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Inleiding 
 

Het nieuwe normaal 
In dit Evaluatieverslag blikken we terug op de eerste acht maanden van 2021. Na het coronajaar 2020 

keerden we stap voor stap terug naar een normaler leven. Ook bij IVAGO was dat het geval: op dinsdag 

7 september konden we allemaal samen genieten van een lekker ontbijt in de Wintergarage, na een 

lange periode van afstand houden en andere coronamaatregelen. Eindelijk! Het was even wennen, 

toont ook de foto op de cover van dit verslag, maar intussen kijken we hoopvol uit naar het nieuwe 

normaal van de komende maanden en jaren. 

 

IVAGO bouwt dan ook volop verder aan zijn doelstellingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor een uitgebreide beschrijving van die doelstellingen verwijzen we naar ons Activiteitenverslag 2020 

(goedgekeurd door de raad van bestuur op 24.03.2021), vanaf pagina 7 tot en met pagina 25.  

 

In dit Evaluatieverslag leest u hoever IVAGO staat met elk van die doelstellingen. We bieden u een 

overzicht per afdeling voor de periode januari-augustus 2021. Sommige info, zoals de tonnages 

ingezameld afval, was nog niet beschikbaar en zullen we meegeven in het Activiteitenverslag 2021. 

 

Samenvatting 
➢ Sinds 1 januari 2021 geldt voor afgedankte matrassen een aanvaardingsplicht. Valumat vzw, 

het beheersorganisme voor afgedankte matrassen, vergoedt de kosten van de recyclageparken 

voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afgedankte matrassen. De opstart en 

bijhorende communicatiecampagne zorgt voor een toename van bijna 40% van de tonnage in 

2021. 

 

➢ In 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw goed. In dat kader werd begin 

2021 een omzendbrief gestuurd om de aanvoer van asbest op een recyclagepark enkel nog 

mogelijk te maken indien het luchtdicht verpakt is. De manier van asbest aanbieden op de 

IVAGO-recyclageparken veranderde op 1 juni. 

 

Minder afval 
Meer zuivere 
materialen 

Meer energie 
leveren en  
verdelen 

Een nette buurt 

Een duurzaam 
en klantgericht 

IVAGO 
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➢ Restafval in Stad Gent: de totale hoeveelheid restafval per inwoner eind augustus 2021 stijgt 

met 0,1% ten opzichte van 2020, waardoor de hoeveelheid restafval op jaarbasis +/- 177 

kg/inwoner bedraagt, wat nog steeds beduidend hoger is dan de doelstelling van 174 kilogram 

per inwoner. 

 

➢ Restafval in gemeente Destelbergen: de totale hoeveelheid restafval 2021 stijgt met bijna 6% 

ten opzichte van 2020, waardoor de hoeveelheid restafval 134,7 kg/inwoner bedraagt. Dat is 

een beduidende stijging, voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van het huisvuil van meer 

dan 6%. De doelstelling hier is 122 kilogram restafval per inwoner. 

 

➢ Pmd in Stad Gent: met 23,7 kg/inwoner overstijgen de Gentenaars de doelstelling van 23 

kg/inwoner op jaarbasis. De Gentenaars hebben de nieuwe sorteerregels voor pmd zeer goed 

opgepikt. 

 

➢ Pmd in gemeente Destelbergen: hetzelfde geldt voor de Destelbergenaars, met bijna 25 

kg/jaar. Dat is beduidend boven de verwachting van Fost Plus. 

 

➢ Ook in 2021 bleef het tijdig opruimen van de gemelde sluikstorten een prioriteit. De 

vooropgestelde KPI van meer dan 60 punten dient als streefwaarde. Gemiddeld halen we 

vandaag een score van 77 punten. Op eind augustus werden in totaal 23.152 sluikstorten 

opgeruimd, dat is 4,3% meer dan vorig jaar. In totaal werd voor 620 ton afval opgehaald (9,5% 

minder dan in 2020).  

 

➢ Bedrijfsafval: als we de omzet van januari tot en met augustus 2021 extrapoleren, behalen we 

met een omzet van 3,8 miljoen euro de beoogde omzet van 4,3 miljoen euro op jaarbasis niet. 

Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen en de impact ervan, vooral op de 

horecazaken – die lange tijd hun deuren moesten sluiten. Een groot deel van de bedrijfsklanten 

koos ervoor om tijdelijk de bedrijfsafvalophalingen aan te passen naar minder ophalingen, 

minder containers of kleinere containers. Vanaf 1 september 2021 registreren de ploegen de 

niet-conformiteiten volgens de regels van de nieuwe VLAREMA-wetgeving. Dat betekent dat 

onze bedrijfsklanten nog meer aangestuurd worden om beter te sorteren en al hun afvalfracties 

apart aan te bieden. 

 

➢ De afvalenergiecentrale: het rookgasreinigingsproject is afgewerkt. Sinds 01/07/2020 is de 

ureuminjectie opgestart om de NOx uit de rookgassen te halen. Naar aanleiding van een 

dioxineoverschrijding is de deNOx-installatie opnieuw opgestart tot aan de stilstand. De 

ureumdosering wordt sinds februari op een andere manier aangestuurd, wat resulteerde in een 

lager grondstofverbruik en in een beter resultaat met betrekking tot NOx- en NH3-emissies in 

de schouw. De dioxorbdoseerinstallatie wordt verder technisch verbeterd om de 

betrouwbaarheid van de dosering te verhogen. 

 

➢ Tussen eind april en midden juni werden de eerste tien mobiele recyclageparken voor 2021 

georganiseerd. Die vonden plaats in meerdere wijken, in overleg met de werkgroep Zwerfvuil 

en Sluikstort en de buurtmedewerkers. Er waren 1.357 bezoeken (+16%), er werd voor 19.330 

kg (+4%) materiaal aangeleverd. De samenwerking met ‘Open Plaats’ werd verdergezet, ook 

zij ontvingen 7.155 kg (+60%) aan materiaal. 

 

➢ Personeel: het beleidsplan 2020-2025 voorziet een uitbreiding van de taken van IVAGO. 

Daarom werd een groot aantal wervingscampagnes opgestart. De bedoeling is om de huidige 

tewerkstelling te behouden en zelfs te versterken. Twee rekruteringscampagnes werden gestart 

in maart en juni. Er worden er nog twee voorzien in september en december. Daarnaast startte 

er in juni een campagne voor de openstaande functies van de AEC. Veel van die vacatures 

betreffen knelpuntberoepen, wat de instroom moeilijk maakt. 
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1 ANALYSE AFVALSTROMEN 
 

De afvalberg moet kleiner. Zorgen dat afval niet kan ontstaan, of afval vermijden, is het belangrijkste 

element in dat streven. Het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval legt de focus op de reductie van rest-

afval (huisvuil, grofvuil, zwerfvuil, veegvuil, sluikstorten en vuil in publieke vuilnisbakken). 

 

1.1 HUISHOUDELIJKE MATERIAALSTROMEN 

 

1.1.1 RESTAFVAL IN STAD GENT 
 

Het ‘Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval’ vormt het kader voor de 

uitwerking van het lokale afval- en materialenbeleid in de periode 2016-2022 voor huishoudelijk afval 

en gelijkaardig bedrijfsafval. Afhankelijk van de cluster waartoe het lokale bestuur behoort, worden an-

dere doelstellingen opgelegd voor de productie van restafval. De stad Gent wordt ingedeeld in cluster 

(V15a) ‘Grote en regionale steden’ en heeft als doelstelling 174 kg restafval per inwoner. 

 

Herkomst 2020 (jan-aug)  2021 (jan-aug) Verschil 

Huisvuil    

C-zone 7.235 7.107 -1,8% 

Z-zone 11.689 11.121 -4,9% 

Hoogbouw, inclusief OC 4.359 4.317 -1,0% 

Grofvuil    

Grofvuil aan huis 787 753 -4,3% 

Grofvuil recyclageparken 4.022 4.623 15,9% 

Grofvuil uitzettingen 70 67 -4,3% 

Correctie Gent 232 235 1,3% 

Correctie Destelbergen -35 -41 -17,1% 

Matrassen 121 145 20,8% 

Gemeentevuil    

Sluikstorten 685 620 -9,5% 

Korven, divers, … 908 1.219 34,3% 

Zwerfvuil Gemeente 0 0 0,0% 

Veegvuil    

Veegvuil Manueel 604 547 -9,4% 

Veegvuil Machinaal 328 299 -8,8% 

    

TOTAAL 31.004 31.037 -1,2% 

Inwoners1 263.517 263.517  

    

Kg/inwoner 176,5 176,7 0,1% 

Tabel 1: samenstelling van de hoeveelheid restafval ingezameld in de periode januari - augustus (2020 en 2021) 

 

1 Gemiddeld aantal inwoners tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020. 
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➢ De totale hoeveelheid restafval per inwoner eind augustus 2021 stijgt met 0,1% ten opzichte 
van 2020, waardoor de hoeveelheid restafval op jaarbasis +/- 177 kg/inwoner bedraagt, wat 
nog steeds beduidend hoger is dan de doelstelling. 

➢ Door de verschillende lockdowns en de coronamaatregelen zijn de burgers veel meer thuis 
geweest, waardoor extra huisvuil werd geproduceerd. Dat wordt ook in andere 
intercommunales vastgesteld. In 2020 werd gemiddeld 5% meer restafval ingezameld. Die 
stijging stellen we niet vast in de Stad Gent en dat is grotendeels toeschrijven aan de invoering 
van de inzameling P+MD op 1 januari 2020. 

➢ We stellen een daling vast van het huisvuil dat huis aan huis wordt ingezameld. De hoeveelheid 
grofvuil op de recyclageparken in Gent daarentegen stijgt met bijna 16%. In 2020 waren de 
recyclageparken gesloten van 17 maart tot 7 april. Die beduidende stijging stellen we echter 
niet vast in de gemeente Destelbergen. 

➢ Alle gemeenten in Vlaanderen hebben last van een toenemend aantal sluikstorten en zwerfvuil 
door de coronacrisis. Het tonnage sluikstorten in Gent daalt met bijna 10%, net als het tonnage 
veegvuil, maar de hoeveel restafval in de korven stijgt beduidend, met bijna 35%. 

 

In de periode 2015-2020 (zie onderstaande grafiek) schommelt de hoeveelheid restafval per inwoner in 
de stad Gent gemiddeld rond 180 kg/inwoner, wat beduidend hoger is dan doelstelling van 174 kg/in-
woner. Eind augustus van dit jaar zien we ten opzicht van de voorgaande jaren opnieuw een daling van 
+/- 3 kg restafval, zoals in 2020. Dat wijst erop dat er in de komende waarschijnlijk weer meer restafval 
per inwoner zal worden ingezameld. Het opstarten van de feestelijkheden en de aanwezigheid van de 
studenten en toeristen zullen die cijfers zeker beïnvloeden in de komende maanden. 

 

 

Figuur 1: restafval kg/inwoner Stad Gent 2015 - augustus 2021 
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1.1.2 RESTAFVAL IN GEMEENTE DESTELBERGEN 

De gemeente Destelbergen wordt in het ‘Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig 
Bedrijfsafval’ ingedeeld in cluster (V3) ‘Woongemeenten met hogere inkomens’ en heeft als 
doelstelling 122 kg restafval per inwoner. 

 

Herkomst 2020 (jan-aug)  2021 (jan-aug) Verschil 

Huisvuil    

Huis-aan-huis 1.148 1.223 6,5% 

Ondergrondse containers 21 21 0,0% 

Grofvuil    

Grofvuil aan huis 11 7 -36,4% 

Grofvuil recyclageparken 558 566 +1,4% 

Correctie Gent -232 -236 -1,7% 

Correctie Destelbergen 35 41 +17,1% 

Matrassen 11 12 +9,1% 

Gemeentevuil    

Zwerfvuil gemeente 26 36 38,5% 

    

TOTAAL 1.579 1.670 5,8% 

Inwoners2 18.602 18.602  

    

Kg/inwoner 127,3 134,7 5,8% 

Tabel 2: samenstelling van de hoeveelheid restafval ingezameld in de periode januari - augustus (2020 en 2021) 

 

➢ De totale hoeveelheid restafval 2021 stijgt met bijna 6% ten opzichte van 2020, waardoor de 
hoeveelheid restafval 134,7 kg/inwoner bedraagt. Dat is een beduidende stijging, voornamelijk 
toe te schrijven aan een stijging van het huisvuil van meer dan 6%. De helft van die stijging kan 
toegewezen worden aan een extra inzameling in die periode.  

➢ Door de invoering van de inzameling van P+MD sinds 1 januari 2020 verwacht Fost Plus 8 kg 
minder restafval per inwoner. De invoering van de gewichtsdiftar sinds 1 februari veroorzaakt 
het grootste effect op de daling t.o.v. 2019, maar er is een negatief effect door de coronacrisis. 
Door de lockdowns en de bijhorende maatregelen bleven meer mensen thuis en werd er meer 
restafval geproduceerd. 

➢ In 2021 wordt evenwel een verdere daling van het huisvuil verwacht. 

 

 

 

2 Gemiddeld aantal inwoners tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 
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Uit de onderstaande grafiek kunnen we afleiden dat de gemeente Destelbergen ondanks een forse 
daling van het restafval nog steeds beduidend hoger scoort dan de doelstelling. De doelstellingen zijn 
pas te behalen tegen het einde van 2022. 

