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Voor Irado was 2017 een belangrijk jaar, met daarin 
een historisch moment. Halverwege het jaar 
besloot de gemeente Capelle aan den IJssel 
aandeelhouder te worden van ons bedrijf en bracht 
de inzameling van huishoudelijk afval bij ons 
onder. We hebben hard gewerkt om ervoor te 
zorgen dat deze samenwerking op 1 januari 2018 
van start kon gaan. Komend jaar spannen we ons 
in onze dienstverlening aan deze gemeente verder 
te optimaliseren.

Een tweede mijlpaal dit jaar was de voltooiing van 
ons nieuwe Strategisch Meerjarenplan, waarvoor 
wij intensief overlegd hebben met medewerkers, 
opdrachtgevers en aandeelhouders. Het Strate-
gisch Meerjarenplan bevat de strategische doelen 
voor de komende planperiode. Deze doelen liggen 
op het gebied van afvalbeheer, duurzame leefom-
geving, arbeidsparticipatie, burgerparticipatie, 
procesoptimalisatie en duurzaamheid. De aan-
deelhouders keurden de strategische doelstellin-
gen in april 2017 goed. 
Een ander belangrijk aspect is duurzame inzet-
baarheid van onze medewerkers. Dit thema komt 
terug in ons programma ‘levendig naar 70’ . Binnen 
dit programma motiveren medewerkers elkaar te 
werken aan gezondheid, werkplezier en ontwikke-
ling.

Ondertussen was het verder natuurlijk “business 
as usual”  en werkten we dagelijks aan het afval-
beheer en het beheer van de openbare ruimte. We 
zoeken daarbij nadrukkelijk samenwerking met 
bewoners. Dat deden we in 2017 en dat blijven we 
doen. Voor u en samen met u zetten we alles op 
alles om afval te voorkomen, te hergebruiken of te 
recyclen.

André Hertog,
Directeur
Irado N.V.

“ 2017 was een historisch jaar vanwege de  
samenwerking met Capelle aan den IJssel”

Mijlpalen 
in 2017
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Aanpak 

Irado verbindt zich aan het landelijke programma 
VANG - Huishoudelijk afval, dat is ontwikkeld om 
de nodige stappen te zetten naar afvalreductie. 
Het doel is dat we in Nederland teruggaan naar ge-
middeld 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Het 
is belangrijk dat inwoners hun afval goed schei-
den, daarnaast hecht Irado sterk aan nascheiding 
van restafval. In gemeenten met veel hoogbouw 
zoals in Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den 
IJssel blijven er na bronscheiding nog veel waar-
devolle grondstoffen in het restafval achter. Door 
nascheiding kunnen die voor een belangrijk deel 
teruggewonnen worden.  Om nascheiding voor haar 
gemeenten te organiseren is Irado in 2016 aan-
deelhouder geworden in de installatie van Omrin. 
Met ingang van 2017 wordt ook al het restafval van 
Schiedam en Vlaardingen nagescheiden. 

Irado is in 2017 gestart met het inzamelen van 
groente-, fruitafval en etensresten (gfe). Er zit nu 
nog gemiddeld 80 kilo gfe in het restafval in Schie-
dam en Vlaardingen per inwoner per jaar, en daar 
valt nog veel winst te halen. Wel hebben we daar 
de inwoners voor nodig, die meehelpen het gfe te 
scheiden van het andere afval.

Participatie  

Afvalreductie kunnen we niet alleen. Minder afval 
in de stad; daaraan werken we graag samen met 
de inwoners van de stad.

Afval the Challenge
In 2016 formuleerde de gemeente Schiedam en 
Irado een ambitieus afvaldoel: van 259 kilo restaf-
val per persoon per jaar naar 160 kilo per persoon 
per jaar in 2020, zodat we het milieu minder belas-
ten met ons afval. Een jaar later wijzen de cijfers 
uit dat de Schiedammers al aardig op weg zijn. “De 
eerste stappen hebben geleid tot een resultaat 
om trots op te zijn,” aldus voormalig wethouder 
Alexander van Steenderen. “De hoeveelheid rest-
afval per persoon is gedaald naar 214 kilo per jaar! 
Graag feliciteer ik alle Schiedammers met deze 
mooie prestatie.”

