkers. Nieuwe mensen werven we
grotendeels via een uitzendbureau en deels via
onze eigen kanalen. We zien dat mensen in de
uitvoering vooral kiezen voor Irado omdat men
graag buiten werkt en de werktijden gunstig zijn
(van half 8 tot 4). Nieuwe kantoormedewerkers
kiezen voor ons omdat duurzaamheid een
belangrijk beleidsdoel is binnen onze organisatie.
En daaraan willen ze graag hun steentje bijdragen.
Eens in de twee jaar checken we de tevredenheid
van onze medewerkers. Het laatste onderzoek was
in 2019 en medewerkers gaven ons een 7.
De aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen,

gaan we dit jaar verder uitwerken. We hebben dit
bewust verschoven. Onze prioriteiten lagen per slot
van rekening bij het operationeel goed en veilig laten
draaien van al het werk dat door moest gaan. Dat
onze medewerkers graag bij ons werken, zagen we
in de lage uitstroomcijfers. In 2020 vertrokken 26
medewerkers, waarvan 8 met keuzepensioen. Ook
waren er 5 jubilarissen, waarvan 2 zelfs met een
40-jarig dienstverband.

gezondheid en ontwikkeling. Zo hebben wij een
vitaliteitscoach die hen kan begeleiden bij vragen,
kunnen medewerkers voordelig via ons sporten
en krijgt iedereen de kans een opleiding te volgen.
Als een functie bijvoorbeeld fysiek te zwaar wordt,
bekijken we met een medewerker de mogelijkheid
voor een loopbaanswitch in onze organisatie. We
willen dat onze medewerkers met plezier bij ons
werken, jong of oud.

Iedereen telt mee!
Duurzame inzetbaarheid, veilig werken, medewerkers
de kans bieden zich te ontwikkelen, dat is waar wij
voor staan. Vandaar onze inspanningen met het
programma ‘Levendig naar 70’. We willen samen
met onze medewerkers werken aan werkplezier,

Levendig naar 70
Levendig naar 70, een naam die onze medewerkers
aan dit programma gaven, zijn we een aantal jaren
geleden gestart. Drie onderwerpen staan hierin
centraal: werkplezier, gezondheid en ontwikkeling.
In al die thema’s willen we medewerkers helpen
door hen te wijzen op de mogelijkheden die er
zijn. Denk aan het volgen van opleidingen en
voordelig sporten via onze organisatie. We bieden
vooral begeleiding in de rol die ze zelf hebben en
laten beseffen dat gezondheid, ontwikkeling en
werkplezier zo belangrijk zijn. Niet alleen voor het

werken bij
Irado, maar
ook daarbuiten én dat
dit kan bijdragen aan een pensioen waarvan
je echt kunt genieten.
Leidinggevenden hielpen we in 2020 op weg via
de ‘Werkplaats’ met het geven van trainingen om
het gesprek aan te gaan met hun medewerkers.
Op die manier leren ze helder te krijgen wat voor
een medewerker belangrijk is en waar wellicht
extra ondersteuning is gewenst.
IRADO JAARVERSLAG 2020
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Medewerkers centraal

Taallessen voor iedereen
We vinden het belangrijk dat iedereen die
binnen onze organisatie werkt gelijke kansen
krijgt. Daarom faciliteren we taallessen
voor iedereen die dat wil, inclusief voor de
mensen die via Stroomopwaarts bij ons
werken. Tijdens de eerste lockdown lagen de
lessen stil, maar met aanpassingen konden
we die in de loop van 2020 voortzetten.
Hiervoor huren we een taaldocente in die op
individueel niveau lesgeeft. Zij kijkt naar wat
iemand wil leren en wat het niveau is. Of dit
nu op lbo-, mbo- of hbo-niveau is, we zorgen
voor passend taalonderwijs. Het doel is dat
een medewerker zich verder kan ontwikkelen,
maar bijvoorbeeld ook in staat is een VCAexamen goed af te leggen. Dit diploma voor
veilig werken is bij Irado verplicht voor alle
uitvoerende werkzaamheden. Vandaar
dat in de les wordt gekeken of iemand de
opdrachten begrijpt en klaar is voor het
examen. De meeste kandidaten die vanuit de
taallessen examen doen, slagen in één keer
voor dit diploma!

12 |
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Enorm
afvalaanbod:
voortdurend
bijsturen

Afvalinzameling

Werken aan een schone buitenruimte, dat is jaar in jaar uit onze zorg. In 2020
was het alle hens aan dek, want coronamaatregelen hadden een enorme
impact op het afvalaanbod. De groei was enorm. Hoe pakten wij
de afvalinzameling operationeel aan en welke stappen namen
wij om alles nog efficiënter en duurzamer te managen?

14 |
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Afval: onze zorg

Alle hens aan dek
In korte tijd veranderde de wereld door corona. Veel Nederlanders moesten noodgedwongen thuiswerken,
bestelden afhaalmaaltijden bij restaurants en men had tijd om eens flink op te ruimen. We zagen de grofvuilafspraken toenemen en wachttijden voor het ophalen werden langer. Er werd ook veel meer (grof) huisvuil naast
containers gezet en de drukte bij milieustraten was ongelofelijk. Kortom, op al die locaties waar we werken was
een toename in afval. Een groei die we wel hadden verwacht, maar vooraf niet qua omvang konden inschatten.

Langere ritten en extra diensten
Onze focus was daarom continu gericht op hoe wij
al dat afval zo snel mogelijk konden wegwerken. Als
organisatie hebben we waar dit kon voortdurend
opgeschaald in menskracht en in beschikbare
middelen. Medewerkers maakten vaak langere
ritten en ook in de weekenden werd er hard gewerkt
aan schone buitenruimten. We zorgden ook voor
extra ophaalmomenten voor het grofvuil, zodat
inwoners binnen een redelijke termijn hun afval
kwijt konden.
Zwerfvuil voorkomen
Van de buitenruimte werd bovendien veel meer
gebruikgemaakt. Er werd meer gewandeld en er
waren speciaal georganiseerde wandeltochten
waarbij deelnemers de horeca konden steunen
door onderweg her en der wat te eten. Dit zorgde
voor meer afval. Waar we konden hebben we
prikstokken uitgedeeld aan organisaties om samen
het zwerfvuil tegen te gaan. Waar we meer drukte
verwachtten, plaatsten we extra prullenbakken.
Meer volume
In 2020 werd er massaal online geshopt. Met
als resultaat veel meer aanbod van kartonafval.
Hierdoor raakten de papiercontainers sneller
vol, of verstopt doordat de kartonnen dozen
niet goed klein werden gemaakt. Ondanks
onze inspanningenom inwoners beter te laten
scheiden, belandde helaas ook nog veel karton
bij het restafval. Daarnaast werd er veel eten
besteld en dat afval zorgde ook weer overvolle
restafvalcontainers. Die overvolle containers
leidde weer tot het bijplaatsen van afval naast de
container. Soms leidde dit tot onbegrip en vragen
bij inwoners, omdat we niet altijd het bijgeplaatste
afval gelijk konden meenemen. Vandaar dat we
met regelmaat communiceerden hoe inwoners zelf
konden meewerken aan minder overlast.
Slimmer inzamelen
Ondertussen werd er hard gewerkt aan de
uitvoering van het Actieplan halvering restafval van
16 |
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de gemeente Vlaardingen, dat eind 2019 door de
gemeenteraad is goedgekeurd. Hiervoor hebben we
in 2020 allerlei voorzieningen getroffen om
inwoners beter te laten scheiden. Er werden
nieuwe containers voor textiel en groente-, fruit- en
etensresten (gfe) geplaatst en we verdubbelden
het aantal papier en gft-containers aan huis. Ook
hebben we in 1.118 ondergrondse containers voor
restafval een toegangscontrole ingebouwd en
voorzien van een sensor (vulgraadsysteem).
Restafval 10% gedaald
Met de toegangscontrole voorkomen we
oneigenlijk gebruik van de containers door
bedrijven en inwoners uit andere gemeenten.
Door het vulgraadsysteem kunnen we nu nog
efficiënter inzamelen. De sensor, die net als de
toegangscontrole op zonne-energie werkt, meet
hoe vol de container is en zodra een container voor
80% vol is wordt deze op de route gezet. Met deze
aanpak willen we tegelijkertijd bijplaatsingen en
rondzwervend vuil op straat terugdringen.
Het aanbod van restafval in Vlaardingen is
ondertussen (mei 2021) al met 10% gedaald.
Toch rijden onze voertuigen nog net zo vaak
als voorheen om de containers te legen. Dit
komt door de veranderende samenstelling
van het huishoudelijk afval, dat een lager
soortelijk gewicht heeft onder andere als
gevolg van het vele verpakkingsafval.
Kortom, opschalen en aanpassen van onze
dagelijkse routines stonden centraal. Zorgen
voor bijvoorbeeld extra leegmomenten en meer
schoonmaakacties rond containers. En bovenal
onze medewerkers te steunen, hen gemotiveerd
te houden, de buitenruimte onder al die nieuwe
omstandigheden schoon te houden. Daarbij zijn
we continu met de gemeenten in gesprek over hoe
we samen het tij van dit enorme afvalaanbod, dat
ook in 2021 niet is afgenomen, kunnen keren.