 

 

Figuur 2: restafval kg/inwoner gemeente Destelbergen 2015 - augustus 2021 
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1.1.3 PMD IN STAD GENT 

Als eerste grote stad voerde Gent de uitgebreide sorteerregels voor pmd in. Sinds 1 januari 2020 mogen 
(bijna) alle plastic huishoudelijke verpakkingen meegeven worden in de blauwe pmd-zak. Voortaan 
geen twijfels meer over yoghurtpotjes, champignonbakjes of plastic zakjes. 

Fost Plus verspreidde een huis-aan-huisfolder. Ook de IVAGO-wijzer informeerde uitgebreid over de 
nieuwe aanpak. Uit voorzorg werd het volume van de pmd-zak voor Gent en Destelbergen al op 75 
liter in plaats van 60 liter gebracht en de retributie werd daaraan aangepast. 

Uit de resultaten eind 2020 konden we al opmaken dat de operatie geslaagd is. De hoeveelheid inge-
zameld pmd nam eind augustus 2020 met 34,2% toe. In 2021 komt daar bijna 10% bovenop. Met 23,7 
kg/inwoner overstijgen de Gentenaars de doelstelling van 23 kg/inwoner. 

 

 

Figuur 3: inzameling pmd huis-aan-huis Stad Gent 
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1.1.4 PMD IN DESTELBERGEN 

Ook de inwoners van Destelbergen hebben de nieuwe sorteerregels voor pmd zeer goed opgepikt. Eind 
augustus 2020 al merkten we een toename van de ingezamelde hoeveelheid met meer dan 60%. In 
2021 komt daar nog eens 7% bovenop. Per inwoner komt dat neer op bijna 25 kg/jaar, wat beduidend 
boven de algemene verwachting is van Fost Plus. 

  

 

Figuur 4: inzameling pmd huis-aan-huis Destelbergen 
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1.1.5 GFT IN STAD GENT 

In juli 2015 startte een promocampagne om de bewoners in de Z-zone van Gent ertoe aan te zetten om 
meer gebruik te maken van de aparte gft-inzameling. Door de invoering van de ondergrondse gft-con-
tainers kunnen ook de bewoners van hoogbouwcomplexen gft-afval scheiden.  

Het ‘Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en Vergelijkbaar Bedrijfsafval’ voorzag ook in de uitbreiding van 
de gft-fractie met dierlijke bijproducten. De implementatie van die uitbreiding is gestart op 1 januari 2019, 
waardoor de volgende afvalstoffen extra kunnen worden toegevoegd aan het gft-afval: 

- keukenafval en etensresten 

- vlees- en visresten 

- schaaldierdierresten, uitgezonderd mosselschelpen 

- vaste zuivelproducten 

- eieren en eierschalen 

- mest van kleine huisdieren  

Tot eind augustus haalden we 7.529 ton huishoudelijk gft op in Gent. Als we dat vergelijken met dezelfde 
periode in 2020 en 2019, zien we een stijging van bijna 10% ten opzicht van 2020 en een stijging van 
bijna 25% ten opzicht van 2019.  

De toename in 2020, ondanks een warme lente en zomer, kunnen we vooral verklaren door de 
coronacrisis, zeker in de Z-zone. De toename in de C-zone werd deels toegeschreven aan de Tuin-
fractie, gezien de tijdelijke sluiting van de recyclageparken. 

Het jaar 2021 kende de natste zomer ooit en vooral de Tuin-fractie zal daar zeker door beïnvloed zijn. 
Dat kan de verklaring vormen voor de extra hoeveel gft in 2021 in vergelijking met 2020. 

 

 

Figuur 5: inzameling gft Stad Gent 2019-2021 
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1.1.6 GFT IN DESTELBERGEN 

Tot eind augustus haalden we +/- 860 ton gft op in Destelbergen. Als we dat vergelijken met dezelfde 
periode in 2020 en 2019, zien we een stijging van +/- 7% ten opzichte van 2020, en +/- 8% ten opzichte 
van 2019.  

Het volume in 2020 (eind augustus) werd beïnvloed door verschillende factoren: 

- de implementatie van de uitbreiding van gft sinds 2019 

- de invoering van gewichts-diftar 

- de coronacrisis 

- de warme en droge lente en zomer 

Destelbergen kent veel T-fractie in de gft en de bijkomende hoeveelheid gft in 2021 kan toegewezen 
aan de uitzonderlijke klimatologische omstandigheden in 2021 (natte zomer).  

In Destelbergen produceert elke inwoner bijna 70 kg gft, wat uitzonderlijk is in vergelijking met het ge-
middelde in Vlaanderen (40 kg gft per inwoner in 2019). 

 

 

Figuur 6: inzameling gft huis-aan-huis Destelbergen 2019-2021 
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1.1.7 OVERZICHT HUISHOUDELIJKE AFVALSTROMEN  

Besluit: de inwoners van Gent produceerden in 2021 +/- 2 kg meer huishoudelijk afval, wat hoofdzakelijk 
kan worden toegewezen aan de coronacrisis. In de voorbije periode waren evenwel de studenten door 
deze crisis ook minder aanwezig in de stad. De inwoners van Destelbergen produceerden +/- 15 kg 
meer huishoudelijk afval, grotendeels restafval, ondanks de invoering van de gewichts-diftar in 2020. 

 

Omschrijving kg Doelstelling 2020 2021 verschil 

per inwoner per jaar  per inwoner YTD Augustus YTD Augustus YTD Augustus 

GENT  

 
   

Restafval HàH kg  132,6 128,3 -4,3 

GFT kg  39,3 42,8 3,5 

PMD kg 15 => 23 21,8 23,7 1,9 

P&K kg  47,7 48,1 0,4 

GLAS kg  31,6 32,4 0,8 

Totaal kg  273,0 275,3 2,3 

DESTELBERGEN      

Restafval HàH kg  94,2 100,3 6,1 

GFT kg  65,1 69,3 4,2 

PMD kg 15 => 23 23,2 24,8 1,6 

P&K kg  56,1 58,7 2,6 

GLAS kg  30,1 30,7 0,6 

Totaal   268,7 283,8 15,1 

 
     

GENT      

Restafval kg 174 176,5 176,7 0,2 

DESTELBERGEN      

Restafval kg 122 127,3 134,7 7,4 

IVAGO      

Restafval kg 175 173,3 173,9 0,7 

 
 

   
 

Inwoners  

   

 

GENT  gemiddeld 263.517 263.517  

DESTELBERGEN  gemiddeld 18.602 18.602  

Tabel 3: evolutie van de huishoudelijke stromen, ingezameld huis-à-huis en op de recyclageparken 
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1.2 MATERIAALSTROMEN 

De hoeveelheid (eind augustus) van de belangrijkste selectieve afvalstromen, ingezameld door alle ac-
tiviteiten van IVAGO, wordt weergegeven in onderstaande tabel en vergeleken met de hoeveelheden 
voor dezelfde periode in 2020.  

 

Afvalsoort YTD Augustus Finaal YTD Augustus Prognose  t.o.v. 2020  

 
2020 2020 2021 2021 

 

Bouw & Sloop 13.428 22.573 16.431 27.621 22,4% 

Papier & Karton 10.109 15.082 10.190 15.203 0,8% 

Groenafval 6.219 10.518 6.573 11.116 5,7% 

GFT 7.932 11.971 8.654 13.060 9,1% 

Hol glas 6.474 9.329 6.500 9.366 0,4% 

Hout 5.267 8.279 5.765 9.061 9,5% 

PMD 4.206 6.483 4.596 7.083 9,3% 

Schroot 1.469 2.270 1.475 2.280 0,4% 

AEEA 927 1.434 941 1.457 1,6% 

Gipsplaten 901 1.447 888 1.425 -1,5% 

Harde plastics 659 1.036 737 1.159 11,9% 

Vlak Glas 401 649 368 595 -8,3% 

KGA 330 515 306 478 -7,2% 

Textiel 327 466 342 488 4,7% 

Asbesthoudend 157 320 222 452 41,2% 

Roofing 131 196 133 199 1,8% 

Matrassen 132 217 180 296 36,3% 

Tabel 4: de hoeveelheid (eind augustus) van de belangrijkste selectieve afvalstromen 

 

Het tonnage groenafval en deels ook gft worden beïnvloed door de klimatologische omstandigheden. 
We zien dan ook door de natte zomer een beduidende stijging voor beide materiaalstromen.  

De sluiting van de recyclageparken van 17 maart tot 7 april door maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus heeft een grote invloed op de afvalstromen bouw & Sloop, groenafval en roofing. De 
toename met +/- 22% voor bouw & sloop is toe te schrijven aan de activiteiten van de stadsdiensten. 
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Op basis van een omzendbrief van de minister van Omgeving werd asbestcement tot 14 juli niet aan-
vaard op de recyclageparken, omdat de mondmaskers voorbehouden werden voor de medische sector. 
Daardoor stijgt de hoeveelheid asbest met +/- 40% in 2021.  

De afzet voor textiel werd eveneens sterk beïnvloed door de coronacrisis: de textielcontainers 
verdwenen uit het straatbeeld van 1 april tot 4 mei 2020, waardoor een stijging wordt vastgesteld in 
2021. 

Opvallend, wat al besproken werd, is de stijging van pmd met bijna 10% en de stijging van hout, even-
eens met bijna 10%. 

Sinds 1 januari 2021 geldt voor afgedankte matrassen een aanvaardingsplicht. Daardoor dragen de 
producenten/invoerders van matrassen de verantwoordelijkheid voor de inzameling en de verwerking 
van matrassen in de afvalfase. Valumat vzw, het beheersorganisme voor afgedankte matrassen, neemt 
de aanvaardingsplicht over van de bij hen aangesloten producenten/invoerders. Valumat vergoedt de 
kosten van de recyclageparken voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afgedankte ma-
trassen. De opstart en bijhorende communicatiecampagne zorgt voor een toename van bijna 40% van 
de tonnage in 2021. 

 

 

 

 

 

 
  



Evaluatieverslag 2021 – ontwerp V3 voorgelegd aan RvB 27.10.2021 
18 

2 OPERATIES 

 

2.1 INZAMELING 

 

2.1.1 INZAMELSYSTEMEN 
 

Tijdens het verdere verloop van de COVID-crisis focussen we maximaal op het garanderen van de 

continuïteit van de inzameling van de kernstromen. Tot dusver hebben alle ophalingen zo goed als 

normaal kunnen plaatsvinden. Voornamelijk bij de stromen glas en papier/karton stellen we toch een 

stijging van het tonnage vast. 

 

Binnen de SAP CRM-module werden aanpassingen aangebracht waardoor de opvolging van meldingen 

en aandachtspunten met betrekking tot de huis-aan-huisinzameling beter kunnen worden georgani-

seerd. Het structureel aanpakken van terugkerende issues wordt verder geformaliseerd. Dat is een van 

de prioriteiten van het nieuwe diensthoofd Inzameling Huis aan Huis, dat in juli in dienst is gekomen.  

 

2.1.1.1 Ondergrondse sorteerpunten aan hoogbouw  
 

Als gevolg van de COVID-problematiek konden er in 2020 bijna geen nieuwe locaties opgestart worden. 

Een zevental eerder geplaatste sorteerstraten, op vier locaties, werd opgestart in februari 2021. We 

verstrekten voldoende informatie op maat van de gebruikers. Rekening houdend met de geldende 

COVID-maatregelen werd ervoor gekozen om geen huis-aan-huisbezoeken te organiseren, maar een 

bureaucontainer op elke locatie te plaatsen, ter ondersteuning van de communicatie en administratie 

ter plaatse. 

 

 

Figuur 7: een ondergronds sorteerpunt 
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In totaal zullen 4.323 gezinnen en 800 studenten gebruik kunnen maken van een sorteerpunt. 

Ruim 85% van de gezinnen maakt correct gebruik van het sorteerpunt. Onder de niet-gebruikers be-

vinden zich bewoners die langdurig afwezig zijn (door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname), of die om 

een andere plausibele reden geen gebruik maken van deze afvalaanbieding. 

In Gent werd van januari tot en met augustus 341.315 keer afval aangeboden in een sorteerpunt (door 

burgers, bedrijven, syndici, stadsdiensten en scholen). Voor Destelbergen was dat 14.368 keer (burgers 

en bedrijven). Er werd 5.102 keer een ondergrondse container leeggemaakt. Het totaal ingezamelde 

gewicht bedroeg 989 ton. 

 

 

Figuur 8: situering ondergrondse sorteerpunten 
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Figuur 9: opgehaald tonnage sorteerpunten Gent 

 

 

Figuur 10: ingezameld tonnage sorteerpunten Destelbergen 
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Figuur 11: aantal aanbiedingen sorteerpunt Gent 

 

 

Figuur 12: aantal aanbiedingen sorteerpunt Gent 
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• het gebruik van e-ID in het kader van de introductie van de eerste afvalbrengpunten. Ook 

bij het hertekenen van de recyclageparken bekijken we of afvalpunten kunnen worden 

voorzien.  

• het mogelijks installeren van de eerste OC’s bij de vennoten IDM en IVLA. 

• het introduceren van OC’s voorzien van weegcellen in Destelbergen. 

