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Afvalreductie

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

 
Aanpak 

Afval voorkomen begint bij het maken van bewuste 
keuzes: zelf een boodschappentas meenemen, 
kapotte spullen repareren of tweedehands spullen 
kopen. Om mensen hierbij te helpen geven we 
zoveel mogelijk praktische tips.

Om afval daadwerkelijk te benutten voor hergebruik 
of recycling, is het belangrijk dat inwoners hun afval 
goed scheiden. Met relatief veel hoogbouw, ligt daar 
in zowel Vlaardingen als Schiedam een uitdaging. 
Het geven van voorlichting, gedragsonderzoek en 
het optimaliseren van afvalscheidingsmiddelen, 
moeten de scheidingsresultaten verder verbeteren 
en de hoeveelheid restafval verminderen.

Daarnaast zijn we voor 50 procent eigenaar van  
Kringloopwinkel Het Goed in Schiedam en 
Vlaardingen. Op die manier maken we het ook 
echt mogelijk dat afgedankt maar nog bruikbare 
huisraad een tweede leven krijgt.

Activiteiten

Hoe meer afval we scheiden, hoe minder afval in 
de verbrandingsoven verdwijnt. Merendeel van het 
afval kan worden hergebruikt of gerecycled waardoor 
minder grondstoffen verloren gaan. Door afval 
gescheiden aan te leveren zijn we dus zuinig op ons 
milieu én besparen we op verbrandingskosten.

We ondernemen verschillende activiteiten om 
afvalscheiding te stimuleren bij inwoners.  
 
 

In 2015 waren dit:

Afvalpreventie

•	 Inwoners informeren en adviseren via de web-
site, social media, lokale media en de huis-aan-
huis IradoKrant hoe zij de hoeveelheid afval 
kunnen verminderen. 

Afvalscheiding

•	 Meer inwoners met eigen tuin voorzien van een 
(mini)container aan huis voor het scheiden van 
papier en groente-, fruit- en tuinafval (gft). 

•	 Uitbreiden van het aantal Afval Apart Punten 
voor de gescheiden inzameling van glas, papier, 
plastic en drankenkartons. Bezoekers hiervan 
noemen we onze kampioenen. 

•	 Ook drankenkartons inzamelen als grondstof 
voor nieuwe plastic producten. 

•	 Intensieve voorlichting met afvalscheidingtips 
rond de feestdagen, als de hoeveelheid afval 
van inwoners het grootst is. 

•	 Gratis zakken compost uitdelen als stimulans 
voor het scheiden van gft-afval. 

•	 Scholieren betrekken bij het gescheiden in-
zamelen van afval met afvallessen op school, 
wedstrijd plastic scheiden. 

•	 Op middelbare scholen vragen we Technasium-
leerlingen slimme afvaloplossingen te  
bedenken voor kleinbehuisden. 

•	 Met een campagne op Facebook inwoners  
motiveren hun glas beter te scheiden. 

•	 Bewoners in de hoogbouw verleiden meer  
plastic en drankenkartons te scheiden door  
letterlijk af te rekenen met afval.
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•	 Om afvalscheidingresultaten te verbeteren 
doen we proeven met het nascheiden van afval. 

•	 Bewoners in de hoogbouw motiveren hun afval 
te scheiden door een wedstrijdelement toe te 
voegen met Afval The Game Xtra. 

•	 Inzamelen van snoeiafval van de Taxus als 
basisgrondstof voor chemotherapie. 

•	 Speciale takkenroute voor grof tuinafval in het 
voor- en najaar. 

•	 Kinderen kunnen een zakcentje verdienen door 
na Kerst hun kerstboom in te leveren. 

•	 Speelgoed en huisraad dat overblijft na de 
vrijmarkt op Koningsdag kan worden ingeleverd 
voor recycling of hergebruik, in ruil voor een 
kanskaart voor mooie prijzen. 
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Cijfers 

In 2015 zijn we gestart met een proef nascheiding van het huishoudelijk restafval in Schiedam.  
Hierdoor verschillen de scheidingsresultaten t.o.v. 2014 en t.o.v. de scheidings- resultaten van de andere  
twee gemeenten.
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Werkgelegenheid

Wij zetten ons in voor al onze medewerkers zodat 
zij gemotiveerd, gezond en veilig werken. En, we 
geven iedereen een kans, ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

Aanpak 
 
We doen wat nodig is om onze werkzaamheden 
goed en professioneel uit te voeren. We 
communiceren duidelijk over de bedrijfsvoering en 
kijken en luisteren goed naar de behoeften van onze 
medewerkers. Op persoonlijk en bedrijfsmatig vlak.

Iedereen verdient een kans. Daarom bieden we 
langdurig werkzoekenden met een uitkering 
een leerwerktraject bij Irado. Zo kunnen zij 
werkervaring opdoen, wennen aan een werkritme 
en bouwen aan zelfvertrouwen. Kandidaten 
begeleiden we intensief en helpen we met het 
doorgronden van hun sterke kanten en het vinden 
van een reguliere baan. Mensen met een SW-
indicatie begeleiden we vooral tijdens het werk 
zodat zij vakkennis opdoen en ons helpen met een 
schone en verzorgde leefomgeving. Dit betekent 
voor hen vaak een terugkeer in de maatschappij.

Lansingerland
Na 15 jaar, kwam op 1 juli 2015, een einde aan onze 
werkzaamheden in de gemeente Lansingerland. 
Een gebeurtenis met gevolgen voor onze 
organisatie, maar vooral voor onze medewerkers. 
Na een intensief traject, hebben alle medewerkers 
inmiddels een nieuwe werkplek gevonden.
 