Plastic kliko’s aan huis
Irado en de gemeente Schiedam boden bewoners 
van de Feministenbuurt op proef een container aan 
huis voor plastic verpakkingsafval en drankenkar-
tons aan. Dit was een initiatief van vertegenwoor-
digers van de wijk Woudhoek Noord en de denk-
tank Duurzaamheid in Schiedam. Tijdens de proef 
konden bewoners thuis hun plastic verpakkings-
materialen en drankenkartons nog gemakkelijker 
scheiden en aanbieden. De proef is met iets andere 
uitgangspunten ook uitgevoerd in de wijk Toneel-
spelersbuurt. De ervaringen in deze wijken vormen 
de basis voor het toekomstige inzamelbeleid van 
Irado voor plastic verpakkingen en drankenkartons 
in laagbouwwoningen in Schiedam.

Afvalreductie
Irado steekt veel energie in nascheiding
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Activiteiten

Voorlichting, optimalisatie van afvalscheiding-
middelen en aansturing op gedragsverandering 
dragen bij aan het verminderen van de hoeveel-
heid restafval en zwerfafval. 

Uitdaging: 100 gezinnen, 100 dagen, 100% afvalvrij
Van 12 kg naar 2,5 kg restafval in Vlaardingen en 
van 11 kg naar 2 kg restafval in Schiedam, gemid-
deld per huishouden in 100 dagen. Het kan! Met dit 
prachtige resultaat hebben de circa 150 deelne-
mers aan 100-100-100 in Vlaardingen en Schiedam 
laten zien dat het mogelijk is om de hoeveelheid 
afval in hun huishouden te verminderen. Door be-
wust minder verpakkingen in huis te halen en door 
het afval goed te scheiden lukte het deze huishou-
dens zoveel mogelijk afvalvrij te leven. 

Etensresten scheiden
In Schiedam West zijn bijna 50 verzamelcontai-
ners voor groenten- , fruit- en etensresten (gfe) 
geplaatst. Sindsdien kunnen ook inwoners zonder 
container aan huis hun etensresten scheiden en 
wegbrengen naar de gfe-container in de wijk.  Het 
verzoek tot plaatsing van de gfe-containers kwam 
van de wijkbewoners zelf. Sinds de start scheiden 
inwoners steeds vaker etensresten uit het rest-
afval. Het scheiden van etensresten in Schiedam 
West heeft ook landelijk de aandacht. Het Ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu kijkt mee naar de 
resultaten en denkt mee over mogelijke interven-
ties in Schiedam West. 

Schoon Loont
Sportverenigingen en scholen in Schiedam en 
Vlaardingen zijn opgeroepen samen met leerlingen 
en leden het eigen terrein schoon te houden en 
plastic verpakkingsafval (en in Schiedam dranken-
kartons) te scheiden. Deelnemers ontvingen van 
Irado gratis een container voor het apart inzamelen 
van plastic verpakkingsafval (en in Schiedam ook 
drankenkartons). De hoeveelheid restafval ver-
mindert omdat dit afval niet meer bij het restafval 
terecht komt. Hierdoor besparen de scholen en 
verenigingen direct op de kosten voor afvoer hier-
van. Als de sporters en scholieren daarnaast ook 
voor een zwerfafvalvrij terrein zorgden, konden zij 
meestrijden in de competitie: ‘Schoonste Club en 

Schoonste School van Schiedam of Vlaardingen. In 
maart 2017 zijn de prijzen uitgereikt. 

Weg met zwerfvuil
Gemeente Schiedam en Irado geloven in een geza-
menlijke aanpak met inwoners van de strijd tegen 
zwerfvuil. Ludieke acts  maken inwoners en vele 
andere bezoekers van de Brandersfeesten en an-
dere evenementen bewust van hun eigen aandeel 
in het voorkomen van zwerfvuil. Je afval buitens-
huis hoort niet op straat, maar in de afvalbak. En 
als je het afval ook nog eens gescheiden aanlevert, 
ben je helemaal goed bezig! 