 

2.1.1.1 Inzameling gft 
 

Voor gft volgen we de voorbereidingen door OVAM van de algemene verplichting tot gft-inzameling 

vanaf eind 2023 op. In het kader van het verhogen van de selectiviteit van het ingezamelde bedrijfsaf-

val werd alvast gestart in januari met het uitrollen van een gft-ronde op maandag en donderdag. In 

functie van de regio is een zelfs een ophaling van tweemaal in de week mogelijk.  

 

2.1.1.2 Inzameling glas 
 

In het kader van de invoering van een verplicht recipiënt voor glasophaling aan huis zijn we gestart 

met de marktstudie van geschikte en ergonomisch verantwoorde recipiënten. Een volgende stap is de 

mogelijke, geschikte recipiënten bespreken en testen met de medewerkers. In een verdere fase moeten 

er misschien enkele recipiënten getest worden door burgers. Het recipiënt kan verschillend zijn tussen 

de Z-zone en de C-zone.  

 

2.1.1.3 Inzameling grofvuil 
 

Door de vervanging van de vrachtwagens voor de inzameling van grofvuil door nieuwe exemplaren op 

CNG, waren ook de weegsystemen aan een update toe. Daarvoor werd een bestek uitgeschreven. De 

introductie van de nieuwe weegsystemen voor grofvuil maakt de opvolging van de taken binnen de 

cel eenvoudiger, door onder andere de koppeling met het SAP-systeem en de geïntegreerde terugkop-

peling vanuit de vrachtwagens. De nieuwe vrachtwagens en dito weegsystemen werden in dienst ge-

nomen op 1 juli. 

 

In het kader van een betere implementatie van de vervuiler betaalt bij de inzameling van grofvuil in 

hoogbouwresidenties, werd een pilootproject uitgewerkt met de drie grote sociale huisvestingsmaat-

schappijen in de omgeving van de Marseillestraat. Een zevental gebouwen met meer dan 50 woonunits 

schakelden over op individuele aanbieding, net als een reeks gebouwen met minder dan 50 woonunits 

van WoninGent. Dat project ging van start in april en wordt verder gemonitord. 

 

2.1.1.4 Wijkmobiliteitsplannen 
 

In november 2020 werden de eerste gedetailleerde voorstellingen gegeven van de Wijkmobiliteitsplan-

nen. De dienst Routingbeheer maakte de analyses van de verschillende scenario’s en bezorgde ze 

begin 2021 aan het Mobiliteitsbedrijf Gent. De analyses werden in overleg met de brandweer besproken. 

In juli 2021 werd voor Dampoort Oud Gent het definitief gekozen scenario besproken en voor wijk 

Zwijnaarde werd de eerste input van bemerkingen en vragen bezorgd. Dat wordt verder uitgewerkt, ook 

met de afdeling Operaties van IVAGO. Dan zullen ook de definitieve impact en de nodige aanpassingen 

duidelijker worden.  

 

2.1.1.5 Aanvaardingsplicht matrassen 
 

In functie van de aanvaardingsplicht matrassen die inging op 1 januari 2021 zijn we van start gegaan 

met een afzonderlijke inzameling tijdens de grofvuilophaling. De ploeg die de ophaling doet van het 

grofvuil huis aan huis werd uitgebreid met een extra pick-up om de matrassen uit het brandbaar afval 

te kunnen halen. Die uitbreiding werd op 1 februari opgestart. Een 3-tal pick-ups werden daarvoor 

aangepast met een huif en ook voorzien van de nodige communicatie. 
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2.2 RECYCLAGEPARKEN 

 

2.2.1 IMPACT COVID 
 

Ook tijdens de COVID-crisis verzekerden we de continuïteit van onze recyclageparken. Daarbij was het 

voor ons belangrijk dat men voldoende vlot toegang kreeg tot de parken en voldoende fracties kon 

aanbieden. Zo konden de inwoners van Gent en Destelbergen blijvend hun afval op een correcte manier 

aanbieden. Vanaf begin juni werden stapsgewijs bepaalde beperkingen (mondmaskerplicht, bezoe-

kersbeperkingen, …) teruggeschroefd. Om een vlotte service te blijven garanderen in deze moeilijke 

periode werden ook twee extra parkwachters ingezet. 

 

2.2.2 RECYCLAGEPARKEN 2.0  

 

In 2021 is het project recyclageparken 2.0 op volle kruissnelheid gekomen. Na meerdere goedkeurings-

rondes, ook met Stad Gent en gemeente Destelbergen, werd het masterplan met vernieuwde principes 

voor de recyclageparken goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De conceptuele plannen van de 

toekomstige parken werden ook opgemaakt. In juli 2021 werd het architectenbureau aangesteld voor 

de opmaak van de definitieve plannen, de vergunningsaanvragen en de opmaak van de bestekken voor 

de infrastructuurwerken. Daarnaast werd gestart met de detailanalyse van het toekomstige IT- en toe-

gangssysteem. Daarbij namen we zeer veel parameters mee: gebruiksvriendelijkheid voor de bezoeker, 

vlotheid van circulatie, vigerende wetgeving, enzovoort. Die analyse zal ons ook toelaten een bestek uit 

te schrijven voor het toegangssysteem en voor de bouw van de nodige achterliggende systemen. Er 

zitten immers meerdere nieuwigheden voor de burger in die dat noodzaken: gebruik e-ID, één reken-

staat voor huis aan huis en recyclagepark, eventueel gebruik ANPR-camera’s voor een vlotter verloop 

op het park, enzovoort. 

 

2.2.3 ZUIVERHEID STROMEN  

 

Om de zuiverheid van een aantal stromen (steenpuin, onzuiver glas, harde plastics en gips) te ver-

beteren, werden nieuwe sorteerregels opgesteld en geïntroduceerd met ingang van 1 juni. Zo werd er 

een nieuwe fractie gecreëerd, gemengd te storten afval. Door de creatie van die fractie mikken we op 

zuiverder steenpuin, glas en gips. 

 

Om de introductie van de nieuwe sorteerregels te ondersteunen, werd er van begin juni tot eind sep-

tember een extra sensibiliseringsmedewerker voorzien op elk recyclagepark. Tevens werd er een extra 

informatiezuil aangemaakt met de uitleg van de voornaamste regels. 
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Figuur 13: informatiezuil op de recyclageparken 

 

2.2.4 ASBEST 

 

In 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw goed, met mijlpalen om die strategi-

sche doelstelling te bereiken. In dat kader werd begin 2021 een omzendbrief gestuurd om de aanvoer 

van asbest op een recyclagepark enkel nog mogelijk te maken indien het luchtdicht verpakt is. Een 

campagne werd gelanceerd om mensen aan te zetten asbest verpakt aan te brengen op het recy-

clagepark, op een veilige manier. Onder andere in het afvalmagazine werd daaraan een volledig artikel 

gewijd. Ook werden de nodige infoflyers voorzien om de bezoekers te informeren. Om de burgers ten 

dienste te staan, worden sinds 1 juni aan het onthaal van IVAGO twee types zakken voor asbest en een 

beschermingskit te koop aangeboden. 

 

We zetten de inspanningen verder rond asbestveiligheid: het nieuwe type container dat werd getest, 

werd besteld voor alle recyclageparken waar asbest wordt ontvangen. We bekijken om in het najaar 

een aanvraag te doen bij OVAM voor subsidies voor bronophaling van asbest aan huis, aan de hand 

van asbestzakken.  

 

2.2.4 AANVAARDINGSPLICHT MATRASSEN  

 

Sinds 1 januari 2021 geldt de aanvaardingsplicht voor matrassen. Burgers kunnen een matras gratis 

aanleveren op het recyclagepark. De nodige aanpassingen werden daarvoor aangebracht in de 

toegangscontrolesoftware van de parken. 

 

IVAGO verwerkt al meerdere jaren de matrassen selectief, de matrassen die nog in goede staat zijn, 

worden gerecycleerd door de privépartner. 
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In het kader van de aanvaardingsplicht werden met vzw Valumat in het kader van de aanvaardingsplicht 

de nodige afspraken gemaakt rond samenwerking en vergoeding. Om de selectieve afvoer van de ma-

trassen te maximaliseren, werd er ook beslist om bij de huis-aan-huisinzameling een extra (aangepaste) 

pick-up mee te sturen om de matrassen selectief in te zamelen. Daardoor worden de matrassen die 

aangeboden worden bij het grofvuil niet langer verbrand, maar ook selectief verwerkt. 

 

2.2.2 AFVOER 

 

Om de afvoer van het containertransport te optimaliseren, werd een verbeterproject opgestart in sa-

menwerking met een groep containertruckchauffeurs en parkwachters om na te gaan hoe we slimmer 

kunnen afvoeren. Daavoor werd gebruik gemaakt van de Ishikawa-methodiek. Dat resulteerde alvast 

in de aanpassing van de vrachtwagens met een langere uitschuifbare bumper, zodat bij de aankoop 

van nieuwe containers voor een langer type kan worden gekozen. Tevens werd de afvoer van de isomo-

fractie aangepast, wat voor een efficiënter afvoertransport zorgt. De groep blijft verder zoeken naar 

eventuele bijkomende ideeën. 

 

2.3.7 MOBIELE RECYCLAGEPARKEN 

 

In 2020 werden er voor het eerst op een tiental locaties mobiele recyclageparken georganiseerd. Het 

is de bedoeling om er in 2021 een 20-tal te organiseren. Tussen eind april en midden juni werden de 

eerste tien locaties voor 2021 uitgevoerd. Die vonden plaats in meerdere wijken, in overleg met de 

werkgroep Zwerfvuil en Sluikstort en de buurtmedewerkers. Zo kon men ons bezoeken in bijvoorbeeld: 

Macharius, Brugse Poort, Nieuw Gent, ... 

 

Tussen eind april en midden juni waren er 1.357 bezoeken (+16%), er werd voor 19.330 kg (+4%) 

materiaal aangeleverd. De samenwerking met ‘Open Plaats’ werd verdergezet, ook zij ontvingen 7.155 

kg (+60%) aan materiaal. We kunnen dus stellen dat de formule succesvol is. Ondertussen lopen de 

voorbereidingen om in het najaar opnieuw een tiental locaties te bezoeken. 
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2.3 EEN PROPERE STAD 

 

2.3.1 EEN PROPER DESTELBERGEN  
 

• We sensibiliseren de burgers van Destelbergen via ons magazine, in overleg met de milieudienst. 

• In samenwerking met de gemeente Destelbergen ondersteunen we nieuwe initiatieven voor de 

scholen. 

• We organiseren, als de COVID-maatregelen het toestaan, opnieuw een Destelbergen helemaal 

schoon en proberen zoveel mogelijk initiatieven te overtuigen om mee te doen.  

• Op vraag van de gemeente leverden we afvalkorven voorzien van een peukenrecipiënt. Die worden 

geledigd door de gemeentelijke diensten. In 2021 werden 25 korven geleverd, wat het totaal onder-

tussen al een 55-tal korven brengt. 

 

2.3.2 EEN PROPER GENT 

 

Ook voor een groot deel van 2021 heeft COVID een belangrijke impact gehad op de aanpak van de 

netheid van de stad Gent. Een half jaar was de horeca gesloten, werden er weinig toeristen gespot in 

de stad en bleven de studenten en scholieren deels thuis studeren. 

 

Ook dit jaar waren er geen Gentse Feesten en was het aanbod aan festiviteiten beperkt. Wel zijn we 

het volledige jaar blijven inzetten op de drie assen: preventie, opruimen en handhaven. 

  

Als indicatoren om die doelstelling op te volgen, gebruiken we de Netheidsbarometer, het aantal sluik-

stortmeldingen en opruimingen, maar ook onrechtstreeks het aantal Propere Pierkes en Scholen met 

een netheidspact of deelname aan Operatie Proper.  

 

De Netheidsbarometer in 2021 kende een beter resultaat dan de vorige twee jaar, en komt daarmee 

weer op het niveau van 2017-2018. 

 

 

Figuur 14: netheidsbarometer (januari 2015 – mei 2021) 
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2.3.3 MEER GEEL OP STRAAT 
 

• Ook dit jaar werden onze activiteiten beïnvloed door de COVID-pandemie. We bleven op onze 

sterktes inzetten, waar mogelijk, met de beschikbare medewerkers: verschillende vormen van ve-

gen, korven voorzien en frequent ledigen, opruimen van sluikstort, onkruid verwijderen. Steeds in 

overleg met onze partner DBSE. Door de sluiting van de horeca, het thuis studeren en minder toe-

risten in de stad konden we het takenpakket hier en daar wat terugschroeven. 

 

• De inventarisatie op kaart van alle veegbewegingen is aan de gang. Voor de grote veegmachines 

wordt tevens gekeken welke de nodige parameters zijn om tot een geoptimaliseerde herverdeling 

van de rondes te komen. Dat wordt een van de pilootcases voor de routeringomgeving die wordt 

uitgebouwd. Daarbij zal in een latere fase zelfs gekeken worden om data te gebruiken van reëel 

uitgevoerde veegrondes, komende van track & trace-modules.  

 

• Voor de middelgrote veegmachine 4 werd een herschikking uitgevoerd voor het gebied in en rond 

Gentbrugge, waar een 12-tal kilometer wegen werd overgenomen van DBSE. 

 

2.3.4 GEBRUIK VAN DATA 
 

• We verzamelen de vulgraad van de ‘gewone’ korven sinds juli 2020 door onze korven-medewerkers 

een tablet mee te geven waarop ze de vulgraad bij lediging aangeven. Ook kunnen ze aanduiden 

of er afval werd bijgeplaatst. In 2021 blijven we die info verzamelen, met het oog op optimalisaties 

(verhogen / verlagen frequentie lediging).  