“Irado jullie zijn helden. Op 2e Paasdag toch
de vuilnisbakken in Vlaardingen legen omdat
men met hun domme hoofd er weer bergen
vuilniszakken naast gaat zetten, waar ratten en
meeuwen vrij spel hebben. Herhaal: jullie zijn
helden en dat mag ook weleens gezegd worden.”
IRADO JAARVERSLAG 2020
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Enorme toeloop
bij milieustraten

Milieupas maakt
kosten beheersbaar

Voor de enorme drukte bij
onze milieustraten troffen
we maatregelen om alles in
goede banen te leiden en de
toestroom te reguleren. We
lieten maar een maximaal aantal
bezoekers toe en op hoogtijdagen
werden verkeersregelaars
ingezet. Uiteraard voerden
onze vrachtwagens al het
vuilaanbod met regelmaat af
naar verwerkers, zodat we de
beschikbare opslagcapaciteit op
de milieustraten op peil hielden.
Opvallend was dat wij een enorme
groei zagen in de inzameling van
elektrische apparaten waaronder
wit- en bruingoed. Van 1.000 ton
in 2018 naar bijna 1.400 ton in
2020. Een trend die we in 2021
nog steeds zien.

In Schiedam introduceerden we de milieupas voor
toegang op de milieustraat, die ook te gebruiken
is voor de restafvalcontainer. Hiermee willen we
de kosten voor de gemeente Schiedam en haar
inwoners beheersbaar houden door oneigenlijk
gebruik van de milieustraten door inwoners uit
andere gemeenten en bedrijven tegen te gaan. Ook
onze zakelijke klanten in Schiedam ontvingen een
milieupas. Terwijl ze in Capelle aan den IJssel al jaren
werken met een toegangspas voor de milieustraat,

Afval: onze zorg

was deze wijziging voor de Schiedammers even
wennen. We moesten mensen vaak attenderen op
het gebruik van de milieupas. Daarbij kregen onze
milieustraatmedewerkers regelmatig negatieve
reacties als zij bezoekers, na herinnering, niet
toelieten als ze geen pas bij zich hadden. Ondertussen
zien meer en meer inwoners de voordelen en raken
steeds meer mensen gewend aan het gebruik van de
milieupas.

“Mijn dank gaat uit naar de mannen die vandaag
bij mij het grofvuil zijn komen ophalen. We
hadden het netjes aangeboden maar anderen
hadden afval erbij geplaatst en ook alles
opengemaakt. Ik dacht eigenlijk dat het er
nog zou staan, dat jullie het niet zo zouden
meenemen. Dus bij deze, heel erg bedankt!”
Nieuwe textielcontainers
voor beter resultaat
In Vlaardingen werden 14 nieuwe bovengrondse
containers voor textiel geplaatst. Deze frisse
containers vervangen de oude ondergrondse
containers waarin regelmatig vervuild textiel
en restafval werden gegooid. Met deze nieuwe
containers én hulp van inwoners kunnen we
het afgedankte textiel een nieuw leven geven, of
benutten als grondstof voor nieuw textiel. We zien
nu al resultaat! Er zit nog geen vervuiling in het
aangeleverde textiel waardoor het door de verwerker
allemaal hergebruikt of gerecycled kan worden.
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Groen & Reiniging

foto medewerkers reiniging (prikker zwerfvuil) met zwerfvuil en mondkapje»

Plezier in
werken aan
schoon en
groen
Op Irado kunt u rekenen! Want wij werken graag buiten, in de ruimte van ons
samen. In 2020 stond die leefruimte enorm onder druk. Iedereen trok er massaal
op uit, zoals naar parken en bepaalde wandelroutes. Hoe onderhielden wij steeds
de leefomgeving en op welke wijze inspireerden wij inwoners mee te doen?
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Afval: onze zorg

Samenwerken aan buiten

Samen zorgen
voor schoon
Van papier prikken, prullenbakken legen, onkruid op verharding weghalen, grasmaaien, bomen
onderhouden, plantsoenen schoffelen en onkruidvrij maken tot plaagdierbeheersing. Met veel
plezier doen wij er alles aan de buitenruimte groen en schoon te houden.

Zwerfvuil flink aangepakt
Voor ons was een belangrijke taak
weggelegd: zoveel mogelijk zwerfvuil
voorkomen of het uiteindelijk toch op te
ruimen. Vandaar dat we extra afvalbakken
plaatsten, zoals in parken waar volop werd
gebarbecued. Vooral in de weekenden
was het vaak ongelofelijk druk en helaas
verdween niet al het afval in daarvoor
bestemde bakken.
We hebben onze medewerkers dan
ook extra ingezet voor het legen van
prullenbakken en het opruimen van
de omgeving. We constateerden
ook hoe belangrijk handhaving was.
Bosschages en plantsoenen werden
vaak als openbare toiletten gebruikt.

Uiteraard zeer onplezierig voor onze
teams die daarin moesten werken. Onze
groenmedewerkers moesten we ook vaker
in de wijken inzetten voor het opruimen
van bijgeplaatst afval bij containers.
Samenwerken aan schone wijken
Daarom konden we alle hulp van inwoners
gebruiken. In Schiedam organiseerden we
samen met de gemeente verschillende
Schone Wijk Acties. Gelukkig kwamen de
mensen ook op eigen initiatief in actie. Zo
spraken ze elkaar aan op sociale media
over ongewenst gedrag. En vroegen ze zelf
om een prikstok die we natuurlijk graag
ter beschikking stelden! Dit soort acties
juichen we enorm toe.