Retourette 
Na ruim 20 jaar was de Retourette van Albert Heijn 
de Wolf toe aan een frisse, eigentijdse inrichting. Sa-
men met Irado en gemeente Schiedam is de locatie 
omgetoverd tot een vrolijke plek waarin natuur, afval 
scheiden en recycling met de wijk en haar bewoners 
centraal staan. Van ruilkast tot nieuwe emballage-
machines, van oud frituurvet tot afgedankte kleine 
elektrische apparaten; voor de meeste afvalsoorten 
kunnen omwonenden terecht bij de Retourette.  Irado 
brengt de ingeleverde afvalsoorten naar de verschil-
lende verwerkers, zodat deze kunnen dienen als 
grondstof voor nieuwe producten. 
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Cijfers

Glas

1.028,31 853,19 170,38

GFT

1.907,87

2.058,26

703,04

Restafval

13.346,57 ton

16.802,98 ton

3.307,60
ton

Schiedam

Vlaardingen

Rozenburg

WEB

356,30

336,48

67,73

Milieustraat

Kunststof

1.139,46 968,14

15,38

Papier

2.504,97

2.238,49
278,84

Grofvuil

1.697,82
1.358,66

559,33

KGA

96,14 66,59 12,10  

Kleding

149,34

65,17

67,81   

Schiedam (35900 huishoudens)
Vlaardingen (33655 huishoudens)
Rozenburg (5665 huishoudens  )
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Aanpak 

Alle initiatieven op het gebied van de circulaire 
economie en duurzaamheid krijgen meer onderlin-
ge samenhang. Daardoor kan Irado beter inschat-
ten waar verbetering, uitbreiding of innovatie nodig 
is. Zo kijken we hoe we de eigen huisvesting – denk 
aan kantoorgebouwen en terreinen - gaan verduur-
zamen.

Om te checken of we de juiste beslissingen nemen, 
volgen we de MVO-Prestatieladder. Via dit uitge-
breide kwaliteitssysteem toetsen we ieder jaar 
onze activiteiten op het gebied van mens, milieu en 
maatschappij. Het doel voor de komende jaren is om 
niveau 3 te behouden. Concrete maatregelen zijn  
dat we bankjes plaatsen, gemaakt van het plastic 
uit restafval, rijden op alternatieve brandstoffen en 
zonnepanelen op ons dak gaan plaatsen.

Duurzaam ondernemen doe je niet alleen. We 
betrekken medewerkers, klanten, inwoners en 
leveranciers bij onze activiteiten. Hun mening, me-
dewerking en ondersteuning zijn voor ons van groot 
belang en we boeken daarbij mooie resultaten. 
Zoals met de succesvolle taaltrainingen voor colle-
ga’s met een taalachterstand. Daarnaast betrekken 
we steeds vaker inwoners bij de beleidsontwikke-
ling van afvalreductie.

Participatie  

We voelen ons verantwoordelijk voor de gemeen-
schap waarvoor we ons dagelijkse werk doen. Be-
trokken inwoners van alle leeftijden kunnen echt 
het verschil maken. 

Kindertuinen
Zelf zaadjes planten, de plantjes zien opkomen, 
verzorgen, en dan oogsten! Ook dit  jaar hebben 
circa  250 basisschoolleerlingen uit groep 5 van 
Schiedamse basisscholen het plezier van samen 
tuinieren ervaren. In de zomermaanden kweken 
zij onder begeleiding van vrijwilligers, hun eigen 
bloemen, groente en fruit. En natuurlijk mogen ze 
hun oogst mee naar huis nemen.

Wijkbedrijf in Babberspolder
Bewoners van de wijk Babberspolder in Vlaardin-
gen  zijn samen met de gemeente Vlaardingen en 
Irado verantwoordelijk voor het dagelijks onder-
houd in de wijk. Daarover zijn afspraken gemaakt 
in een wijkbedrijf. De gemeente, Irado en bewoners 
zitten in het bestuur hiervan. Dit ‘bedrijf’ is op-
drachtgever voor het uitvoeren van het dagelijks 
onderhoud. Alle deelnemende partijen zijn zo 
medeverantwoordelijk voor het groenonderhoud, 
zwerfvuil en de afwikkeling van Buitenlijnmeldin-
gen. Gezamenlijk bekijken de partijen jaarlijks of 
de geleverde inspanningen genoeg meerwaarde 
hebben om dit initiatief door te zetten. 