 

• Op basis van de door de terreinmedewerkers ingezamelde gegevens wordt periodiek nagegaan 

welke korven niet (meer) aanwezig of onbereikbaar zijn, om de gepaste acties te kunnen toepassen 

of om de rondes te optimaliseren. Daarnaast worden de registraties van frequent (over)volle korven 

gebruikt om kritieke korven en/of zones te detecteren en de frequenties en rondes daaraan aan te 

passen. Vaak betreft het eerder punctuele aanpassingen, soms ook grote gecombineerde herschik-

kingen. Zo werd onlangs een volledige herschikking doorgevoerd voor een 140-tal korven in het 

gebied Gentbrugge. Om dat te kunnen waarmaken, beheren we de korven zowel in GIS als in SAP.  

 

• We voeren ook een upgrade van onze GIS-systemen door en koppelen ze aan SAP, voor een 

vlottere synchronisatie van data in beide richtingen.  

 

• Het korvenbeheer gebeurt deels in SAP (alle operationele bewegingen) en in GIS (locatie, kenmer-

ken, opmaak van de rondes). Het project om de gegevens tussen beide systemen automatisch te 

synchroniseren op basis van de module UT Integrator werd in augustus formeel opgestart. Eenmaal 

operationeel, moet die functionaliteit dubbel en manueel werk overbodig maken en het risico op 

invoerfouten sterk reduceren. 

 

• Er loopt een automatische uitwisseling van geografische data tussen de diensten van de stad en 

IVAGO. Daarbij worden 49 lagen van Stad Gent ontvangen: wegsegmenten, verkeersborden, weg-

markeringen, … IVAGO biedt het volgende aan: afvalkorven, ondergrondse containers, ophaalzo-

nes huisvuilophaling en corridors van IVAGO. Die uitwisseling wordt periodiek met de collega’s bij 

de Stad geëvalueerd en waar gewenst aangevuld of bijgesteld.  

  

• De opname van de uitgebreide Netheidsbarometer is afgesloten na een finale opname in januari 

2021 en een afsluitende vergelijkende analyse tussen de resultaten van de gewone en de uitge-

breide Netheidbarometers. De eerdere bevindingen worden erdoor bevestigd; de gewone 

Netheidsbarometer geeft een representatief beeld van de (evolutie van de) netheid in het werkge-

bied. 
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2.3.5 BEHEERSEN VAN SLUIKSTORT 
 

Ook in 2021 bleef het tijdig opruimen van de gemelde sluikstorten een prioriteit. De vooropgestelde 

KPI van meer dan 60 punten dient als streefwaarde. Gemiddeld halen we vandaag een score van 77 

punten. 

 

 

Figuur 15: 88% van de sluikstorten wordt opgehaald binnen de 42 uur na de melding 

 

• Om nog korter op de bal te kunnen spelen, werd er vanaf dit jaar ook alle dagen een kraanvoertuig 

voorzien in ploeg in plaats van enkel in de vroege ploeg. Dat is mogelijk door enkele verschuivingen 

in de personeelsbezetting door te voeren. 

 

• Om de pakkans van de sluikstorter te verhogen, werden er met drie verschillende partners rondes 

gereden, met het oog op het doorzoeken van de sluikstorten. Met de gemeenschapswacht-vaststel-

lers werd er ook een opvolging opgestart van het aantal doorzoekingen tijdens de gemeen-

schappelijke woensdagrondes. Met de politie, het overlast-team, werd er op maandag en dinsdag 

doorzocht en samen met medewerkers van de dienst Milieutoezicht werden enkele rondes op 

vrijdag gereden. De definitieve resultaten van deze acties zijn pas na enkele maanden zichtbaar. 

 

• Op eind augustus werden in totaal 23.152 sluikstorten opgeruimd, dat is 4,3% meer dan vorig jaar. 

In totaal werd voor 620 ton afval opgehaald (9,5% minder dan in 2020). 

 

2.3.6 NIEUWE AFVALKORVEN 
 

• Momenteel staan er in de stad een 30-tal compacterende korven. Na enkele jaren van gebruik 

kunnen we besluiten dat de kwaliteit van de geleverde producten en de werking van de korven 

absoluut niet voldoet aan de normen gesteld binnen IVAGO. De leverancier werd daarvoor in ge-

breke gesteld en er wordt bekeken hoe de verdere invulling van het dossier dient te verlopen. 
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• Eind augustus zijn er ongeveer 1.500 nieuwe korven geplaatst. Als gevolg van COVID-19 hebben 

de plaatsingen wat vertraging opgelopen. Bedoeling is om tegen eind 2021 in totaal 2.000 nieuwe 

korven geplaatst te hebben. Ook de korven aan de schuilhuisjes in de binnenstad worden momen-

teel aangepakt. Tevens worden korven aan schuilhuisjes binnen de R40 voorzien van een extra 

extern sigaretten-recipiënt, ten laatste tegen eind oktober. 

 

• Eind 2020 werd een app opgestart binnen SAP, wat het melden van defecten aan korven en onder-

grondse systemen door medewerkers mogelijk maakt. De verwerking van die meldingen werd ver-

der gestroomlijnd binnen het pakket. De nodige aanpassingen binnen de workflow werden doorge-

voerd. 

 

• De zoektocht, in samenwerking met enkele medewerkers van de Stad Gent, naar een bruikbaar 

recipiënt om sigarettenpeuken in op te vangen dient nog opgestart te worden. Het eventueel 

opstellen van een bestek voor de aankoop ervan kan daaruit voortvloeien. We ondersteunen ook 

de campagne die tegen eind oktober zal worden opgezet door Stad Gent rond peuken.  

 

• Op enkele locaties werden afgelopen zomer ook ‘Gentse Feesten’-vuilnisbakken of evenement-

vuilnisbakken voor pmd gezet. Gezien het lage aantal festiviteiten op het openbaar domein is het 

gebruik ervan beperkt gebleven. 

 

• Dankzij de uitbreiding van pmd en in navolging van de nieuwe richtlijnen rond het gebruik van cate-

ringmateriaal is het mogelijk om tijdens evenementen minder afval te produceren. Om ook daar 

meer in te zetten op het principe van ‘de vervuiler betaalt’, is een aanpassing van de tariefstructuur 

voor evenementen in voorbereiding. Een voorstel werd voorbereid ter goedkeuring. Als gevolg van 

COVID-19 werden er in 2021 amper festiviteiten georganiseerd.  

 

2.3.6.1 2.4.5 Onkruidbeheersing 
 

• Het beheersen van het onkruid in de zone 9000 is de opdracht van DBSE en IVAGO. Om een en 

ander beter en efficiënter te beheren, moeten we nagaan hoe we een beter beeld kunnen krijgen 

van de aanpak daarvan in GIS. Die analyse is in 2021 nog niet gelukt.  

 

• Daarnaast werd het machinepark voor de beheersing van het onkruid deels vernieuwd. Door de 

aankoop van vier nieuwe elektrische aangedreven borstelmachines hopen we zowel de effici-

entie van de verwijdering te verbeteren als de ecologische impact te verlagen. 
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3 KLANTENRELATIES EN COMMUNICATIE 

 

3.1 FRONTOFFICE: ONTHAAL EN BELCENTRUM 

Frontoffice bestaat uit het belcentrum en onthaal.  

De medewerkers hebben dit jaar, naast hun dagelijkse taken, ook gewerkt aan deze projecten:  

• de verdere implementatie van SAP CRM: alle mails die vroeger naar communicatie@ivago.be 
werden gestuurd, komen nu binnen in SAP CRM en worden door de medewerkers van Front-
office behandeld of doorgestuurd. 

• het structureel ondersteunen van de backoffice Diftar en Bedrijfsafval  

• de opstart van ondergrondse containers op vier locaties 

• de omruiling van huisvuilzakken (tot en met juni, was eerder uitgesteld van maart naar oktober 
door corona) 

• Inplannen grofvuil in SAP (voorheen in DIFTAR) 

Een viertal medewerkers zijn opgeleid om taken van de backoffice op te nemen. Dat biedt een boei-
ende afwisseling op hun takenpakket en door de opgedane kennis kunnen ze de klanten nog beter en 
sneller te woord staan in het belcentrum. 

Ondanks corona bleef het onthaal slechts één week gesloten. Verder is het callcenter door de invoe-
ring van het telewerk steeds opengebleven. 

 

3.1.1 ONTHAAL 

3.1.1.1 Aantal bezoeken 

Het onthaal bleef open ondanks COVID. Veiligheidsmaatregelen werden al genomen in 2020: in- en 
uitgang werden gescheiden, er kwamen plexischermen aan de balie en een dispenser met handgel aan 
de ingang, en klanten werden verder aangemoedigd om met bancontact te betalen. Enkel eind mei bleef 
het onthaal voor één week gesloten, omdat het recyclagepark toen ook even gesloten was. Eén mede-
werker zorgde er toen wel voor dat we leveranciers konden ontvangen.  

Het merendeel van de klanten kiest ervoor om ons via elektronische weg te contacteren. De webaan-
vragen via het e-loket en via e-mail blijven veruit de populairste manieren. Voor mensen die minder vlot 
omspringen met de computer of het Nederlands niet zo machtig zijn, blijft persoonlijk contact een be-
langrijk alternatief voor het regelen van de administratie.  

Tot eind augustus 2021 hadden we 10.265 bezoekers aan het onthaal. Dat is gemiddeld 1.283 bezoe-
kers per maand of gemiddeld 64 bezoekers per dag, of 14% meer dan in 2020. In 2020 was het 
onthaal van midden maart tot en met begin juni gesloten wegens COVID. Als we het aantal bezoekers 
van 2021 vergelijken met het aantal bezoekers van 2019 (wat meer representatief is dan een vergelijking 
met 2020), dan is er een daling van 15%. Uiteraard zal die daling ook te maken hebben met COVID. 

 

 

Figuur 16: aantal bezoekers aan onthaal 2019-2021 
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3.1.1.2 Omruilactie: van geel naar groen 

De omruilactie van gele naar groene zakken bij IVAGO liep tot en met 30 juni 2021. Tijdens de volle-
dige omruilactie bedienden we 12.651 bezoekers. 68.73% onder hen koos voor zakken van 30 liter, 
de anderen voor zakken van 50 liter. 72% van de bezoekers had recht op sociale tegemoetkoming. 

 

3.1.1.3 IVAGO-mobiel 

We brengen onze dienstverlening van het onthaal ook naar de burger met ons rijdend onthaal. Burgers 
kunnen er terecht met alle sorteervragen, vragen over hun IVAGO-kaart, ze kunnen er een ophaling 
grofvuil inplannen, huisvuilzakken of biozakjes kopen, … 
Sinds juni zijn we opnieuw op pad gegaan met de IVAGO-mobiel. We hebben acht keer kunnen uitrijden, 
waarbij we in totaal 148 bezoekers verder hielpen. De Vrijdagmarkt is onze toplocatie, met een gemid-
deld aantal bezoekers van 50 burgers in drie uur tijd. 
Sinds midden september beschikken we over een gloednieuwe IVAGO-mobiel die volledig elektrisch 
rijdt. De vorige mobiel was tien jaar oud en plaatsen we voorgoed op stal. 
 

3.1.2 BELCENTRUM 

3.1.2.1 Telefoons 

Tot eind augustus 2021 beantwoordde het belcentrum 47.554 oproepen, of gemiddeld 5.944 
oproepen per kwartaal. Dat is een daling van 8% in vergelijking met vorig jaar, toen we door COVID 
een sterke toename hadden in het aantal calls.  

Dit jaar waren de meest voorkomende onderwerpen van de telefoons: 

- de impact van corona op onze werking: meer vragen over de lange wachtrijen op het 
recyclagepark, de omruiling van huisvuilzakken, het opnieuw uitsturen van rappels naar onze 
bedrijfsklanten (was even stilgelegd tijdens COVID), en er waren meer meldingen van burgers 
over de huis-aan-huisophaling. 

- begeleiding bij het gebruik van de nieuwe website en het e-loket. 
- vragen over de nieuwe afvalstroom ‘gemengd, te storten’. 
- vragen over de striktere regels voor het aanvoeren van asbest op de parken en hoe daarbij 

veilig te werk te gaan. 

 

 

Figuur 17: aantal oproepen belcentrum 

 
Tot eind augustus haalden we een dienstverleningsniveau van 97,08%, waarmee onze doelstelling van 
97% werd behaald. We slagen er dus goed in om onze burgers snel te woord te staan! 
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3.1.2.2 Mailverkeer 

Al het mailverkeer van de verschillende centrale mailadressen (diftar, info, communicatie, klantenrela-
ties) is nu volledig geïntegreerd in SAP CRM en wordt centraal beheerd. Daardoor is ook de historiek 
van elke klant gecentraliseerd, gemakkelijk raadpleegbaar en wordt het mogelijk om meer antwoorden 
op vragen van klanten te automatiseren. De medewerkers Frontoffice kennen categorieën toe aan de 
binnenkomende mails en verdelen ze naar de verschillende diensten. We werken aan een hoge klan-
tentevredenheid en waar mogelijk personaliseren we onze antwoorden.  

