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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. Voor bewoners in de hoogbouw is 
dit een uitdaging. Zij hebben minder ruimte om in 
huis hun af te scheiden. Het geven van voorlichting, 
het optimaliseren van afvalscheidingmiddelen en 
aansturen op gedragsverandering dragen bij aan 
het verminderen van de hoeveelheid restafval, 
zodat  de scheidingsresultaten verder verbeteren.

Irado is 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 2016 waren dit:

Afvalpreventie

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

Afvalscheiding

• Bewoners uit een specifieke wijk voorzien van 
een eigen container voor plastic verpakkingen 
en drankenkartons, om te onderzoeken of 
hiermee beter wordt gescheiden. 

• Uitbreiden van het aantal Afval Apart Punten 
voor de gescheiden inzameling van glas, papier, 
plastic en drankenkartons. 

• Scholieren betrekken bij het gescheiden 
inzamelen van afval met afvallessen op school 
en wedstrijd textiel scheiden. 

• Intensieve voorlichting over het scheiden van 
gft-afval met tips voor een schone en frisse 
container rond de zomermaanden als de 
overlast van stank en maden het grootste is. 

• Het in ontvangst nemen van de DoorleerAward 
van Rijkswaterstaat voor de bewonersbrief over 
drankenkartons en plastic verpakkingsafval. 

• In gesprek met inwoners en gemeente over 
afvalscheiding en het verminderen van de 
hoeveelheid restafval als bron voor nieuw 
afvalbeleid. 

• Scholen en clubs uitdagen om hun eigen terrein 
schoon te houden en plastic verpakkingsafval 
(en in Schiedam drankenkartons) te scheiden 
met de actie ‘Schoon loont’. 
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• Een Demodag: van gft naar compost om het 
scheiden van gft-afval te bevorderen. 

• Op middelbare scholen vragen we 
Technasiumleerlingen slimme oplossingen te 
bedenken voor het scheiden van huishoudelijk 
afval in de hoogbouw. 

• Flatbewoners helpen bij het scheiden van hun 
gft-afval en voedselresten door gratis een 
aanrechtbakje te verstrekken. 

• Promoteam ‘Glas in het Bakkie’ bezoekt onze 
gemeenten en deelt glastassen uit om het 
scheiden van glas te stimuleren. 

• Om afvalscheidingresultaten te verbeteren 
doen we proeven met het nascheiden van afval. 

• 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 

Jaarverslag 2016 | afvalreductie

6.492 ton totaal

32.669 ton totaal

32.604 ton totaal

Afvalinzameling Vlaardingen

Afvalinzameling Schiedam

Afvalinzameling Rozenburg

Grof en fijn restafval

Gft

Papier

Glas

Textiel

Plastic, Metaal en 

Drankenkartons 

Web

Gescheiden fracties milieustraat

Klein chemisch afval
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Werkgelegenheid

Wij zetten ons in voor al onze medewerkers zodat 
zij gemotiveerd, gezond en veilig werken. Iedereen 
verdient 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  
tijdens hun werkzaamheden. Zo doen zij vakkennis 
op en helpen ons met het onderhouden van een 
schone en verzorgde leefomgeving. Dit betekent 
voor hen vaak in alle opzichten een terugkeer in de 
maatschappij.
 

Activiteiten

Om onze medewerkers gemotiveerd, gezond en 
veilig te laten werken organiseren we verschillende  
activiteiten. In 2016 waren dit: 

Medewerkers Irado

• 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. 

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

• Aandacht voor duurzame inzetbaarheid en 
vitaliteit van medewerkers. 

• Aanbieden van informele en sportieve 
personeelsbijeenkomsten, zoals recepties,  een 
sportief weekend in de Ardennen, bezoek aan 
een kerstmarkt en Sinterklaasviering.  
 
Kandidaten leerwerktraject

• Een samenwerkingsovereenkomst met 
Stroomopwaarts MVS om doorlopend 50 
leerwerktrajecten aan te bieden aan langdurig 
werkzoekenden uit de gemeenten Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam. 

• Met hulp van een interne jobcoach intensieve 
begeleiding te verzorgen voor het vergroten van 
een kans op regulier werk. Samen met partner 
Stroomopwaarts mensen met een SW-indicatie 
begeleiden naar regulier werk. 

• Taaltraining voor kandidaten met een 
taalachterstand. 

• Sollicitatie- en computervaardigheidstraining 
voor kandidaten.
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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 
 
Duurzaam of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 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, inwoners en leveranciers 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 verschillende  activiteiten leveren we een 
belangrijke bijdragen aan mens, milieu en 
maatschappij. 

In 2016 waren dit: 
 
Milieu

• Natuur en milieu dichter bij inwoners en kinderen 
brengen door onze educatieve tuinen, waaronder 
de Kindertuinen. 

• Scholen en verenigingen op te roepen om mee 
te doen aan de wedstrijd schoonste school en 
schoonste club van Schiedam en Vlaardingen. 

• 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 
zwerfafval met de langdurige campagne op de 
weekmarkt: ‘Zwerfvuil: Weg ermee!’ 

• Stimuleren van de biodiversiteit door het 
plaatsen van ooievaarsnesten en het laten staan 
van bomen voor spechten. 

• Meedoen aan de Dag van de Duurzaamheid 
door voor te lezen op basisscholen en door mee 
te financieren aan geschenk knikkertegel van 
gerecycled plastic.

Mens

• Taaltraining en computerlessen organiseren 
voor medewerkers met een taal- of 
vaardigheidsachterstand zodat zij tijdens en 
buiten het werk, blijven meekomen. 

• 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 de gezondheid van onze 
medewerkers en het verbeteren van hun 
duurzame inzetbaarheid.  
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• Aanbieden van werkervaringplekken aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt en ze 
helpen door te stromen naar een betaalde baan. 

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. 

• Meewerken aan een bijeenkomst ‘Out of te box’ 
van stichting de Broekriem en Stroomopwaarts 
MVS om werkzoekenden inspiratie en motivatie 
te geven bij het solliciteren. 

• Deelname aan de taxusinzamelactie ‘Vergroot de 
hoop’, leverde 15 kuub taxussnoeisel op. Hiermee 
konden 15 chemotherapieën gerealiseerd 
worden en werd ruim 800 euro overgemaakt aan 
goede doelen. 

• Aanwezig bij Schiedamse Veiligheidsdag waarbij 
twee Irado superhelden op zoek gingen naar 
andere helden om Schiedam schoon en veilig te 
houden. 

• Het onderwerp dierenwelzijn bij kinderboerderij  
‘t Hoefblad ludiek onder de aandacht brengen 
door het organiseren van een verjaardagsfeestje 
voor de negentwintigjarige koe Annie.
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