Milieucommissie van de Kindergemeenteraad
Irado is de trotse samenwerkingspartner van de 
Schiedamse Kindergemeenteraad. Samen met de 
kinderraadsleden van de Milieucommissie maken 
we plannen  en treffen we maatregelen om afval-
scheiding te stimuleren en zwerfvuil te voorkomen.  
Door kinderen al vroeg bij te brengen dat zorgvul-
dige omgang met milieu en grondstoffen belangrijk 
is, leren zij zelf bijdragen aan afvalscheiding en 
afvalvermindering.  Excursies, discussieavonden 
en voorlichting in de klas maken deel uit van het 
programma. Ook denken de kinderraadsleden mee 
over vraagstukken waar Irado mee worstelt. Door 
hun open blik en creatieve geest, kijken kinderen 
anders naar milieuvraagstukken dan volwassenen. 

Duurzaam ondernemen
We betrekken medewerkers, klanten, inwoners en leveranciers 
bij onze activiteiten
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Strijd mee tegen kanker
Irado, gemeente Schiedam en gemeente Vlaar-
dingen doen mee aan de landelijke inzamelactie 
van Stichting Taxus voor Hoop om zoveel mogelijk 
jonge en schone taxusscheuten in te zamelen voor 
de strijd tegen kanker. Tijdens de inzamelperiode  
is de basisgrondstof voor chemotherapie (Bacca-
tine3) aanwezig in de jonge scheuten van de taxus. 
Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 1 
chemotherapie en verhoogt het donatiebedrag. Bij 
de milieustraten staan speciale verzamelbakken 
voor het taxussnoeisel. In 2017 leverde de actie in 
Schiedam en Vlaardingen gezamenlijk 17,5 volle 
bakken = 17,5 kuub = 17 chemokuren op. 

Dode hoek-lessen
Veilig fietsen in het verkeer is onderdeel van het 
verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 en 8 
uit het basisonderwijs. Politie Vlaardingen en Jum-
bo Wuijts uit Vlaardingen organiseerden gezamen-
lijk een praktijkdag over de gevaren van de dode 
hoek, de plekken rondom de vrachtwagen waar 
fietsers of bromfietsers onzichtbaar zijn.  Tegen-
woordig hebben vrachtauto’s spiegels en zelfs ca-
merasystemen. En toch ziet de chauffeur niet álles. 
Irado was op deze praktijkdag aanwezig met een 
vuilniswagen. Zo’n 500 leerlingen namen plaats in 
de cabine om te ervaren wat een chauffeur wel en 
niet ziet achter het stuur.  

Activiteiten

Wij nemen onze maatschappelijke taak serieus en 
voegen de daad bij het woord.  Een paar voorbeel-
den van onze activiteiten zijn:

Regionaal sorteercentrum
Samen met Midwaste en Wecycle heeft Irado een 
regionaal sorteercentrum (RSC) voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur ingericht. 
Bij het RSC worden televisies, koelkasten enz. van 
de diverse milieustraten opgeschoond en uitgesor-
teerd. Vervolgens zorgt Wecycle voor verdere ver-
werking. Dat leidt tot een doelmatigere verwerking 
en hoogwaardiger hergebruik van de elektrische 
en elektronische componenten. Mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt vinden bij het RSC via 
Stroomopwaarts een werkplek. 

Duurzaam wagenpark
De milieueffecten van ons wagenpark willen we zo-
veel mogelijk verminderen. Daarom zijn we voort-
durend bezig onze wagens te verduurzamen. Ook 
werken we met efficiënte routeplanning en spelen 
we in op innovatieve ontwikkelingen op het gebied 
van voertuigen en brandstoffen. Denk hierbij aan 
elektrische voertuigen en groene brandstoffen. 

Groen Gas
Een deel van het huishoudelijk restafval bestaat 
uit organisch materiaal. Afvalverwerker Omrin, 
waarin Irado aandeelhouder is, kan dit door na-
scheiding uit het restafval halen, waarna het wordt 
vergist. Daarvan wordt biogas geproduceerd. Het 
groene gas dat vrijkomt bij het vergistingsproces 
levert Omrin terug aan gemeenten die hun ener-
gielevering willen verduurzamen. Dit gebeurt door 
de afname van zogenoemde GVO’s ofwel Garanties 
van Oorsprong. Irado ziet voor zichzelf mogelijk-
heden dit groene gas af te nemen voor verwarming 
van de eigen gebouwen. Daarnaast loopt momen-
teel een aanbesteding voor voertuigen,  waarbij 
Irado nadrukkelijk inzet op voertuigen die rijden op 
groen gas en elektrisch.