 

3.1.2.3 Website met uitgebreid e-loket 

Vorig jaar werd de nieuwe IVAGO-website, met een uitgebreid e-loket, gelanceerd. Klanten werden ook 
dit jaar nog via verschillende kanalen aangemoedigd om op de nieuwe website een klantenaccount aan 
te maken.  

Het aantal webaanvragen (formulieren afkomstig van website en e-loket) steeg met 15% in ver-
gelijking met vorig jaar, wat een positieve evolutie is. Het betekent een administratieve vereenvoudiging 
voor onze medewerkers en de klant wordt vlugger geholpen. 

Tot eind augustus ontvingen we 36.306 inkomende e-mails en webaanvragen via SAP CRM, een daling 
van 10% ten opzichte van vorig jaar. Toen was er door COVID een uitzonderlijke toename van corona-
gerelateerde vragen. 

De doelstelling is om 90% van de melders binnen de twee werkdagen een definitief antwoord te bezor-
gen. We behaalden tot en met augustus 93%. Dat is een veel beter resultaat dan vorig jaar, omdat we 
intussen beter samenwerken en communiceren tussen de verschillende diensten. 

 

 

Figuur 18: aantal ontvangen mails en webformulieren 

 

3.1.2.4 Melding van particulieren en bedrijfsklanten 

Via telefoon, e-mail en webaanvraag krijgen de medewerkers van het belcentrum meldingen van onder 
meer niet-ophalingen van afval. Die meldingen komen zowel van bedrijven als particulieren en vragen 
een verdere actie en opvolging van de dienst operaties. De planners geven feedback op de melding, 
waarna de medewerkers van het belcentrum de klant binnen de 24 uur opnieuw contacteren met een 
antwoord.  

Voor bedrijfsafval zien we een daling van 26% van het aantal meldingen in vergelijking met vorig jaar. 
Door COVID waren er minder ophalingen bij bedrijven. We streven ernaar om maximaal 800 meldingen 
op jaarbasis te moeten behandelen. Tot en met augustus registreerden we 364 meldingen.  
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Voor huis-aan-huisinzameling registreerden we tot eind augustus 3.089 meldingen, of 9% meer dan in 
dezelfde periode vorig jaar. Die stijging heeft te maken met de vele wegenwerken, en met de afwezig-
heid van of het tekort aan ervaren chauffeurs en milieuwerkers. We streven ernaar om tegen eind 2021 
maximaal 3.740 meldingen te moeten behandelen. 

Het aantal meldingen huis-aan-huis ten opzichte van het aantal huisgezinnen in Gent en Destelbergen 
bedraagt gemiddeld tot augustus 3,87%. De doelstelling om lager te blijven dan 4,8% wordt hiermee 
behaald. 

 

3.1.2.5 grofvuil en comfortdiensten 

Het aantal aanvragen voor de ophaling van grofvuil ligt dit jaar 2% lager dan vorig jaar. Sinds 1 april 
2020 geldt er niet langer een vrijstelling van 200 kilo voor de eerste ophaling. Door de coronacrisis werd 
vorig jaar de inzameling van grofvuil bij particuliere huishoudens stilgelegd. Daarom vergelijken we onze 
cijfers van 2021 met 2019: we zien tot en met augustus een daling van 18%. Het betalen vanaf de eerste 
kilo heeft duidelijk zijn impact. 

Het inplannen van grofvuil gebeurt sinds juli ook in SAP, voorheen in Diftar. Die overgang is vlot verlo-
pen. 

 

 

Figuur 19: aantal ingeplande ophalingen grofvuil 

 

Tot eind augustus maakten 376 inwoners van Gent gebruik van een ‘comfortdienst’ (een extra ophaling 
naast de reguliere ophaling) voor de ophaling van restafval of gft. Dat is 10% minder dan in 2020.  

 

3.1.2.6 Inbreuken op de recyclageparken 

De parkwachters stellen inbreuken vast, zoals het aanbieden van niet-gesorteerd afval, verbale agressie 
of het niet naleven van de coronamaatregelen (dragen van een mondmasker, anderhalve meter afstand 
houden, …). Ze vermijden om daarover in discussie te gaan.  

Tot eind augustus verstuurden we 102 brieven met betrekking tot vastgestelde onregelmatigheden op 
de recyclageparken. Dat is 73% meer dan vorig jaar, doordat de recyclageparken toen gesloten waren 
en er sinds de heropening automatisch meer inbreuken vastgesteld werden op het niet dragen van een 
mondmasker. 

 

3.1.2.7 Sorteerpunten 

In 2021 kwamen er vier nieuwe sorteerpunten bij: Dobbelslot, Siervogelstraat, Textielstraat en Berouw. 
In het najaar volgt nog een uitbreiding van de Rabot- en Tondeliersite. 

Door de coronamaatregelen werd onze werkwijze noodgedwongen gewijzigd. Er werden geen huisbe-
zoeken gedaan. Er waren telkens twee medewerkers (Frontoffice en backoffice Diftar) ter plaatse, in 
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een bureaucontainer, voor de omruiling van zakken en de afgifte van de badge. De medewerkers blijven 
ook meer uren ter plaatse, om drukte te vermijden en de nodige afstand te kunnen bewaren. Het aantal 
bezoekers dat langskwam, bleek een succes. Vroeger konden we gemiddeld 20 tot 30% burgers niet 
deur aan deur bereiken, nu slechts 21%. 

Naast de twee administratieve medewerkers werd er een begeleider ingeschakeld om het gebruik van 
de sorteerpunten toe te lichten aan de bezoekers.  

Met de komst van de nieuwe IVAGO-mobiel plannen we in de loop van 2021 nog een vervolgbezoek 
aan de vier nieuwe sorteerpunten. 
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3.2 BACKOFFICE 

3.2.1 DIFTAR 

De dienst diftar beheert het klantenbestand van particulieren die huisvuilcontainers en/of een IVAGO-
kaart voor de recyclageparken of een sorteerpunt bezitten. Diftar staat voor gedifferentieerde tarificatie. 
Dat houdt in dat elke lediging van een container of elk gebruik van een sorteerpunt wordt aangerekend. 
Door dat systeem hanteren we het principe van ‘de vervuiler betaalt’. 

 

3.2.1.1 Beheer containers van particulieren 

 
3.2.1.1.1 Aansluitingen 

Momenteel zijn er in Gent 62.074 aansluitpunten en in Destelbergen/Heusden 7.787. Dat is voor Gent 
een lichte daling. We zitten opnieuw op het aantal van 2019. Voor Destelbergen is dat een daling van 
6%. 

Een aansluitpunt is elk adres dat over minimaal één container beschikt of waarvan de bewoner minimaal 
één keer grofvuil aanvroeg. Particulieren die gebruikmaken van een sorteerpunt zijn niet inbegrepen in 
de cijfers. 

 

 

Figuur 20: aantal aansluitpunten 

 

3.2.1.1.2 Interventies voor containers 

De dienst plant en verwerkt ook alle containerinterventies. Het gaat dan onder andere over: 

• omruiling van containers naar ander formaat 

• herstelling/vervanging van containers (wiel kapot, barst in zijkant, deksel kapot, …) 

• levering van containers (nieuwe klanten of containers die in de pers zijn gevallen) 

• scanning van containers (bij twijfels over eigenaar van container) 

• plaatsing slot op containers 

 

In 2021 waren er al 5.451 containerinterventies, tegenover 5.816 interventies in 2020 voor dezelfde 
periode. Dat is een daling ten opzichte van het coronajaar 2020, waarin het uitzonderlijk druk was. Door 
de invoering van gft+ en pmd+ werden toen voor restafval veel omruilingen naar een kleiner container-
formaat gevraagd en vroegen ook meer mensen een eerste maal een gft-container aan.  

Maar we zien nog steeds een significante stijging ten opzichte van 2019. Daarom is het noodzakelijk 
om bij piekmomenten een beroep te doen op een extra medewerker in het magazijn. 
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De meest voorkomende interventie is de levering van containers, met dit jaar al 2.338 interventies (pe-
riode tot en met 31 augustus). Vooral het draagmodel van 40 liter voor gft in het verstedelijkt gebied van 
Gent is populair. 

 

 

Figuur 21: aantal containerinterventies 

 

Het aantal omruilingen is met 14% verminderd ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode: 1.685 
tegenover 1.962. De omruilkost van 20 euro per interventie is een mogelijk oorzaak. 

De kosteloze omruiling bij verkleining van de restafval- of gft-container werden respectievelijk in 2021 
en 2020 afgeschaft, omdat zowel pmd+ als gft+ ondertussen goed zijn ingeburgerd. Enkel de eerste 
omruiling binnen het eerste jaar na aansluiting is nog kosteloos. Daardoor maken klanten een meer 
overwogen keuze.  

In 2021 werd gestart met het labelen van de particuliere containers: op de sticker staat de fractie, 
de containerinhoud en het adres vermeld. Bedoeling is om het makkelijker te maken voor de burger om 
zijn container te herkennen. Dat zal zeker de bewoners van appartementen of beluiken helpen, waar er 
vaak meerdere containers bij elkaar staan. Zo kunnen ook minder verwisselingen plaatsvinden, wan-
neer er bijvoorbeeld door wegenwerken geclusterd moet worden. De periode is echter nog te kort om 
van invloed te zijn op het aantal interventies voor het scannen van containers. 

 

 

Figuur 22: label voor particuliere containers 
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3.2.1.2 IVAGO-kaarten voor recyclagepark en sorteerpunten 

Momenteel zijn er 98.407 actieve kaarten in omloop. Dat is opnieuw een lichte daling ten opzichte van 
eind vorig jaar, toen er 99.738 actieve kaarten in omloop waren.  

Door de coronamaatregelen kwamen er minder nieuwe sorteerpunten bij dan oorspronkelijk gepland. 
In het najaar van 2021 en 2022 zal er een inhaalbeweging gebeuren. 

 

 

Figuur 23: aantal IVAGO-kaarten 

 

3.2.1.3 Vragen van klanten 

De Diftar-medewerkers beantwoordden tot hiertoe 25.274 administratieve vragen. Dat is een lichte 
daling ten opzichte van delfde periode vorig jaar (26.215 vragen). 2020 was dan ook een uitzonderlijk 
jaar, met onder andere de start van de coronamaatregelen en de invoering van lockdowns. Ondertussen 
is de werking genormaliseerd en zijn de coronamaatregelen ingeburgerd. Burgers kunnen met hun vra-
gen ook weer permanent terecht aan het onthaal of in de IVAGO-mobiel. 

De verwerking van alle vragen gebeurt gecentraliseerd in SAP CRM.  

De meeste vragen van klanten gaan over het aanmaken/wijzigen van klantgegevens. Voorts hebben 
burgers heel wat vragen over hun containers en recyclageparkkaarten. 

 

 

Figuur 24: aantal vragen van klanten 
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3.2.1.4 Digitalisering 

 
3.2.1.4.1 Website en e-loket 

Vorig jaar namen we de nieuwe website en e-loket in gebruik.  

Enkel al in de maand juli hebben zich 26.411 aantal klanten ingelogd op hun persoonlijk account. 
Dat is een stijging met 37% ten opzichte van eind 2020, toen 19.276 klanten een kijkje namen op hun 
persoonlijke pagina. 

Klanten werden via verschillende acties aangemoedigd om op de nieuwe website een klantenaccount 
aan te maken. Zo wordt de Diftar-aanrekening binnenkort in een nieuw kleedje gestoken. We hebben 
er bewust voor geopteerd om geen overzicht van alle voorbije ophaaldata toe te voegen, maar klanten 
daarvoor door te verwijzen naar de website. Particulieren krijgen er een gedetailleerd overzicht van hun 
aanbiedingen en een beter zicht op hun verbruik, ook ten opzichte van de gemiddelde klant met dezelfde 
gezinssituatie, wat een motivatie kan zijn om beter te sorteren.  

Het ruime aanbod aan digitale aanvragen die een klant via de website kan doen, is al goed ingeburgerd. 
Meer dan de helft van alle aanvragen (52%) gebeurt ondertussen via het e-loket. 

De aanvragen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Zo worden er automatische acties gecreëerd 
in SAP CRM. Ook communicatiegegevens (telefoon, e-mail) of de keuze voor een digitale aanrekening 
kan een klant zelf via zijn klantendossier doorgeven, zonder tussenkomst van een medewerker. Daar-
door wordt het administratieve werk beperkt en wordt de klant sneller geholpen. 

 

3.2.1.4.2 Digitale aanrekening 

Sinds de lancering van de nieuwe website vragen we de klanten een keuze te maken tussen een pa-
pieren of een digitale aanrekening (per mail en via het klantenaccount). Met een paar muisklikken kan 
men de betaling uitvoeren via het betaalplatform Doccle.  

Dat pad werd verder bewandeld in 2021. Bij verschillende klantencontacten worden klanten gemoti-
veerd om over te schakelen naar een digitale aanrekening. Zo wordt bijvoorbeeld info over het e-loket 
en de digitale aanrekening meegestuurd met de papieren aanrekening en wordt bij mailverkeer stan-
daard een tekst toegevoegd om klanten aan te moedigen te kiezen voor een papierloze oplossing. 

Momenteel opteerden al 14.635 van onze 69.861 particuliere klanten voor de digitale aanrekening. Dat 
is 21% van ons klantentotaal. De doelstelling voor dit jaar om 20% van de aanrekeningen digitaal te 
verzenden, werd dus gehaald. 