“Wij willen de medewerkers bedanken die ons
verlost hebben van de vele zakken die naast
de containers stonden. Wij beseffen maar al
te goed dat een aantal bewoners in onze wijk,
er zacht gezegd ‘een zooi van maken’, maar
gelukkig helpen jullie ons om het op te lossen.
Heel erg bedankt voor jullie inzet!”
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Schone Wijk Acties
In 2020 organiseerden we samen met de
gemeente Schiedam acties om inwoners
coronaproof te betrekken bij het schoonmaken
van hun wijk. De acties waren in juni en
september (op de Cleanup Day). Bijna 700
Schiedammers maakten hun buurtje schoon.
In groepsverband, of alleen, jong of oud: iedereen
deed fanatiek mee hun straat of buurt schoon
te prikken. Niet alleen zorgden we zo samen voor
schone wijken, ook bracht dit meer verbinding
tussen buren, met de gemeente en met onze
medewerkers. Goed gedaan Schiedammers!
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Samenwerken aan buiten

Bomensnoei
voor groei & veiligheid
Eens per drie jaar controleert een
onafhankelijke boomveiligheidscontroleur
alle bomen in Schiedam. Op basis van die
inspectie ging onze Boomploeg in 2020
aan de slag met meer dan 8.000 bomen in
heel Schiedam. Deze bomen werden om
veiligheids- of de gezondheidsredenen
gesnoeid of gekapt. Ook namen we de
vormsnoei van bepaalde bomen, zoals
leibomen, deskundig onder handen. Bij dit
werk houden we ons uiteraard aan de Wet
Natuurbescherming. Dit betekent dat we altijd

rekeninghouden met de vogels en dieren die in
de bomen leven. Snoeiafval en gekapte bomen
voeren we meteen af en worden versnipperd
voor groene energie. Dit geldt overigens niet
voor gekapte iepen in Schiedam, die gaan
naar de Molenstichting. Iepenhout is namelijk
het hardste houtsoort en daarvan maakt
de stichting molenschijven. Kappen we een
boom, dan plaatsen we er altijd een nieuwe
voor terug. Hiervoor kiest de gemeente een
boomsoort die niet snel groeit, maar wel een
lang leven heeft. Een duurzame aanpak dus.

“Beste mensen van Irado, graag wil ik jullie bedanken
voor het snoeien van het openbare groen. Er kwamen
al vroeg twee aardige mannen… Het ziet er nu weer
keurig uit! En ik kan weer zwaaien naar alle buurtjes.”

Groene stroom
van kerstbomen
Ieder jaar organiseren we samen met de
gemeenten kerstbomeninzamelacties.
In Vlaardingen en Schiedam ging de
actie voor de kinderen met de nodige
voorzorgsmaatregelen in 2020 door. Zodat
zij toch een zakcentje konden verdienen.
In Capelle aan den IJssel konden inwoners
hun afgedankte kerstbomen inleveren op
speciale locaties. In totaal zijn er ruim 10.000
kerstbomen versnipperd en gerecycled tot
groene stroom.
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Bijzondere werkzaamheden

Bijzondere
werkzaamheden in beeld
Met elkaar stonden we in 2020 ons mannetje voor een schone en groene leefomgeving,
maar Irado doet meer. We zijn namelijk veelzijdig in het onderhoud en beheer van de
openbare ruimte. Zo werken wij graag mee aan veilige speelplekken, droge voeten en goed
onderhouden sportvelden. Wat waren bijzondere werkzaamheden en hoe hielpen wij mee
bepaalde coronamaatregelen in goede banen te leiden?
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Veelzijdig in onderhoud & beheer

Trots op
gerealiseerd
werk
Naast afvalinzameling, groenonderhoud en reiniging in de gemeenten waar wij actief zijn, verzorgen
wij in Schiedam nog meer zaken in de openbare ruimte. Zo werken wij aan bestrating, sportvelden,
straatmeubilair, speeltuinen, bruggen en gemalen, riolering, de kinderboerderij en educatieve tuinen.
En al die bijzondere werkzaamheden gingen in 2020 gewoon door.

In 2020 konden we veel onderhoud en projecten
realiseren waar we trots op zijn. Juist door de
lockdown kregen we de kans veel zaken structureel
goed aan te pakken. We konden bijvoorbeeld de
entree van het Schiedamse zwembad compleet
opnieuw inrichten. Daarnaast kregen we juist extra
werk op het gebied van bebording en markering.

in 12 weken een heel nieuw rioolstelsel aangelegd.
Dit gebeurde in hartje zomer, wat zowel voor
bewoners als medewerkers niet zo heel prettig
was. Bovendien komt er bij zo’n grote klus heel wat
extra’s kijken. Zoals de informatievoorziening naar
52 pandeigenaren, het inschakelen van een schadeexpertisebureau en het maken van voor-/nafoto’s.

Tijdelijke coronamaatregelen
Naast de geplande projecten en het onderhoud,
werkten we met de afdeling Civiel van de
gemeente Schiedam intensief samen aan
tijdelijke coronamaatregelen. Zo troffen we
verkeersmaatregelen voor de teststraat en
priklocatie. We plaatsten ‘houd 1,5 meter afstand’borden op drukke locaties en zetten publieke
locaties af om samenscholingen tegen te gaan.
Daarnaast maakten we met civieltechnische
aanpassingen scholen coronaproof.

Veilig spelen voor kinderen
Kinderen moeten bij mooi weer lekker én veilig
kunnen spelen. We hebben daarom veel werk
verricht in het opknappen en onderhouden
van speellocaties in Schiedam. Irado heeft
namelijk bijna alle 285 speellocaties en 1.100
speeltoestellen in beheer; met uitzondering van de
locaties en toestellen van scholen en Woonplus.
De grote speeltuin Fort Drakensteijn en diverse
natuurspeeltuinen horen hier wel bij.

Droge voeten
We zorgen jaar in jaar uit voor droge voeten,
daarvoor onderhouden we bijvoorbeeld de
watergangen in en rond Schiedam. Daarnaast
reinigen we de 25.000 kolken 2 keer per jaar en
onderhouden we 22 beweegbare bruggen, 17
gemalen en circa 200 pompen. Op het gebied van
riolering hebben we een zeer complex probleem voor
de gemeente opgelost. In 26 particuliere tuinen is
een compleet nieuw vrij-verval-rioolstelsel aan
gebracht, dat dringend moest worden vervangen.
Het oude rioolstelsel was afgebroken en de
leidingen liepen de verkeerde kant op. We hebben
28 |
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Aan de slag met uitkomsten inspecties
Zoals elk jaar hielden we drie inspectierondes om
de status van alle speellocaties en toestellen in
kaart te brengen. Onze medewerkers zijn daarvoor
speciaal opgeleid, zodat ze precies weten waar ze op
moeten letten. En net als andere jaren keurde een
onafhankelijk gecertificeerd bedrijf alle speeltuinen.
Met al die bevindingen gingen wij hard aan de slag,
zodat alles weer voor ‘het speelseizoen’ op orde
zou zijn, schoon en veilig. Een onderhoudsteam
zorgde tegelijkertijd voor een grote ‘schoonmaak’.
Zwerfvuil en onkruid werden weggehaald en kapotte
zitbankjes gerepareerd.