Straatmeubilair van gerecycled plastic
Zitten en eten op je eigen afval: in samenwer-
king met afvalverwerker Omrin wordt ingezameld 
kunststof gerecycled tot nieuwe bankjes en pick-
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nicktafels. Dit meubilair vormt een mooi voorbeeld 
van circulaire economie. De bankjes en picknick-
tafels bestaan uit 100% gerecycled kunststof van 
onder meer de gemeenten Schiedam en Vlaardin-
gen. Afval is grondstof. We proberen enerzijds afval 
te voorkomen en anderzijds afval te hergebruiken, 
door er nieuwe dingen van te (laten) maken, zoals 
dit straatmeubilair voor de openbare ruimte.

Gedragsverandering
We zijn ons bewust van onze maatschappelijke 
rol in het de kwaliteit van de leefomgeving. Onze 
verantwoordelijkheid houdt niet op bij verplich-
te werkzaamheden. Daarom geven we lessen op 
scholen, wonen we wijkoverleggen bij en geven op 
allerlei manieren voorlichting. Om afval en zwerf-
afval te voorkomen richt ons communicatiebeleid 
zich nadrukkelijk op gedragsverandering. 

Cijfers

Taxusopbrengst

Interne afvalscheiding       

Elektrische 
bedrijfsvoertuigen  

15

GFT

Papier

Kunststof

KGA        

17,5 kuub 17 chemokuren

65% van eigen afval 
(kantoor en kantine) 
wordt gescheiden

+
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Aanpak 

In 2017 heeft Irado het regionaal sorteercentrum 
in Vlaardingen opgericht waar mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn. In 
het sorteercentrum werken acht tot twaalf me-
dewerkers, die met elkaar 3500 ton elektrische 
apparaten sorteren.

Tevens begeleiden we mensen in leerwerktrajecten 
in het beheer van de openbare ruimte. Zij zijn vaak 
met succes uitgestroomd naar reguliere banen. 
Het is een kweekvijver, waar mensen die jaren 
thuis op de bank zitten, weer in een werkritme 
komen. Medewerkers van Irado kijken bovendien in 
hun netwerk of er ergens werk is voor deze men-
sen. Ook is er een interne jobcoach binnen Irado 
om deze mensen te begeleiden en bedrijven te be-
naderen waar deze medewerkers zouden kunnen 
instromen.

Daarnaast startten we een project waarbij we 
mensen met een arbeidsbeperking opleiden tot 
assistent-hovenier. Daar is momenteel veel vraag 
naar.   
Tot slot investeert Irado  in de veiligheid van mede-
werkers en veilig werken. 

Participatie  

Irado wil samen met medewerkers zorgen voor een 
plezierige werkomgeving waarin medewerkers hun 
talenten voldoende kunnen ontwikkelen. 

Levendig naar 70
Samen met een groep enthousiaste medewerkers 
is het programma Levendig naar 70 opgericht, dat 
alle medewerkers van Irado raakt. Hierin motiveren 
medewerkers elkaar te werken aan ontwikkeling, 
werkplezier en gezondheid. Zodat medewerkers 
nu én na hun pensioen genoeg energie hebben om 
prettig te leven en te werken.  Duurzame inzetbaar-
heid gaat om het behouden van werk, maar ook 
om het krijgen van nieuw werk.  Op het gebied van 
bijvoorbeeld werkprocessen en techniek verandert 
onze omgeving voortdurend en daarop moeten 
medewerkers kunnen inspelen, door te werken 
aan de eigen inzetbaarheid. Dat betekent werken 
aan je persoonlijke ontwikkeling, met behoud van 
werkplezier.

Thema werkgelegenheid
We hebben werkervaringsplekken voor mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt
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Activiteiten

We organiseren diverse activiteiten om onze  
medewerkers gemotiveerd, gezond en veilig te 
laten werken.

Opleidingen en toolbox-bijeenkomsten
We bieden vakgerichte opleidingen, toolbox- 
bijeenkomsten en nascholing aan onze mede-
werkers. Voor onze chauffeurs is Code 95 nood-
zakelijk. Veilig werken en algemene training 
Veiligheid geven we via toolboxbijeenkomsten. 
Leidinggevenden krijgen trainingen om specifieke 
doelgroepen op de juiste manier te begeleiden. 