Bedoeling is om binnen een termijn van vier jaar 70% van onze klanten te overtuigen om te kiezen voor 
een papierloze optie. 

  

3.2.1.5 Actie ‘meer gft uit restafval’  

 
3.2.1.5.1 Meer gft in de Z-zone 

In juli 2015 startte een promocampagne om de bewoners in de Z-zone van Gent aan te zetten om meer 
gebruik te maken van gescheiden gft-inzameling. Het aantal actieve gebruikers stijgt jaarlijks. In 2021 
boden al 19.074 Gentenaars in het oude verstedelijkte gebied (de huidige Z-zone en de uitbreiding van 
de C-zone) hun container voor lediging aan. 

Dat is een stijging van 8% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De doelstelling van 18.000 actieve 
aanbieders in het verstedelijkt gebied werd dit jaar al in juni gehaald! 

 

3.2.1.5.2 Gft in ondergrondse sorteerpunten 

Door de invoering van ondergrondse gft-inzameling kunnen ook de bewoners van hoogbouwcomplexen 
gft-afval scheiden. 38% onder hen maakte één of meerdere malen gebruik van de inwerpzuil voor gft. 
Dat is even veel als in dezelfde periode vorig jaar. De doelstelling van 70% is niet realistisch gebleken. 
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3.2.2 KLANTENRELATIES BEDRIJFSAFVAL 

De dienst Klantenrelaties Bedrijfsafval beheert de administratie van 6.394 klanten, waaronder bedrijven, 
scholen, stadsdiensten en 1.197 appartementen met verzamelcontainers. 

De eerste maanden van 2021 speelde COVID-19 een belangrijke rol bij de activiteiten van Bedrijfsafval. 
Sinds de heropening van de horeca merken we een gestage heropleving van onze diensten. 

De afdeling Bedrijfsafval beschikt over belangrijke troeven, zoals de gedegen terreinkennis van de 
Gentse regio en de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de wensen van de klant. 

In 2019 bezochten onze commerciële medewerkers 2.389 klanten in 236 dagen, of gemiddeld 10 be-
zoeken per dag. Begin 2021 zijn er geen bezoeken doorgegaan, die werden pas opgestart in de loop 
van juni 2021 bij de versoepeling van de coronaregels. Daardoor is een vergelijking met vorige jaren 
niet relevant. 

 

3.2.2.1 Omzet bedrijven 

Als we de omzet van januari tot en met augustus 2021 extrapoleren, behalen we met een omzet van 
3,8 miljoen euro de beoogde omzet van 4,3 miljoen euro niet. Evenmin behalen we het niveau van de 
totale omzet van 2019, namelijk 4,3 miljoen euro. 

Dat heeft uiteraard alles te maken met COVID-19 (zie verder). En dan meer bepaald met de impact van 
de coronamaatregelen op vooral de horecazaken, die lange tijd hun deuren moesten sluiten. 

 

 

Figuur 25: omzet bedrijven 2016-2021 

 

3.2.2.2 COVID-19 

COVID-19 heeft ook op de afdeling Klantenrelaties Bedrijfsafval een grote weerslag gehad. 

De Raad van Bestuur heeft een aantal maatregelen vastgelegd in 2020: 

• betalingsuitstel voor alle bedrijfsklanten met een betalingstermijn van twee maanden in plaats 
van één maand op de facturen van maart en april 2020. 

• de ophalingen op woensdag en zaterdag werden tijdelijk stopgezet en de betrokken klanten 
kregen voor die periode een commerciële korting van 5% op de bijhorende factuur. 

Tijdens de volledige coronaperiode hebben onze bedrijfsklanten een sluiting kunnen doorgeven, waar-
door de abonnementskosten tijdelijk niet werden aangerekend. Een groot deel van de klanten koos er 
echter voor om tijdelijk de bedrijfsafvalophalingen aan te passen naar minder ophalingen, minder con-
tainers of kleinere containers. 
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Dat alles zorgde uiteraard voor een grotere workload, wat zich vertaalt in het aantal verwerkte CRM’s. 
Waar we voor 2019 een totaal van 10.868 CRM’s hebben verwerkt, hebben we er voor 2020 liefst 
16.647 verwerkt en zitten we ook voor 2021 in augustus al op 9.411 CRM’s. 

Er waren niet alleen gevolgen voor de workload, maar ook voor de maandelijkse omzet van 2021. Waar 
we in 2019 een gemiddelde omzet van 396.000 euro per maand zien, bereiken we dat nog steeds niet 
in augustus 2021.  

 

 

Figuur 26: omzet bedrijfsafval 

 

3.2.2.3 VLAREMA-wetgeving 

Vanaf 1 september 2021 registreren de ploegen de niet-conformiteiten volgens de regels van de nieuwe 
VLAREMA-wetgeving. Dat betekent dat onze klanten nog meer aangestuurd worden om beter te sorte-
ren en al hun afvalfracties apart aan te bieden. Onze bedrijfsklanten werden hierover uitgebreid ingelicht 
in de IVAGO-bedrijfsnieuwsbrief van onder meer april 2021. 

 

3.2.2.4 E-loket bedrijfsafval 

In maart 2020 is de nieuwe interactieve IVAGO-website gelanceerd, waarbij vooral het e-loket voor onze 
bedrijfsafvalklanten een grote rol speelt. 

Niet alleen kunnen de bedrijfsafvalophalingen op de voet gevolgd worden via de kalender, maar ook de 
al uitgevoerde bedrijfsafvalophalingen kunnen worden opgevolgd. Hetzelfde geldt voor de facturen, die 
we ook kunnen printen, en er kunnen tal van rechtstreekse aanvragen gebeuren via invulformulieren: 
het maken van een afspraak met een vertegenwoordiger, het melden van een sluitingsperiode of het 
bestellen van zakken. 

We promoten het e-loket niet alleen bij onze bestaande bedrijfsafvalklanten. Elke nieuwe klant krijgt een 
activatiecode mee waarbij hij zich kan registreren. Vandaag beschikt al 71% van onze betalers over een 
account. 

 

3.2.2.5 Facturatie bedrijven 

Onze klanten krijgen sinds de invoering van SAP een maandelijkse factuur. Samen met de opstart van 
het nieuwe e-loket promoten we ook zoveel mogelijk om de factuur digitaal te ontvangen. Van de 2.914 
klanten die betalende facturen ontvangen, zijn er al 1.070 die ze digitaal ontvangen. We zijn dus goed 
op weg om 70% van de facturen te digitaliseren tegen 2025.  
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3.2.2.6 Bedrijfsafvalzakken 

Het bestellen van de bedrijfsafvalzakken verloopt nu ook volledig via het e-loket, met een administra-
tieve vereenvoudiging en automatisering tot gevolg. 

Voor de levering van bedrijfsafvalzakken doen we nog steeds een beroep op Grinta-koeriers. Zij leveren 
één keer per week de bordeaux zakken, plasticfoliezakken en pmd-zakken. Gemiddeld worden er maan-
delijks 200 rollen / pakken geleverd. 

 

3.2.2.7 Huisvuilzakken 

De afdeling Klantenrelaties Bedrijfsafval zorgt ook voor de verdeling van de huisvuilzakken aan de ver-
kooppunten. Ook het volledige proces van geel wordt groen is door hen geregeld: eerst de bevoorra-
ding van de verkooppunten met de nieuwe groene huisvuilzakken en daarna de terugname van de gele 
huisvuilzakken. 
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3.3 INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE  

 

In de dienst Communicatie ging eind maart Koen Van Caimere, afdelingshoofd interne en externe com-

municatie, met pensioen. Van april tot eind juli werd de dienst Communicatie gerund door de twee com-

municatiemedewerkers Febe en Charlotte en de manager Communicatie. Op 1 augustus trad Celine 

De Coster in dienst als afdelingshoofd interne en externe communicatie. De vacature voor expert afval-

preventie en -sensibilisering werd ook ingevuld: Eef De Lombaerde zal op 4 oktober in dienst treden. 

De vacature voor afvalsteward is lopende.  

 

3.3.1 EXTERNE COMMUNICATIE 

 

3.3.1.1 Projecten 

 

We realiseerden onder meer de volgende projecten:  

 

• rekruteringscampagne in het kader van het beleidsplan 2020-2025: die werd opgestart in maart 

en doorloopt vier runs in 2021. 

• invoering facties ‘harde plastics’ en ‘gemengd te storten’ op de recyclageparken 

• medewerking aan het project ‘On the go’ van Stad Gent, waarvan de kick-off plaatsvindt in 

november 2021.  

• verzorgen communicatie rond het opzetten van de Repair Cafés in Destelbergen. 

• ondersteuning van de verdere werking van de Repair Cafés in Gent. Die werden heropgestart 

in juni en vonden buiten plaats, enkele bijvoorbeeld aan onze mobiele recyclageparken. Vanaf 

augustus konden ze opnieuw binnen georganiseerd worden. Tot en met augustus vonden er 

zes Repair Cafés plaats. 

 

De IVAGO-wijzer, het magazine voor schoon Gent/Destelbergen verscheen in februari en juni.  

 

Met een beperkte bezetting probeerden we verder aandacht te besteden aan sociale media, het verder 

op punt stellen van onze nieuwe website en de Propere Pierkes als nieuwe aanpak voor het 

Netheidscharter. Hieronder verduidelijken we wat deze grotere projecten inhouden.  

 

3.3.1.2 Sociale media 

 

Met Instagram voegden we een nieuw kanaal toe aan onze inspanningen op sociale media, naast 

Facebook, Twitter, LinkedIn en Hoplr.  

 

We slagen erin op de verschillende kanalen steeds een andere doelgroep te bereiken.  

Hieronder het aantal volgers op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Via Hoplr (buurtplatform) 

bereiken we 29.550 huishoudens.  

 

FACEBOOK INSTAGRAM LINKED TWITTER  HOPLR 

4.817 439 1.137 583 29.550 

Tabel 5: aantal gebruikers socialemediakanalen IVAGO (september 2021) 

 

Voor elk socialemediakanaal hebben we een strategie. Op Facebook willen we informeren en leggen 

we meer de focus op preventie, op Instagram tonen we wie de mensen achter IVAGO zijn en op LinkedIn 

zoomen we voornamelijk in op imago en employer branding. Dat laatste kwam sterk naar voren in 2021 

met de recruteringscampagne.  

 

Onze initiatieven voor hergebruik en preventie kan je vandaag vooral terugvinden op onze sociale me-

dia, alsook in ons magazine. We geven knutseltips, tips om afval te beperken, info over stromen die je 

moet sorteren voor je naar het recyclagepark gaat en promoten de kringwinkels. Tot en met augustus 
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initieerden we reeds 45 punten voor initiatieven voor hergebruik en preventie. De doelstelling van 60 

punten moet zeker behaald worden. 

 

 

3.3.1.3 Vrijwilligers: Propere Pierkes 

 

De Gentsche Gruute Kuis en Destelbergen helemaal schoon konden dit jaar opnieuw plaatsvinden 

op zondag 21 maart. Ondanks COVID slaagden we toch in behoorlijk wat burgers te motiveren om deel 

te nemen. Voor de Gentsche Gruute Kuis waren er 187 initiatieven en voor Destelbergen helemaal 

schoon 28.  

 

Een actief Proper Pierke is iemand die in het voorbije jaar (bijvoorbeeld: maart 2020-maart 2021) min-

stens één ophaling van ingezameld zwerfvuil gedaan heeft. Vorig jaar kenden we een enorme toename 

van de Propere Pierkes tijdens COVID. Vanaf juni dit jaar merken we enige terugval. 

 

 

Figuur 27: aantal Propere Pierkes 

 

 

3.3.1.4 Rekruteringscampagne 

 

 

Figuur 28: rekruteringscampagne "Werk mee aan een mooier morgen" 

 

In het kader van het beleidsplan 2021-2025 zullen er in de komende jaren een aantal vacatures ge-

lanceerd worden. Op korte termijn werd een recruteringscampagne opgezet. Hierboven het 

campagnebeeld, dat via verschillende kanalen wordt ingezet. In samenwerking met ons 

communicatiebureau ontwikkelen we dragers voor de verschillende communicatiekanalen: 
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• onze eigen website 

• gedrukte pers 

• online pers 

• Jobat 

• Jobbeurs  

• LinkedIn 

• Facebook 

• kort filmpje dat in september in de cinema’s te zien is 

 

In functie van de instroom en de evaluatie zullen we bekijken welke kanalen we in de komende maanden 

verder willen inzetten. 

 

3.3.1.5 On the go 

 

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de VVSG. 

Mooimakers voert onderzoek uit, stimuleert kennisuitwisseling en ondersteunt alle actoren die zich 

engageren in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. Financiële ondersteuning is er bijvoorbeeld voor het 

‘On the go’-project, waarbij Stad Gent en IVAGO de handen in elkaar slaan om takeawayafval in de 

stad aan te pakken.  

 

Stad Gent vroeg de ondersteuning van IVAGO voor het opzetten van een brede 

communicatiecampagne in 2022 en voor een beperkt voorsmaakje in 2021. In de periode van midden 

augustus tot begin oktober herhaalden we daarom een campagne uit 2017: het plaatsen van 

menuborden op vijf plaatsen in Gent. De menuborden herinneren mensen eraan dat wie zwerfvuil 

achterlaat een GAS-boete van 120 euro riskeert. 