Slim & goedkoop bruggen koelen
Afgelopen zomer was het erg warm. De kans op het
uitzetten van het staal van de bruggen die we beheren
was dus groot. We proberen uiteraard altijd te voorkomen
dat bruggen niet meer goed open- en dichtgaan en koelen
bruggen met water. Vorig jaar hebben we daarvoor een
eenvoudige maar doeltreffende oplossing gevonden. Voor
een goede koeling maken we pvc-buizen, waarin gaatjes
zijn geboord, aan elkaar vast. Vervolgens koppelen we
deze aan brandslangen en een pomp die het water uit de
Schie haalt. Onze medewerkers zetten bij warm weer het
koelsysteem aan.
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Veelzijdig in onderhoud & beheer

Duurzame speeltuin voor de wijk
Bij de nieuwe speeltuin aan de Louis
Raemaekersstraat werd gekozen voor
houten, duurzame speeltoestellen.
Geschikt voor kinderen in de
leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar. Op de
bestemde locatie was al een grasveld en
daarom lag deze keuze voor de hand. De
houten uitstraling past mooi in de omgeving

en er was al een goede ondergrond
aanwezig. Een bijkomend voordeel was dat
we relatief veel toestellen konden plaatsen,
omdat dit type minder duur in aanschaf is.
Voor nog meer duurzaamheid plaatsten we
alles op ijzeren voetjes. Zo voorkomen we
rotting en kunnen we de palen gemakkelijk
onderhouden.

Coronaproof
naar de markt
We beheren ook de Schiedamse markt in
het centrum van A tot Z. We hebben hiervoor
één medewerker die als marktmeester
op vrijdagen (van 07.00-18.00 uur) alles
coördineert en de standplaatsen verdeelt.
De markt heeft nu 70 standplaatsen.
Voor de coronatijd waren dit er circa 100.
Afgelopen jaar ging de markt wel door, maar
onder strenge voorwaarden. Zo konden
bezoekers alleen maar etenswaren kopen
op de markt.

“Afgelopen

jaar ging
de markt wel door,
maar onder strenge
voorwaarden.”
We plaatsten dranghekken en markeringen
zodat iedereen een vaste looproute kon
volgen. Ook werden er tijdens de lockdowns
extra toezichthouders ingehuurd.

Toegankelijke & veilige entree zwembad
Tijdens de eerste lockdown kregen we
opdracht de ingang van het zwembad
Groenoord te vernieuwen. Deze was
helemaal verzakt en het zwembad was
toch dicht voor het publiek, dus een mooi
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moment om dit grondig aan te pakken. In
10 weken was de ingang weer helemaal top
en de nieuwe betonconstructie gaat zeker
weer 20 jaar mee. Tegelijkertijd maakten we
de ingang rolstoeltoegankelijk.

Wensen gemeente en
inwoners staan centraal
Wat we aan speelgelegenheden realiseren, de keuze
voor het soort speeltuin en speeltoestellen gaat altijd
in overleg met de gemeente en inwoners. In het ontwerp
houden we niet alleen rekening met de wensen van
inwoners en gemeente, maar kijken bijvoorbeeld ook naar
de inrichting/kenmerken van de wijk, de veiligheid en
duurzaamheid van de toestellen. Eenmaal goedgekeurd,
dan gaan wij graag aan de slag met de inrichting.
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Klantrelaties & Advies

Als u tevreden
bent, zijn wij
dat ook!
We inspireren graag inwoners mee te werken aan een schone leefomgeving en minder restafval.
Tegelijkertijd helpen we met plezier gemeenten bij het behalen van hun beleidsdoelstellingen. Want
samenwerken aan een beter milieu loont! Hoe hebben wij in coronatijd iedereen gemotiveerd mee
te doen en tevreden gehouden? En wat waren bijzondere projecten voor een duurzame toekomst?
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Samenwerken loont!

Maximaal
ingezet op
communicatie

“Ruim 300
telefoontjes
en 140 e-mails
per dag!”

In 2020 bleek eens te meer hoe belangrijk communicatie is met inwoners en gemeenten
waarvoor wij werken. Persoonlijk contact door bijvoorbeeld deel te nemen aan
wijkbijeenkomsten of inwoners aan te horen tijdens een huisbezoek van een van onze
afvalcoaches, was onmogelijk. Vragen en klachten over welke afvalproblemen inwoners
ondervonden, stroomden binnen via onze klantenservice. Klachten waren vaak terecht, want
de afvalproblemen rond containers, in parken en op straat waren enorm. Onze klantenservice
vormde dan ook een ongelofelijk belangrijke factor bij het te woord staan en informeren van
al die mensen. Kortom, de hoogste prioriteit was met onze kwaliteit van dienstverlening én
uitleg inwoners én gemeenten tevreden te houden.
Heel transparant
Vandaar dat we met onze onlinecommunicatie voor inwoners op volle
toeren draaide. We communiceerden
veelvuldig over onze inspanningen en
maatregelen. Veel mensen zaten thuis
en ons idee was dat inwoners vaker te
vinden zouden zijn op sociale media. We
vertelden steeds heel transparant wat
de situatie was, welke maatregelen wij
namen en waarom. Denk bijvoorbeeld
aan wachttijden voor grofvuil en de reden
waarom er een maximaal aantal mensen
op de milieustraten werden toegelaten.
Veel waardering en begrip
Ondertussen gingen op sociale media
negatieve reacties rond. We informeerden
daarom inwoners met regelmaat over wat
ze zelf konden doen en hoe wij keer op
keer zo snel mogelijk zorgden voor een
schone omgeving. En met succes, want we
ontvingen gelukkig ook veel waardering
voor ons werk dat gewoon doorging. Daar
zijn we blij mee!
Gemeenten informeerden we zo goed
mogelijk over het groeiend afvalaanbod
en hoe wij dit met heel veel extra
inspanningen probeerden weg te werken.
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Het contact verliep grotendeels via
Teams. Een heel andere dynamiek van
overleggen. Voor iedereen was dit even
wennen, maar we creëerden met al die
online-vergaderingen veel begrip voor de
nieuwe situatie.
Vernieuwde website
Ook troffen we voorbereidingen om onze
website te verbeteren. Hiermee kunnen
we de inwoners nog beter van dienst
zijn. Zo is de nieuwe site nog makkelijker
te gebruiken via smartphone of tablet,
in verschillende talen beschikbaar,
zijn zoekfuncties vereenvoudigd en
specifieke gemeentepagina’s gemaakt.
Hiermee voorkomen we dat bijvoorbeeld
inwoners uit Capelle verstrikt raken in
informatie van de andere gemeenten
waarvoor wij werken. De toegankelijke en
gebruiksvriendelijke website is in 2021
online gegaan.
Motiveren mee te doen
In 2020 bleek eens te meer dat we met
elkaar moeten zorgen voor een leefbare
buitenruimte. Het animo om daaraan mee
te werken was groot, zoals in Schiedam
waarbij we samen met de gemeente
schoonmaakacties organiseerden.

Klantenservice
meer dan top!
Het was gigantisch druk aan de telefoon en
met e-mailverkeer. Gemiddeld stroomden er
ruim 300 telefoontjes en 140 e-mails per dag
binnen. We hebben steeds hard gewerkt aan
oplossingen en geprobeerd iedereen tevreden
te houden. Voor onze medewerkers aan de
telefoon een zware dagtaak. Een deel van de
collega’s werkte thuis dus even op adem komen
of sparren met een collega was onmogelijk.
Kortom, de inzet van onze medewerkers bij de
klantenservice was meer dan top. Weliswaar
waren er onvermijdelijke klachten, maar
gelukkig ontvingen we ook veel positieve
reacties over onze dienstverlening.
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Samenwerken loont!