Personeelsbijeenkomsten zijn een ‘feessie’
Personeelsbijeenkomsten dragen bij aan een 
goede sfeer onder onze medewerkers. De jaarlijkse 
Haringparty en de Kerstborrel zijn terugkerende 
hoogtepunten. Met een barbecue vierden onze me-
dewerkers de komst van Capelle van den IJssel als 
nieuwe dienstverlenende gemeente. Mét optreden 
van de Wannebiezz.

Vlag voor taalinspanningen
Tijdens de Week van de Alfabetisering, werden 
Irado en andere bedrijven die zich hard maken voor 
taal, in het zonnetje gezet door de gemeente  
Rotterdam. Bij de jaarlijkse Vlaggenparade moch-
ten we een eigen ‘Taal raakt ons’ -vlag hijsen en 
vier weken laten wapperen aan de Boompjes in 
Rotterdam. Inmiddels verzorgt Irado al vier jaar 
wekelijkse taaltrainingen aan medewerkers en 
aan werkzoekenden die een leerwerktraject bij 
Irado volgen. Door het onderwerp bespreekbaar te 
maken, taaltrainingen te geven en collega’s in te 
zetten als taalvrijwilligers en ambassadeurs  
maken we de waarde van taal binnen de organisa-
tie zichtbaar. 

Leerwerktraject
Acht mensen met een  SW-indicatie hebben de 
afgelopen periode deelgenomen aan het project 
Groen Doen: een uniek opleidingstraject om kans 
te maken op een baan als hovenier. En ook bij 
het regionaal sorteercentrum voor elektrische en 
elektronische apparaten is voortdurend een groep 
mensen met SW-indicatie aan het werk.  Irado en 
Stroomopwaarts MVS hebben de handen ineen 

geslagen om mensen met een indicatie voor een 
sociale werkvoorziening (SW) ook een werkkans te 
bieden op de reguliere arbeidsmarkt.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar vragen we onze medewerkers 
naar hun tevredenheid over onze organisatie. 241 
medewerkers  (84%) namen deel aan het MTO 
onderzoek. Onze medewerkers zijn vooral tevreden 
over de veiligheid, de arbeidsomstandigheden, het 
plezier in ons werk en de samenwerking. Uiteraard 
zijn er ook verbeterpunten. Om deze aan te pakken 
zijn we voortdurend in gesprek met onze medewer-
kers. 
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Aantal werknemers 234
(225 fte)

12 
stagiaires

Werknemers 
met ziekteverzuim 

door ongeval

5

Het aantal  
taaltrainingen

61

27
kandidaten 

leerwerktrajecten   

18
kandidaten 
succesvol 

uitgestroomd   

Aantal 
medewerkers 

met SW indicatie  

56
(begeleid)

Cijfers
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Balans per 31 december 2017
(voor verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa 

(in duizenden euro’s)

 2017 2016
 € €
Vaste activa    
Immateriële vaste activa 697 743
Materiële vaste activa 22.043 20.690
Financiële vaste activa 247 278
 22.987 21.711
    
Vlottende activa    
Voorraden 210 217
Vorderingen 5.502 2.958
Liquide middelen 5.093 4.475
 10.805 7.650
    
Totaal activa 33.792 29.361
    
    
Passiva    
    
Eigen vermogen    
Geplaatst kapitaal 900 900
Agio 2.688 2.688
Wettelijke reserve deelnemingen 85 116
Overige reserves 11.725 12.077
Onverdeelde winst 1.600 717
 16.998 16.498
    
Voorzieningen 1.561 1.326
    
Langlopende schulden 3.489 4.263
    
Kortlopende schulden 11.744 7.274
    
Totaal passiva 33.792 29.361
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Winst- en verliesrekening over 2017
(in duizenden euro’s)

 2017 2016
 € €
    
Netto-omzet 36.842 34.876
    
Som der bedrijfsopbrengsten 36.842 34.876
    
Lonen en salarissen 9.470 9.450
Sociale lasten 2.372 2.212
Overige personeelskosten 1.744 1.332
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2.252 2.521
Overige bedrijfskosten 19.323 18.199
    
Som der bedrijfslasten 35.161 33.714
    
Bedrijfsresultaat 1.681 1.162
    
Financiële baten en lasten -174 -246
Resultaat deelnemingen 130 129
    
Resultaat voor belastingen 1.637 1.045
    
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -37 -328
    
Resultaat na belastingen 1.600 717