 

 

Figuur 29: menuborden herinneren eraan dat wie zwerfvuil achterlaat een GAS-boete riskeert 
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3.3.1.6 Harde plastics en selectief te storten 

 

Op 1 juni 2021 veranderen er enkele zaken op de IVAGO-recyclageparken. Op die manier wil de 

afvalintercommunale inzetten op beter en veiliger sorteren. Onze dienst zorgde voor het nodige 

communicatiemateriaal. 

 

➢ De manier van asbest aanbieden op de IVAGO-recyclageparken veranderde op 1 juni. 

Op de website schetsten we het stappenplan voor het verwijderen, verpakken en wegbrengen 

van asbest. Er werd ook een duidelijke flyer opgemaakt. 

 

➢ Om ervoor te zorgen dat de afvalstromen ‘zuiver’ zijn en dat afval dus goed kan worden 

gerecycleerd, voerde IVAGO op 1 juni 2021 een nieuwe afvalsoort in: ‘Gemengd, te 

storten’. Om het onderscheid met de andere fracties duidelijk te maken, werd er voor de 

parken een zuil ontwikkeld die de nieuwe fractie duidelijk onderscheidt van de andere fracties 

steenpuin en glas. 

 

 

Figuur 30: de nieuwe manier van asbest aanbieden op de recyclageparken 

 

In ons magazine van juni wordt ook veel aandacht besteed aan die twee belangrijke wijzigingen.  

 



Evaluatieverslag 2021 – ontwerp V3 voorgelegd aan RvB 27.10.2021 
46 

3.3.2 INTERNE COMMUNICATIE 

 

• De familie-uitstap naar Bellewaerde konden we eindelijk voorbereiden voor zondag 24 oktober.  

• De personeelskrant GO IVAGO verscheen maandelijks.  

• Incentives naar aanleiding van periodes zonder ongeval (fruit), extreme warmte (roomijs). 

• We stuurden alle medewerkers een welgemeend vakantiekaartje. 

• Op dinsdag 7 september verwelkomden we onze mewerkers met een lekker ontbijt. 

• Ook het traditionele sinterklaasfeest kan dit jaar plaatsvinden.  

 

3.3.3 CORONACOMMUNICATIE 

 

Hieronder lees je meer over onze coronacommunicatie, aangezien dat een belangrijk aspect bleef 

van onze communicatie. 

 

Intern 

• Informatiedoorstroming van de maatregelen die het crisis- en het stafteam namen om de 

verspreiding van het virus tegen te gaan.  

• Signalisatie rond afstand houden en het dragen van een mondmasker. Herhaling was nodig.  

  

Extern  

• Voortdurend communiceren via de verschillende kanalen (sociale media, website, pers, …) over 

de wijzigingen in de dienstverlening. 

• Perscommunicatie. 
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4 DE AFVALENERGIECENTRALE  

 

4.1 MILIEUPRESTATIES 

Tot eind augustus hebben de noodschouwen 292 minuten geopend gestaan. Als doelstelling willen we 
dat de noodschouwen minder dan 368 minuten open staan op jaarbasis. Daar zitten we momenteel nog 
onder.  

De emissies van de onderstaande polluenten in de rookgassen blijven gemiddeld ver onder de emis-
sienormen vermeld in de milieuvergunning.  

 Grenswaard

e in mg/Nm³ 

Gemiddelde gevalideerde 

waarde (meetapparatuur 

IVAGO) in mg/Nm³ 

Halfjaarlijkse meting door derden 

(Tauw) in mg/Nm³ 

17 april  

SO2 50 9,65 <2 

TOC 10 0,99 <1 

NOx 150 95,26 61 

CO 50 2,44 <2 

Stof 10 1,55 1,5 

NH3 10 3,77  

HCl 10 0,46 1,1 

HF 1 - <0,07 

Tabel 6: overzicht metingen eerste acht maanden 2021 

 

 

Driemaandelijks worden bijkomend ook de zware metalen gemeten. Ook daar liggen de resultaten ver 
onder de grenswaarden.  

component Grenswaarde (mg/Nm3) Analyseresultaat  

(mg/Nm3) ( gem. van 3 

metingen ) 

Hg 0,05 <0,005 

Cd, Tl 0,05 <0,01 

Som andere zware metalen 0,5 0,013 

Tabel 7: resultaten 3-maandelijkse meting zware metalen 2021 

 

Als laatste wordt ook de uitstoot van dioxines en furanen bepaald. Dit gebeurt met een wekelijkse con-

tinue bemonstering. Dit resulteerde in een gemiddelde uitstoot van 0,0563 ng TEQ/Nm³ (nanogram 

Toxisch EQuivalent per normkubieke meter) voor de eerste 8 maanden van dit jaar. De richtwaarde 

volgens Vlarem II is 0,1 ng TEQ/Nm³.  
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4.2 MEER ENERGIE LEVEREN 

 

4.2.1 BESCHIKBAARHEID VAN DE INSTALLATIES 

Als doel stelden we een beschikbaarheid van beide verbrandingslijnen voorop van minimaal 93%. Om 
dat te realiseren, mochten er buiten de geplande stilstand geen grote ongeplande stilstanden zijn.  

 Jan – aug 2021 Doelstelling 

Beschikbaarheid lijn 1 92,89% + 93% 

Beschikbaarheid lijn 2 100,00%. + 93% 

Verwerkt tonnage 68.601 ton 100.000 ton 

Tabel 8: beschikbaarheid installatie en verwerkt tonnage van AEC 2021 (t.e.m. augustus) 

 

4.2.2 VERBRANDE TONNAGES AFVAL 

De afvalenergiecentrale verwerkte 68.601 ton afval in de eerste acht maanden van 2021. Eind augus-

tus 2020 hadden we meer dan 70.000 ton verwerkt. We hebben dus een kleine achterstand in 2021. 

Op lijn 1 waren er in de eerste acht maanden van het jaar drie ongeplande stilstanden. In mei is de lijn 

gedurende twee dagen stilgelegd wegens een stijgende stofdoorslag van de mouwenfilter. In juni lag 

de lijn opnieuw stil voor tien dagen, als gevolg van een overschrijding van de toegelaten drempelwaarde 

voor dioxines en furanen. In juli werd de lijn gedurende twee dagen stilgelegd voor een herstelling van 

het verbrandingsrooster. In totaal heeft lijn 1 dus 325 uur stilgelegen, waardoor er ongeveer 2.000 ton 

afval minder is verbrand. 

 

4.2.3 STOOM- EN STROOMPRODUCTIE 

Tot eind augustus exporteerden we 7.594 MWhe. Dat komt overeen met 110.7 kWhe per ton afval.  

Door de overschrijding van de toegelaten drempelwaarde voor dioxines en furanen is beslist om de 
katalytische denox-installatie opnieuw op te starten tot de nodige technische aanpassingen zijn 
uitgevoerd in de installatie. Die maatregel leidde tot een verlies in stroomproductie van 2.100 MWhe. 

In diezelfde periode leverden we respectievelijk 22.886 MWhth en 8.695 MWhth aan het UZ en aan 
Eastman. De beschikbaarheid van beide warmtenetten was lager dan vorig jaar door verschillende 
technische problemen. Die problemen zijn ondertussen verholpen. 

Als doelstelling wilden we tussen de 500 en 600 MWh per 1.000 ton verbrand afval aan warmte 
exporteren. Die doelstelling werd eind augustus nog niet behaald. 

 

 2021 (t.e.m. aug) Doelstelling 

Elektriciteit geëxporteerd 110,7 MWhe/1.000 ton afval 180-200 MWhe/1.000 ton afval 

Stoom 460,4 MWh/1.000 ton afval 500-600 MWh/1.000 ton afval 

Tabel 9: energieproductie 2021 januari-augustus 
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4.2.4 PROJECTEN VOOR VERBETERING 

 

4.2.4.1 Rookgasreinigingsproject 

De ureumdosering wordt sinds februari op een andere manier aangestuurd, wat resulteerde in een lager 
grondstofverbruik en in een beter resultaat met betrekking tot NOx en NH3-emissies in de schouw. 

De dioxorbdoseerinstallatie wordt verder technisch verbeterd om de betrouwbaarheid van de dosering 
te verhogen. 

 

4.2.4.2 Test met watergekoelde zijwandboxen 

De testopstelling op ovenlijn 1 wordt dit jaar vervangen door een definitieve opstelling, waarbij alle 
zijwandboxen op de lijn watergekoeld zullen worden. Daardoor zullen ze een langere levensduur 
hebben, waardoor we ze niet langer bij elke stilstand moeten vervangen. 
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5 SYSTEMEN, ONTWIKKELING EN STROOMBEHEER 

 

5.1 ENERGIE- EN GRONDSTOFFENBEHEER 

 
In 2021 startten we de studie voor de opmaak van een masterplan voor de site Proeftuinstraat. Dat werd 
gedaan om een antwoord te kunnen bieden op een aantal vragen: circulatie en bijhorende veiligheid op 
de site, krappe kleedruimte, nood aan extra bureauruimte, vergroten refter, … Het project is in belang-
rijke afhankelijk van de aanvraag van de omgevingsaanvraag voor de site, en met de verbouwing van 
het recyclagepark. 

 

5.2 LOGISTIEK – FACILITAIR BEHEER 

 

5.2.1 CNG-STATION 

Begin 2021 werd het CNG-tankstation uitgebreid van 22 naar 64 tankplaatsen. 

 

5.2.2 BESCHERMINGSMATERIAAL 

Er werd een bestek opgestart voor nieuwe veiligheidsschoenen in 2019. Die werden in 2020 uitvoerig 
getest door onze medewerkers. In 2021 werd gestart met de nieuwe veiligheidsschoenen. Voor de 
kledij is de markstudie lopende. 
 

5.3 DEELNAME PROJECTEN 

 

5.3.1 PROJECT MATERIALENBANK 

In 2020 en 2021 gaven we in het onderzoeksproject Materialenbank advies over mogelijke business- 
en operationele modellen om hergebruik van bouwmaterialen tot stand te brengen, ondersteund door 
de sociale economie. Dat deden we samen met Labeur, Weerwerk, Ateljee en Stad Gent. Conclusie: 
het opzetten van businessmodellen is zeer moeilijk. Momenteel zijn er zelfs voor een pilootopstelling te 
veel drempels om het initiatief uit te werken.  

 

5.3.2 PROJECT URBAN BIOREFINERY 

Het project Urban Biorefinery gaat op zoek naar alternatieven voor organische stromen, zowel bij inza-
meling als bij verwerking. IVAGO heeft daarbij advies gegeven. Het project resulteerde in een restpro-
ject waarbij koffiegruis apart zal worden ingezameld en verwerkt.  

 

5.3.3 PROJECT LOGIBAT 

In mei 2021 beslisten we mee in te stappen op het VIL-project Logibat. Daarbij gaat het VIL na hoe de 
logistieke sector elektrische zware vrachtwagens kan inzetten, wat de vereisten zijn voor de verschil-
lende toepassingen en hoe de businesscase eruitziet.  

 

5.3.4 PROJECT URBAN WASTE COLLECTION 

Urban Waste Collection is een project van het Vlaams instituut voor logistiek samen met verschillende 
inzamelaars (Renewi, Suez, IVAGO, Imog ... om te kijken naar nieuwe manieren om bedrijfsafval in te 
zamelen in een stedelijke omgeving. Zo is gekeken naar een ‘witte truck’ en ondergrondse afvalinza-
meling. IVAGO heeft zijn kennis en ervaring gedeeld. 
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5.3.5 PROJECT REPAIR ZKT HUB 

In 2021 werd IVAGO partner in het project ‘REPAIR ZKT HUB’, met als leading partners Herw!n en 
Repair en Share. Het project heeft als doel elektronisch afval te vermijden, voornamelijk door de repair-
capaciteit van (sociale) ondernemingen te versterken. IVAGO bekijkt, vooral in de werkgroepen rond 
productstromen, hoe zoveel mogelijk herbruikbaar en/of herstelbaar elektro op de beste manier kan 
worden ingezameld. Dat doen we samen met andere intercommunales, elektrogroothandels, fabrikan-
ten, Recupel en Kringwinkels. In de zomer van 2021 werden al piloten opgestart bij andere intercom-
munales om de betrokken materialen ‘bewarend’ in te zamelen op recyclageparken, waarbij ze apart 
werden gehouden. Voor meer informatie: https://repairshare.be/projectfiche-repair-zkt-hubs/ 

 

5.4  DIGITALISERING EN INNOVATIE  

 

5.4.1 SAP 

In 2021 investeerden we verder in de optimalisatie en ontwikkeling van SAP in onze organisatie. Zo 
implementeerden we in februari de opzet van de verschillende afvalstoffenregisters die we moeten 
rapporteren aan OVAM (als producent, verwerker en inzamelaar van afval) binnen SAP. Zo kunnen 
we ze sneller en accurater aanleveren, op de manier die gewenst is door OVAM. We analyseren ook 
al de implicaties van het feit dat OVAM Matis invoert, een nieuw systeem om afvalstoffeninformatie te 
bezorgen.  

 

5.4.2 CRM 

Binnen CRM gebeurde een optimalisatie: meldingen die een actie vereisen (extra ophaling afval bij-
voorbeeld) stuurt Klantrelaties meteen als een dagorder naar de Waste&Recycling of naar de plan-
ningsmodule bij Operaties. Zo staan ze meteen op het dagrapport van de chauffeur. 