Veel nieuwe deelnemers en groepen waren
van de partij. We vinden het erg positief
dat een hele grote groep inwoners graag
het voortouw neemt in schoon en zo
andere inwoners inspireert mee te doen.
Blij werden we ook van het groeiend aantal
inwoners die zelf het initiatief namen als
wij geen acties organiseerden. Zij hielden
met een prikstok hun eigen buurt schoon.
Geweldig!
Succesvol restafval terugdringen
Onze ambitie is samen met gemeenten
restafval terug te dringen en door
betere scheiding aan de bron- en
nascheiding een circulaire economie
te bevorderen. Vandaar dat we voor de
gemeente Vlaardingen meewerkten aan
het Actieplan halvering restafval. Wij
hebben meegedacht en geadviseerd
over maatregelen die kunnen bijdragen
aan de doelstelling de hoeveelheid
afval per inwoner te halveren. Een van
de maatregelen was het invoeren van
toegangspasjes voor de ondergrondse
containers. Door de containers af te
sluiten voor oneigenlijk gebruik kan
er al een enorme hoeveelheid afval
worden voorkomen. Daarnaast was ons
advies nieuwe aantrekkelijke containers
voor textiel en voor groente-, fruit- en
etensresten (gfe) te plaatsen. Deze
containers dragen niet alleen bij aan het
terugdringen van restafval, maar verhogen
tegelijkertijd het hergebruik
van grondstoffen.
Al die veranderingen en toepassingen
gingen uiteraard gepaard met het intensief
informeren en motiveren van inwoners
om afval te voorkomen en te scheiden.

Door het jaar heen riepen we dan ook met
verschillende acties inwoners van de drie
gemeenten op mee te doen aan scheiden
van (oud)papier en karton en van gft. We
gaven via voorlichtingsfilmpjes tips over
wat inwoners zelf konden doen aan een
betere afvalscheiding en minder zwerfvuil.

Duurzame plannen
Tussendoor werkten we samen met de
gemeente Schiedam aan de plannen
voor een circulair ambachtscentrum.
Wij vinden werken aan een beter
milieu namelijk ongelofelijk belangrijk.
Ook Het Goed werd betrokken bij
de planvorming. Zo hebben we een
bedrijfsplan geschreven, een locatie
gezocht en een voor ons passende
vorm bedacht. Vervolgens hebben
we met dit plan meegedaan aan de
prijsvraag Circulaire Ambachtscentra
en werden een van de winnaars. Met
als resultaat 45.000 subsidie voor de
gemeente Schiedam voor de verdere
planvorming en ontwikkeling. Als er
door alle betrokken partijen positief
wordt besloten, komt het circulair
ambachtscentrum direct naast
onze vestiging in Schiedam aan de
Fokkerstraat. Voor nu is dit nog een
coronateststraat.
Terugkijkend was 2020 een jaar waarin
we met onze communicatie de ander te
informeren en te motiveren maximaal
hebben ingezet. Steeds gefocust op
voorlichting en adviezen hoe het anders
kan. Want we zijn pas tevreden als u
tevreden bent.

“Gisteravond via de BuitenBeter app
melding gemaakt dat er voor de flat
grofvuil stond. Dat is nu opgehaald,
dankjewel Irado.”
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“Blij met al die
inwoners die
meehielpen
aan schoon!”

Gebruik nieuwe gfecontainer onder de aandacht
We hielden een voorlichtingscampagne over
hoe de nieuwe gfe-containers in Vlaardingen te
gebruiken zijn. Bewoners van hoogbouw kunnen
namelijk terecht bij nieuwe frisse containers bestemd voor groente-, fruit- en etensresten, die wij
in 2020 plaatsten. Grof tuinafval mag er niet meer
in en dat moest natuurlijk goed worden uitgelegd.
Daarbij wilden we deze bewoners zoveel mogelijk
stimuleren meer etensresten in de nieuwe containers weg te gooien. We stelden dan ook gratis
handzame verzamelbakjes voor in de keuken
beschikbaar. Ruim 2.100 bakjes werden aan huis
bezorgd door een organisatie die net als wij met
medewerkers van Stroomopwaarts werkt.
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MVO

MVO: een
kwestie
van doen!
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zit diep verweven in
hoe wij werken. Wij investeren in mens, milieu en maatschappij voor een
duurzame leefomgeving. Voor nu en in de toekomst. Wat is onze rol en welke
speerpunten bepaalden in 2020 onze duurzaamheidsagenda? En hoe maken
wij al onze prestaties concreet aantoonbaar?
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Aantoonbaar duurzaam

Midden in de
samenleving
Met ons werk zitten we midden in de samenleving en dan vooral lokaal. Juist daar kunnen wij als
specialist in afvalinzameling en het beheer van buitenruimte ons echt onderscheiden. Wij betrekken
steeds actief medewerkers en inwoners bij ons beleid voor meer duurzaamheid. En werken intensief
samen met gemeenten, zodat we met elkaar verstandig kunnen omgaan met schaarse bronnen. We zijn
betrokken bij de omgeving waarin wij werken en nemen onze maatschappelijke taak serieus. Dat zijn
we niet alleen verplicht aan onszelf, maar ook aan onze medewerkers, klanten en inwoners.

MVO Prestatieladder niveau 3
De MVO Prestatieladder, die bestaat uit 5 niveaus,
biedt inzicht in ons MVO-beleid en -prestaties.
We gebruiken dit instrument bij het nemen van
onze beslissingen over duurzaamheid en voor het
managen op resultaat. Bovendien leveren wij hiermee het objectieve bewijs voor wat wij doen
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen,
want dit wordt getoetst door Kiwa. In 2011 zijn
wij bewust op trede 1 van de MVO Prestatieladder
gestart, zodat we alle stappen zorgvuldig konden
doorlopen. Het resultaat is dat we sinds 2013 op
niveau 3 zijn gecertificeerd. Wij focussen ons bewust
op de schaal waarop wij opereren en de diensten die
wij leveren. We nemen ook in de keten onze rol meer
dan serieus door bijvoorbeeld MVO-eisen
te stellen aan onze leveranciers.
Mensen centraal
We investeren als Irado op allerlei manieren in
onze mensen en letten op diversiteit binnen ons
bedrijf. De veiligheid van onze medewerkers en
dienstverlening staat altijd voorop. Het afgelopen
coronajaar hebben wij onze medewerkers daarom intensief begeleid over wat wel en niet kon en
mocht. We zorgden daarbij voor goed onderhoud en
een gedegen controle van ons materieel. In combinatie met goede voorlichting hoe veilig daarmee te
werken. We adviseerden en ondersteunden klanten
bij het nemen van coronamaatregelen, zoals voor
de weekmarkt in Schiedam. Tegelijkertijd gaven we
inwoners voorlichting over wat zij zelf konden doen
aan een veilige leefomgeving. Zo namen we deel
aan de campagne ‘Goed verlicht op de fiets’ om
fietsers te waarschuwen tijdens de donkere winter40 |
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maanden goed verlicht de weg op te gaan. Belangrijk voor de verkeersveiligheid van zowel inwoners
als onze chauffeurs. Bovendien is en was arbeidsparticipatie voor ons leidend. We willen inwoners
met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden.
Zij kunnen bij ons leren, werken en groeien. Want
iedereen verdient een eerlijke kans.
‘Voetafdruk’ verminderen
We willen de milieueffecten van ons transport
jaar in jaar uit zoveel mogelijk terugdringen.
Vandaar dat we in 2020 15 CNG-vuilniswagens
hebben aangeschaft. Ook kwam er 1 elektrische
inzamelingsauto, die we inzetten bij ons project
Team Zero. We namen maatregelen door
bijvoorbeeld sensoren op zonne-energie te
plaatsen in alle restafvalcontainers in Vlaardingen.
Een investering die moet bijdragen aan efficiënte
routeplanningen voor minder brandstofverbruik.
Door al onze investeringen in de verduurzaming van
ons wagenpark konden we onze CO2-uitstoot met
10% verlagen ten opzichte van 2018. Tussendoor
verzorgden we campagnes voor een betere
afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen. We
geven ook invulling aan biodiversiteit, omdat we
daarin zichtbaar iets kunnen bijdragen, zoals met
de aanleg van paddenpoelen en het plaatsen van
vogelnestkastjes.