Activiteiten

Om onze medewerkers gemotiveerd, gezond en 
veilig te laten werken organiseren we verschillende  
activiteiten.

In 2015 waren dit:

•	 Aanbieden van vakgerichte opleidingen en 
Toolbox-bijeenkomsten, zoals nascholing 
(Code95) voor chauffeurs, veilig werken 
met heftruck en trainingen algemene 
veiligheid(Toolbox). 

•	 Training voor leidinggevenden om specifieke 
doelgroepen te begeleiden. 

•	 Verbeteren van de algemene vaardigheden door 
ICT-trainingen en aanleggen van nieuw ICT-
landschap. 

•	 Taaltraining voor medewerkers met 
taalachterstand en mensen die bij ons een 
werkstage volgen. 

•	 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers door de interne campagne 
Samen Fit. 

•	 Medewerkers werkzaam in Lansingerland  
begeleiden naar nieuw werk.

 
Kandidaten leerwerktraject

•	 Schiedammers in de bijstand een leerwerk- 
traject bieden, ‘werkklaar’ maken en begeleiden 
en bemiddelen bij het vinden van een reguliere 
baan met hulp van een interne jobcoach. 

•	 Samen met partner Stroomopwaarts mensen 
met een SW-indicatie begeleiden naar regulier 
werk. 

•	 Taaltraining voor kandidaten met een taal- 
achterstand. 

•	 Sollicitatietraining voor kandidaten.
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Cijfers
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Duurzaam ondernemen

Bij al onze activiteiten houden we rekening met 
mens, milieu en maatschappij en willen we zoveel 
mogelijk van betekenis zijn. 
 

Aanpak 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
betekent bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging 
maken tussen de verschillende economische en 
maatschappelijke effecten en belangen.

Om er zeker van te zijn dat we de juiste beslissingen 
nemen, volgen we de MVO-Prestatieladder. Via dit 
uitgebreide kwaliteitssysteem toetsen we ieder 
jaar onze activiteiten op het gebied van mens, 
milieu en maatschappij, en ontplooien we concrete 
initiatieven. Inmiddels hebben we niveau 3 van 
de MVO-Prestatieladder bereikt en is ons doel 
voor komende jaren dit niveau in ieder geval te 
behouden. In ons visiedocument kunt u lezen welke 
33 thema’s voor ons de leidraad zijn voor duurzaam 
ondernemen.

Met elkaar
Duurzaam ondernemen doe je niet alleen. We 
betrekken dan ook zoveel mogelijk medewerkers, 
klanten en inwoners bij onze activiteiten. Hun 
mening, medewerking en ondersteuning zijn 
voor ons van groot belang. Of het nu op ons eigen 
vakgebied is of ver daarbuiten, met elkaar boeken 
we mooie resultaten. Zoals de taaltrainingen voor 
collega’s met een taalachterstand of de inzameling 
van taxussnoeisel in de strijd tegen kanker.
 

Activiteiten

Met onze activiteiten gericht op afvalreductie leveren 
we een belangrijke bijdragen aan mens, milieu en 
maatschappij. Maar met meer activiteiten zijn we van 
betekenis.

 

In 2015 waren dit: 
 
Milieu

•	 Natuur en milieu dichter bij inwoners brengen 
door open dagen te organiseren in ons 
voorlichtingscentrum De Groene Raat. 

•	 Deelname aan de landelijke opschoondag van 
Nederland Schoon. 

•	 Uitgave van een veldgids om medewerkers 
in de openbare ruimte alert te maken op de 
Schiedamse	flora	&	fauna	en	het	behoud	ervan. 

•	 Inzet van mensen en materiaal bij de veilige 
oversteek van padden Schiedam-Noord tijdens 
de paddentrek in het voorjaar. 

•	 Aandacht vragen voor het (zelf) voorkomen van 
zwerfafval tijdens de Brandersfeesten. 

•	 Organiseren van een duurzaamheidsmarkt voor 
medewerkers. 

•	 En het lanceren van een interne afvalscheidings-
campagne om het scheidingsgedrag bij 
medewerkers te verbeteren.

Mens

•	 Taaltraining organiseren voor medewerkers met 
een taalachterstand zodat zij tijdens en buiten 
het werk, blijven meekomen. Een nominatie 
waard voor de Alfabetiseringsprijs 2015! 

•	 Onze medewerkers en materieel inzetten om 
mensen met een beperking, in samenwerking 
met de Lions Club, te laten genieten van een 
tourrit in onze wagens. 

•	 Aandacht voor onze medewerkers en het 
verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid via 
de interne campagne Samen Fit. 
 

Jaarverslag 2015 | duurzaam ondernemen



8

•	 Aanbieden van werkervaringsplekken aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Maatschappij

•	 Deelname aan de campagne Goed verlicht op 
de	fiets	om	fietsers	te	waarschuwen,	in	het	
belang van onze chauffeurs, tijdens de donkere 
wintermaanden goed verlicht de weg op te gaan. 

•	 Zie jij mij, zie ik jou: basisschoolleerlingen zelf 
de dode hoek laten ervaren door plaats te laten 
nemen op de plaats van de chauffeur. 

•	 Deelname aan de taxusinzamelactie ‘Vergroot de 
hoop’, leverde 12 kuub taxussnoeisel op. Hiermee 
konden 12 chemotherapieën gerealiseerd 
worden en werd ruim 600 euro overgemaakt aan 
goede doelen.
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Cijfers
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