“We willen samen
met u werken
aan een schone
en leefbare
omgeving. Ook
voor toekomstige
generaties.”

Kortom, in 2020 verkleinden we onze ecologische
voetafdruk en investeerden we in mens, milieu
en maatschappij. We werkten met inwoners en
gemeenten aan een schone en leefbare omgeving.
Niet alleen voor u en ons, maar ook voor onze
kinderen en kleinkinderen.
IRADO JAARVERSLAG 2020
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Natuurlijke bestrijding
processierups
We willen graag bijdragen aan een rijke
biodiversiteit. Maar soms levert een
beestje een serieuze bedreiging op, zoals
de eikenprocessierups. Op verschillende
locaties in Schiedam vormde deze rups een
gevaar voor onze medewerkers, maar ook
voor spelende kinderen. We kozen voor een
natuurlijke bestrijding met vogelnestkastjes.
Mensen met een beperking van Ipse de
Bruggen, dagbestedingslocatie De Boei
in Vlaardingen maakten de nestkastjes.
Vervolgens mochten scholieren van 12
verschillende Schiedamse basisscholen ze
versieren. Bij het ophalen van de huisjes
hebben de leerlingen meteen iets geleerd over
de eikenprocessierups en over hun natuurlijke
vijanden. En nog net voor de eerste lockdown
mochten ze mee naar onze Bomenploeg, die
alle 600 nestkastjes een plek heeft gegeven.

Duurzame aanpak
bedrijfsafval winkeliers
In Schiedam werkten we samen met de
gemeente en winkeliers aan een duurzamere
aanpak van bedrijfsafval. Vervolgens maakten
we dit concreet met Team Zero. Hiermee geven
we aan duurzaam ondernemen en betere
afvalscheiding een goede impuls. Daarbij zorgen
we voor een veiliger winkelgebied omdat we
met minder grote vuilniswagens de binnenstad
aandoen. ‘On demand’ kunnen ondernemers
hun bedrijfsafval in kleine gescheiden en
hanteerbare volumes aanbieden. Met onze
compacte elektrische inzamelingsauto halen
wij dit van maandag tot en met vrijdag op.
We zorgen daarmee voor schonere lucht
(0%-uitstoot) en betere afvalscheiding.

Plastic gerecycled
tot meubilair
Gemeente Capelle aan den IJssel wil de
hoeveelheid restafval in de stad verminderen.
Want afval is een grondstof die te kostbaar
is om zomaar te verspillen of te verbranden.
Daarom zorgen wij dat het plastic uit deze
gemeente bij afvalverwerker Omrin uit het
restafval wordt gehaald en gesorteerd om te
verwerken tot een nieuw product. Bijvoorbeeld
tot bankjes en ander buitenmeubilair.

42 |
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Iedereen verdient een kans
Arbeidsparticipatie is onlosmakelijk
verbonden met onze betrokkenheid bij
de maatschappij. In 2020 hebben 11
mensen vanuit Stroomopwaarts een
leerwerktraject bij ons gevolgd. Dit
traject is gericht op werkervaring
opdoen met behoud van uitkering
en om uit te stromen naar regulier
betaald werk.Het afgelopen jaar zagen
we dat van deze mogelijkheid veel minder
gebruik werd gemaakt. De instroom was veel

lager doordat de doelgroep door corona lastig
was te motiveren. Toch zijn we trots op de
resultaten. In totaal konden 10 deelnemers
doorstromen naar een betaalde baan.
Klik hier voor onze cijfer over de
afgelopen drie jaar.
Daarnaast begeleiden we elkaar
jaar ongeveer 60 mensen vanuit
Stroomopwaarts met een SW-indicatie.
Deze groep kwam in 2020 door corona
tijdelijk thuis te zitten.
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2020
in vogelvlucht

Trots zijn we op onze mijlpaal: Irado bestond 20 jaar! Uiteraard zijn we ook trots op
onze werkzaamheden. Wat deden we in het kort? Meer lezen, klik dan bijvoorbeeld
op het kader met de informatie over onze medewerkers: onze kracht.

Onze medewerkers: onze kracht
• Relatief laag ziekteverzuim: Dankzij onze maatregelen iets meer dan 7% in 2020.
In 2019 was dit 6%.
•	In- en uitstroom: 258 professionals stonden voor u klaar. 26 medewerkers vertrokken,
waarvan 8 met (keuze)pensioen. Er waren zelfs 5 jubilarissen, waarvan 2 met een
40-jarig dienstverband.
• Taallessen voor iedereen! Met extra maatregelen toch taallessen voor iedereen die dat wilde.

44 |
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In Schiedam doen we nog meer, zoals:
•	Zorgen voor droge voeten: Jaarlijks reinigen we 25.000
kolken en onderhouden we 22 beweegbare bruggen,
17 gemalen en circa 200 pompen. We losten ook een
complex rioolprobleem op voor 26 particuliere tuinen.
•	Slim & goedkoop bruggen koelen: Een eenvoudige
maar doeltreffende oplossing pvc-buizen met gaatjes,
gekoppeld aan brandslangen en een pomp halen water
uit de Schie voor koeling tijdens warme zomerdagen.
•	Coronaproof naar de markt: Ook zorgden we dat
inwoners coronaproof naar de weekmarkt,
die wij van A tot Z beheren, konden.

Als u tevreden bent,
zijn wij dat ook!
•	Klantenservice meer dan top! Ruim 300
telefoontjes en 140 e-mails per dag. Steeds
Iedereen geprobeerd tevreden te houden.
•	Nieuwe gfe-container in de spotlights:
Campagne groente-, fruit- en etensresten beter
scheiden met nieuwe containers en speciale
verzamelbakjes voor wie geen tuin heeft.
•	Circulair Ambachtscentrum: 45.000 subsidie
voor een nieuw circulair ambachtscentrum
in Schiedam.
•	Vernieuwde website: Tijd voor een update van
onze website; eigentijds en informatief.

Enorm afvalaanbod:
voortdurend bijsturen
•	Aan de bak: Ruim 50% meer uren gewerkt
aan het legen van prullenbakken.
•	Drukte milieustraten: Soms wachttijden
van 1,5 uur. Verkeersregelaars reguleerden
toestroom o.a. in Capelle aan den IJssel.
•	Milieupas milieustraat: Even wennen,
maar nieuwe milieupas houdt kosten
beheersbaar voor de gemeente Schiedam
en haar inwoners.
•	Acties voor minder restafval: Vlaardingen zet
in op halvering restafval en met resultaat:
(mei 2021) 10% reductie. We bouwden onder
meer toegangscontroles en sensors in 1.118
ondergrondse containers en plaatsten
nieuwe frisse gfe- en textielcontainers.
•	Enorme groei inzameling elektrische
apparaten.

Bijzondere werkzaamheden
in beeld

Plezier in werken aan
schoon en groen
•	Schone Wijkacties: Bijna 700 Schiedammers maakten
in juni en september hun buurtje schoon.
•	Bomensnoei: Voor groei en veiligheid namen we ruim
8.000 bomen onder handen in Schiedam.
•	Groene stroom van kerstbomen: Ondanks corona toch
weer mooie inzamelacties in Vlaardingen, Schiedam
en Capelle aan den IJssel. Ruim 10.000 kerstbomen
versnipperd en gerecycled tot groene stroom.

MVO:
een kwestie van doen!
•	10% minder CO2-uitstoot: Met onze
investeringen in een duurzaam wagenpark
een reductie van 10% CO2-uitstoot.
•	600 nestkastjes tegen processierups:
Natuurlijk bestrijden, samen met
scholieren van 12 Schiedamse
basisscholen.
•	Duurzame aanpak bedrijfsafval winkeliers
Schiedam: Resultaat schonere lucht
(0%-uitstoot) en betere afvalscheiding.
•	Iedereen verdient een kans: Met onze
leerwerktrajecten konden onder meer
10 deelnemers doorstromen naar een
betaalde baan.
•	Plastic gerecycled tot meubilair: Plastic
uit restafval werd in Capelle aan den IJssel
gerecycled en verwerkt tot bijvoorbeeld
bankjes en picknicktafels.
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Cijfers - 2020

Balans

Winst- en verliesrekening

PER 31 DECEMBER 2020

OVER 2020

(voor verwerking voorstel resultaatbestemming)
(in duizenden euro’s)

(in duizenden euro’s)
ACTIVA

TOELICHTING

2020

2019

Vaste activa
Immateriële vaste activa
(1)
463
522
Materiële vaste activa
(2)
30.180
25.424
Financiële vaste activa
(3)
412
322
						
		 31.055
26.268
		
Vlottende activa					
Voorraden
(4)
280
233
Vorderingen
(5)
8.547
7.399
Liquide middelen
(6)
2.116
1.321
		 10.943
8.953
					
Totaal activa		 41.998
35.221
					
Passiva						
		
Eigen vermogen
(7)			
Geplaatst kapitaal		
945
945
Agio		 2.688
2.688
Wettelijke reserve deelnemingen		
250
160
Overige reserves		
13.611
12.646
Onverdeelde winst		
1.387
1.385
		 18.881

TOELICHTING
Netto-omzet

(11)

2020

2019

50.423

48.447

Som der bedrijfsopbrengsten		

50.423

48.447

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen immateriële en
materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

(12)
(12)
(12)

11.370
2.995
1.581

10.544
2.861
1.721

(13)
(14)

3.013
30.216

2.716
29.080

49.175

46.922

Bedrijfsresultaat		 1.248

1.525

Som der bedrijfslasten		

Financiële baten en lasten
Resultaat deelnemingen

(15)
(16)

-126
195

-76
36

Resultaat voor belastingen		
Belastingen resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening
(17)

1.317

1.485

70

-100

Resultaat na belastingen		

1.387

1.385

17.824

Voorzieningen
(8)
1.598
1.506
				
Langlopende schulden
(9)
9.797
4.291
					
Kortlopende schulden
(10)
11.722
11.600
					
Totaal passiva		 41.998
35.221
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Personeelsaantallen
OPERATIES

31/12/2018

Ondersteuning

87

56

31/12/2019

Afvalbeheer

Ondersteuning

Totaal aantal
operaties

Techniek
& service

Afvalbeheer

Ondersteuning

Civiel &
meubilair

69

202

23

17
Techniek
& service

Groen & Reiniging

85

59

Totaal aantal
operaties

194

20

89

55

31/12/2020

Afvalbeheer

Totaal aantal
operaties

Civiel &
meubilair

71

199

20

18
Techniek
& service

Groen & Reiniging

20
Civiel &
meubilair

73

Groen & Reiniging

MAN / VROUW

Vrouw

Vrouw

38
Totaal aantal
personeel

250

IRADO JAARVERSLAG 2020

39
Totaal aantal
personeel

257

212

Man

48 |

Vrouw

39

Totaal aantal
personeel

258

218

Man

219

Man
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Cijfers - 2020

Leerwerktrajecten

0%
uitval

2020

100%

traject geheel
doorlopen

0%

2019

uitval

2018

uitval

57%

traject geheel
doorlopen
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doorgestroomd
naar werk

88%

100%

traject geheel
doorlopen

41%

90%

doorgestroomd
naar werk

50%

doorgestroomd
naar werk
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Cijfers - 2018

Restafval verminderen door afvalscheiding 2018
Capelle aan den IJssel

Schiedam

Grofvuil
aan huis
Grofvuil
milieustraat

Grofvuil
aan huis
Grofvuil
milieustraat

8

226

Fijn
huishoudelijk
per inwoner

186

195

Fijn
gescheiden

Glas

Grofvuil
huis aan huis

2.100

1.512
889

6.799

Totaal afval
huishoudelijk

Glas

Nagescheiden
drank en plastic
verpakkingen

GFT

Plastic metaal en
drankenkartons
Nagescheiden
overig

6.325

244

161

Grofvuil
huis aan huis

2.353

1.831
1.727

1.004

8.107
125

785

IRADO JAARVERSLAG 2020

Fijn
restafval

33.734

Milieustraat
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12.410

Fijn
huishoudelijk
per inwoner

Oud papier karton

2.789

11

201

Fijn
gescheiden

Fijn
gescheiden

Oud papier karton
Grofvuil
huis aan huis

22

26

Fijn
huishoudelijk
per inwoner

Grofvuil
aan huis

Grofvuil
milieustraat

8

32

GFT

Vlaardingen

Totaal afval
huishoudelijk

12.522

Fijn
restafval

34.772

Milieustraat

Nagescheiden
drank en plastic
verpakkingen

Plastic metaal en
drankenkartons
Nagescheiden
overig

6.405

2.789

2.100

1.512
889

Milieustraat
482

841

Glas

Oud papier karton

GFT

Totaal afval
huishoudelijk

6.799

785

Nagescheiden
drank en plastic
verpakkingen

12.410

Fijn
restafval

35.455
6.325

Nagescheiden
overig

125

Plastic metaal en
drankenkartons

Scheidingspercentage

Scheidingspercentage

Scheidingspercentage

55,3%

57,6%

52,8%
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Cijfers - 2019

Restafval verminderen door afvalscheiding 2019
Capelle aan den IJssel

Schiedam

Grofvuil
aan huis
Grofvuil
milieustraat

Grofvuil
aan huis
Grofvuil
milieustraat

9

8

Fijn
huishoudelijk
per inwoner

215

175

190

Fijn
gescheiden

1.753

Totaal afval
huishoudelijk

5.252

IRADO JAARVERSLAG 2020

Glas

GFT

Plastic metaal en
drankenkartons
Nagescheiden
overig

5.635

Grofvuil
huis aan huis

2.476

1.796
1.692

1.049

Totaal afval
huishoudelijk

8.509
119

Nagescheiden
drank en plastic
verpakkingen
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11.704

Fijn
restafval

31.094

972

223

158

200

Fijn
gescheiden

Fijn
gescheiden

Grofvuil
huis aan huis

2.185

8

Fijn
huishoudelijk
per inwoner

Oud papier karton

2.663

811

Milieustraat

15

Fijn
huishoudelijk
per inwoner

Oud papier karton
GFT

Glas

Grofvuil

Grofvuil aan huis
milieustraat

24

31

Grofvuil
huis aan huis

Vlaardingen

12.334

Fijn
restafval

35.401

Milieustraat

Nagescheiden
drank en plastic
verpakkingen

5.923

Plastic metaal en
drankenkartons

Nagescheiden
overig

Oud papier karton

1.642

2.118

1.543
825

Milieustraat
622

1.000

Glas

GFT

5.406

Nagescheiden
drank en plastic
verpakkingen

Totaal afval
huishoudelijk

14.585

Fijn
restafval

34.308

1.070
6.956

Nagescheiden
overig

163

Plastic metaal en
drankenkartons

Scheidingspercentage

Scheidingspercentage

Scheidingspercentage

53,7%

58,4%

53%
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Cijfers - 2020

Restafval verminderen door afvalscheiding 2020
Capelle aan den IJssel
Grofvuil
aan huis
Grofvuil
milieustraat

Grofvuil
aan huis
Grofvuil
milieustraat

10

Fijn
huishoudelijk
per inwoner

238

197

205

Fijn
gescheiden

2.068

Glas

1.022

6.290

108
1.016

Nagescheiden
drank en plastic
verpakkingen
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Fijn
restafval

Glas

34.618

Milieustraat
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13.202

Plastic metaal en
drankenkartons
Nagescheiden
overig

5.835

250

173

224

Fijn
gescheiden

Fijn
gescheiden

Grofvuil
huis aan huis

2.322

8

Fijn
huishoudelijk
per inwoner

Oud papier karton

2.755

Totaal afval
huishoudelijk

18

Fijn
huishoudelijk
per inwoner

Oud papier karton
Grofvuil
huis aan huis

Grofvuil
aan huis

Grofvuil
milieustraat

7

25

31

GFT

Vlaardingen

Schiedam

GFT

GFT
Grofvuil
huis aan huis

2.069
2.210

8.747

Totaal afval
huishoudelijk

13.660

Fijn
restafval

37.235

Milieustraat

1.073
831

Nagescheiden
drank en plastic
verpakkingen

1.947
1.723
1.559
808

Glas

1.654
1.043

Plastic metaal en
drankenkartons
Nagescheiden
overig

5.948

Milieustraat

Oud papier karton

Totaal afval
huishoudelijk

6.567

Nagescheiden
drank en plastic
verpakkingen

16.536

Fijn
restafval

37.647

1.186
7.274

Nagescheiden
overig

47

Plastic metaal en
drankenkartons

Scheidingspercentage

Scheidingspercentage

Scheidingspercentage

53,4%

57,3%

51,2%
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Cijfers - 2020

Wagenpark
VOERTUIGEN OP CNG

Aantal kraakperswagens

9

3

2018

2019

15
2020

94%
58 |
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t.o.v. totaal aantal
kraakwagens rijdt
op CNG

Aantal pick-ups

10

5

2018

2019

10
2020

31%

t.o.v. totaal aantal
pick-ups rijdt op
CNG

Aantal bestelwagens

4

3

2018

2019

7

2020

39%

t.o.v. totaal aantal
bestelwagens rijdt
op CNG
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Cijfers - 2020

Co2-uitstoot in ton (gemiddeld per maand)

Gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark
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Cijfers - 2020

Irado is op de goede weg:

In de periode 2018 – 2020 is:
het werk van Irado toegenomen

De

CO2-uitstoot is significant afgenomen

Personeelsaantallen

Irado blijft zichtbaar investeren in

258

duurzaamheid

Onze
medewerkers zijn onze
kracht. Zij werken met veel plezier bij Irado.
Samen met onze mensen werken wij jaar in jaar
uit aan gezondheid, ontwikkeling en werkplezier.

219

Irado groeit verder:

veelzijdig, betrokken en duurzaam.

39
Wagenpark

Leerwerktrajecten
Wij bieden iedereen, dus ook mensen
met een achterstand op de arbeidsmarkt,
een kans om mee te helpen aan een
groene en verzorgde leefomgeving.
Voor nu en in de toekomst.

Wij werken aan het verduurzamen van het
wagenpark. Ons uiteindelijke doel is dat
er geen sprake meer is van C02-uitstoot.

10

90%

15

van totale aantal
kraakperswagens

van totale aantal
pick-ups

minder restafval
door afvalscheiding

Co2-uitstoot in ton (gemiddeld per maand)

We helpen gemeenten met het verminderen
van de hoeveelheid restafval door
preventie en afvalscheiding te stimuleren.

IRADO JAARVERSLAG 2020

39%

van totale aantal
bestelwagens

Gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark

Huishoudelijk afval
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2020

94%

31%

doorstroom

7

2020

2020

300

CNG

250

CNG

CNG

200
150
100
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230

2018

2019

2020
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Cijfers - 2020 en certificeringen
Samenwerking

Samenwerking
en certificeringen
De kracht van samen, wij weten als geen ander dat dit loont. Vandaar dat wij de afgelopen jaren hebben
geïnvesteerd in een breed regionaal netwerk en intensief samenwerken met:

Omrin
Het huishoudelijk restafval uit de gemeenten
Capelle aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen en
BAR-gemeenten wordt door Omrin nagescheiden
als aanvulling op bronscheiding. Samen zetten
wij alles op alles om uit afval zoveel mogelijk
grondstoffen terug te winnen en duurzame energie
te produceren.
Kringloopwinkel Het Goed
Alle nog bruikbare spullen die wij binnenkrijgen
via de milieustraat gaan naar kringloopwinkel Het
Goed. Daar worden ze eventueel opgeknapt en gaan
een tweede leven tegemoet. We zijn bovendien
aandeelhouder van Het Goed Rijnmond BV en van
de kringloopwinkels in Schiedam en Vlaardingen en
met ingang van 2021 ook van de vestiging in Capelle
aan den IJssel.
Midwaste
Als onderdeel van het collectief voor afvalmanagement Midwaste, zetten wij ons in voor het
effectief inkopen en vermarkten van afvalen grondstofstromen.
Stroomopwaarts
Samen met Stroomopwaarts MVS helpen wij
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Dit doen we door de kandidaten een leerwerkstage
bij Irado aan te bieden en hen te begeleiden in
de zoektocht naar regulier werk. Kandidaten met
een SW-indicatie bieden we een werkplek met
begeleiding.
Stichting Milieu Dichterbij
Wij hechten veel waarde aan educatie en
organiseren samen met de Stichting Milieu
Dichterbij educatieve projecten over duurzaamheid,
afvalvermindering en afvalscheiding op scholen.
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Midden-Delfland Vereniging
Bij ons staat natuur en zorgen voor het milieu hoog
in het vaandel. Doordat Midden-Delfland grenst
aan Schiedam en Vlaardingen voelen wij ons zeer
verbonden met dit gebied en spelen we een rol in
het behoud hiervan.
Green Business Club
Irado is lid van de Green Business Club. Samen
verbinden we lokale bedrijven, overheden
en onderwijsinstellingen om Nederland te
verduurzamen.

De beste zijn en blijven
We willen graag de beste in ons vak zijn
en blijven. Onze organisatie is daarom
aangesloten bij:
Branchevereniging VHG voor
ondernemers in het groen;
 	
Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie
(FNOI);
 	
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD);
Nederlandse Vereniging van Plaagdier
management Bedrijven (NVPB).
En we voeren al onze werkzaamheden
uit volgens de wettelijke regelgeving
en normen op het gebied van kwaliteit,
milieu, arbo en veiligheid. We hechten daarbij
veel waarde aan een hoge en
constante kwaliteit van onze dienstverlening.
Dat betekent dat Irado ISO-9001, MVO-3 en
VCA** gecertificeerd is en dat alle uitvoerende
medewerkers in het bezit zijn van een diploma
basisveiligheid VCA.
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