 

5.4.3 AANREKENINGEN EN FACTUREN 

Na een aanbesteding worden de bedrijfsafvalfacturen sinds april via een nieuwe verwerker naar de 

eindklant verzonden. De klant heeft de keuze om de factuur op papier, via e-mail of via Doccle te ont-

vangen en kan ze naderhand ook consulteren in het e-loket op de IVAGO-website. 

De Diftar-aanrekeningen en herinneringen voor de burgers zullen in het najaar via dezelfde verwerker 
verzonden worden op de manier die de klant zelf kiest. We maken van de gelegenheid gebruik om de 
aanrekening in een nieuw jasje te stoppen, zodat ze duidelijker en overzichtelijker wordt. We voorzien 
bijvoorbeeld een QR-code opdat de klant de betaling snel, eenvoudig en correct kan uitvoeren met 
een bank-app naar keuze. 

Er zal op de papieren versie van de aanrekening een call-to-action toegevoegd worden om de keuze 
voor digitale ontvangst van de aanrekening te stimuleren. 

 

5.4.4 TIJDSREGISTRATIESYSTEEM 

De update van het tijdsregistratiesysteem voor onze medewerkers wordt vanaf oktober opgestart, de 
voorafgaande analyses zijn al gebeurd. 

 

5.4.5 NIEUW WEEGSYSTEEM VOOR VRACHTWAGENS 

Een groot project in 2021 was het opzetten van een nieuw weegsysteem voor de toekomstige vracht-
wagens van IVAGO, met een nieuwe achterliggende software en nieuwe boordcomputers. De eerste 
voertuigen voor de inzameling van grofvuil zijn intussen in gebruik. Een belangrijk element was de in-
tegratie van het nieuwe weegsysteem in SAP, voornamelijk voor grofvuil. Meteen zetten we ook de 
planning van de grofvuilophalingen over van het Diftar-systeem naar SAP. Als burgers dus een opha-
ling van grofvuil aanvragen, via de website of telefonisch, wordt telkens een order aangemaakt in 
SAP. Dat order gaat meteen naar de chauffeurs via de nieuwe boordcomputers. Na uitvoering wordt 

https://repairshare.be/projectfiche-repair-zkt-hubs/
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het order door de chauffeur afgemeld en direct met gewogen gewicht teruggezonden naar SAP. Het 
huidige weegsysteem blijft wel nog actief op een aantal voertuigen, tot ze uit dienst worden gezet.  

 

5.4.6 NIEUW TOEGANGSSYSTEEM RECYCLAGEPARKEN 

Al in 2019 werd de vernieuwing van het toegangssysteem van de zes IVAGO-recyclageparken voor-
bereid, door het uitvoeren van een benchmark bij bijna alle intercommunales in Vlaanderen en een 
marktbevraging bij potentiële leveranciers. In 2021 werd de visienota over het masterplan voor de re-
cyclageparken 2.0 goedgekeurd door de raad van bestuur. Er zitten een paar belangrijke beslissingen 
in met een systeemimpact:  

• toegang voor de burgers van Gent en Destelbergen met e-ID 

• gebruik van Diftar-rekening voor de aanrekening van een bezoek aan het recyclagepark 

• voorzien van een betalende en een niet-betalende zon, waarin gewerkt zal worden met een 
aantal fractiegroepen die aangeduid worden met een kleur 

• vlotte en veilige doorstroming op het park door het inzetten van nieuwe technologie, zoals 
slimme slagbomen en ANPR-camera’s. 

Om die functionaliteiten te kunnen aanbieden, zullen we ook de achterliggende systemen aanpassen. 
De analyses daarvoor zijn gestart. 

 

5.4.7 KWALITEITSBELEID 

Het volledige IVAGO Management Systeem (IMS) met de beschrijving van al onze processen en de 
bijhorende documenten (procedures, werkinstructies en formulieren) werd opgezet binnen het intranet 
op het MS SharePoint platform. 

 

 

Figuur 31: het IVAGO Management Systeem (IMS) op Intranet 

 

Via het menu ‘mijn werk’ kan elke medewerker volgens zijn/haar rol snel de juiste documenten raadple-
gen vanop eender welke device, dus zowel op PC als via tablet of smartphone. 

Daarvoor werd voor alle buitendienst-medewerkers een Office 365-licentie voorzien, waardoor ze even-
eens een persoonlijke account en mailbox hebben. 
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6 KWALITEIT, MILIEU EN WELZIJN 

 

6.1 MILIEUMANAGEMENT GERICHT OP VOORTDUREND VERBETEREN 

6.1.1 ISO 14001 

Op 29, 30 april en 6 mei 2021 is de opvolgingsaudit voor ISO 14001:2015 door Bureau Veritas uitge-

voerd. Er werden één minor afwijking, zeven observaties en twee verbeterpunten vastgesteld. Die pun-

ten werden opgenomen in de algemene CAPA-lijst. 

 

6.1.2 AFVALENERGIECENTRALE 

Voor de afvalenergiecentrale handhaven we het zeer hoge kwaliteitsniveau met betrekking tot de emis-

sies. Door de overschrijding van de toegelaten drempelwaarde voor dioxines en furanen is beslist om 

de katalytische denox-installatie opnieuw op te starten tot de nodige technische aanpassingen zijn 

uitgevoerd in de installatie. 

De totale tijd dat noodschouwen open staan als er afval wordt verbrand moet ten opzichte van het 

beginjaar 2019 jaarlijks met 5% dalen. Deze doelstelling werd gehaald. 

 

Omschrijving  2019 8M 2020 8M 2021 8M 

Duurtijd openstaande noodschouwen 

(min) 
409 122 316 

Tabel 10: duurtijd openstaande schouwen 

 

6.1.3 LOZEN VAN AFVALWATER 

Het geregistreerde volume afvalwater op lozingspunt 3 bedraagt 1.060 m³ (YTD 8M). De lozingsnorm 

van 6.000 m³ op jaarbasis zal vermoedelijk niet worden overschreden in 2021. Een beter beheer van 

de veegvuiloverslag en de spuitplaats dringt zich nog steeds op. Vast afval moet in de afvalcontainer 

om verstoppingen te vermijden. 

 

 

Figuur 32: geloosd afvalwater op lozingspunt 3 
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6.1.4 LOZEN VAN HEMELWATER OP DE RECYCLAGEPARKEN 

De heffing op de recyclageparken, die via de forfaitaire meetmethode loopt, is anders verlopen dan in 

2020. Door de verhoogde neerslagwaarden in 2020 kon er geen gebruik gemaakt worden van de effec-

tieve neerslagwaarden. Er werd teruggerekend met de standaardwaarden die de VMM hanteert.  

 

6.1.5 ANDERE 

Uitgevoerd: 
 

• de dienst KMW heeft de transitie uitgevoerd naar SharePoint. 

• het rookgasreinigingsproject is afgewerkt. Sinds 01/07/2020 is de ureuminjectie opgestart om 

de NOx uit de rookgassen te halen. Naar aanleiding van een dioxineoverschrijding is de deNOx-

installatie opnieuw opgestart en draait momenteel nog. 

• er is een studiebureau aangesteld voor de opmaak en uitwerking van een project-MER en om-

gevingsvergunningsaanvraag. 

• er zijn in de AEC bijkomende debietmeters geïnstalleerd om het energieverbruik beter te kun-

nen opvolgen in het kader van het energieplan. 

 
Lopende: 
 

• het project is opgestart om het ‘afvalwater’ van Water-link te hergebruiken. De aanpassingen 

aan de infrastructuur worden uitgevoerd tijdens de stilstand van 2021. 

• om een beter zicht te krijgen op de effectieve neerslagwaarden en de kwaliteit van het afvalwa-

ter op de recyclageparken, worden er stalen genomen om de kwaliteit in kaart te brengen. Dat 

kan aanleiding geven tot het al dan niet plaatsen van een meetgoot bij de vernieuwing van de 

recyclageparken in 2022. Zo kan er afgestapt worden van het gebruik van de forfaitaire neer-

slagwaarden die de VMM hanteert bij de heffing op de waterverontreiniging. 

• om een zicht te krijgen op de staat van de riolering wordt een camera-inspectie uitgevoerd. Deel 

1 is uitgevoerd op 25/08/21. Deel 2 is voorzien op 15/09/21. 

 
 
 

6.2 HANDHAVEN KWALITEIT DIENSTVERLENING: ISO 9001 

Op 29, 30 april en 6 mei 2021 is de opvolgingsaudit voor ISO 9001:2015 door Bureau Veritas uitgevoerd. 
Er waren een minor afwijking, vijf observaties en twee verbeterpunten. Die punten werden opgenomen 
in de algemene CAPA-lijst. 

 
Er is een doelstelling opgenomen in verband met de afwijkingen. Het aantal nog af te werken afwijkin-
gen, verbeterpunten en observaties moet lager zijn dan 20% en het aantal afgewerkte afwijkingen, ver-
beterpunten en observaties moet hoger zijn 80%. Voorlopig is deze doelstelling behaald. 
 

Afwijkingen 2020 8M 2021 8M 

Af te werken afwijkingen, verbeterpunten en observa-
ties 

18% 12% 

Afgewerkte afwijkingen, verbeterpunten en observaties 82% 88% 

Tabel 11: scores t.o.v. doelstellingen ISO 
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6.3 WELZIJN, VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK 

 

6.3.1 ARBEIDSONGEVALLEN 

Eind augustus noteerden we 30 arbeidsongevallen met IVAGO-medewerkers met minstens één dag 
werkverlet. We registreerden twee woon-werkongevallen. 

 

Jaar YTD(8M) 
2017 

YTD (8M) 
2018 

YTD (8M) 
2019 

YTD (8M) 
2020 

YTD (8M) 

2021 

Aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag werkverlet 

IVAGO-medewerkers 33 39 26 22 30 

Interim 16 10 10 7 7 

Woon-werkongevallen 

IVAGO-medewerkers 4 4 7 4 2 

Interim 1 0 1 2 4 

Tabel 12: aantal arbeidsongevallen en woon-werkongevallen medewerkers en uitzendkrachten 

 

Dat resulteert in een frequentiegraad (Fg) van 88,74 eind augustus. Daarmee behalen we de doelstel-
ling van 90 en kunnen we hopelijk ook tot eind dit jaar de doelstelling behouden. 

 

 

 

 

 

Figuur 33: frequentiegraad 2017-2021 januari-augustus 

102

120

79

64

89

0

20

40

60

80

100

120

140

YTD (8M) 2017YTD (8M) 2018YTD (8M) 2019YTD (8M) 2020YTD (8M) 2021

Frequentiegraad 2017-2021

Fg

doelstelling 90



Evaluatieverslag 2021 – ontwerp V3 voorgelegd aan RvB 27.10.2021 
56 

Het meest aantallen ongevallen gebeurde bij het ophalen van huisafval (47%). De 5 belangrijkste oor-
zaken van de arbeidsongevallen, samen goed voor 83%, zijn: 

 

• misstap of uitglijden zonder vallen (20%) 

• val op begane grond (20%) 

• geraakt worden door een deur, een container, … (20%) 

• optillen en dragen (13%) 

• duwen en trekken (10%) 

 

De ernstgraad eind augustus bedroeg 2,14.  Deze ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar. De doelstelling 
om een ernstgraad te halen van minder dan 1,25 wordt voorlopig niet gehaald. 

 

 

 

Figuur 34: ernstgraad arbeidsongevallen 2017-2021 januari-augustus 

 

6.3.2 INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (IDPBW) 

Het jaaractieplan rond veiligheid en welzijn werd gedeeltelijk uitgevoerd. Het uitvoeren van acties ge-
beurt niet alleen door de afdeling KMW. 

Prioritaire preventiemaatregelen voor 2021: 

• coronamaatregelen 

• veiligheidsopleidingen werknemers 

• AO-onderzoek 

• opvolgen risicovolle werken 
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Uitgevoerd of lopende: 

• sensibiliseren van de medewerkers door toolboxmeetings (AEC + Operaties) 

• sensibiliseren van medewerkers door vorming en opleiding: opleiding preventieadviseur niveau 

3 (Stewards); opleiding door trainingscoördinator (medewerkers) 

• sensibiliseren van medewerkers: communicatiecampagnes rond veiligheid 

• ontwikkelen diversiteitsbeleid en vorming ‘omgaan met diversiteit’ onder leiding van Houssein 

Boukhriss, Trace 

• onderzoek glasrecipiënten 

• oorzakenonderzoek arbeidsongevallen: uitvoeren arbeidsongevallenonderzoek door IDPBW 

samen met de trainingscoördinator en stewards 

• werkkledij: vernieuwen werkkledij en veiligheidsschoenen (CREAT) 

• valbescherming: levenslijnen voor valbescherming installeren op de daken (gebouw A) 

• legionella-opvolging 

• aanpassen van asbestcontainers + werkwijze 

• afzuiging uitlaatgassen garage: Vervangen installatie 

• risicoanalyse van de binnenlucht 

Nog uit te voeren: 

• onthaalprocedure: e-learnings 

• jaarlijkse evacuatieoefening site Proeftuinstraat (met uitzondering van het recyclagepark) 

• sensibilisering van medewerkers: Werelddag voor veiligheid en gezondheid van het werk, gast-

spreker Ethias “Vermijden van arbeidsongevallen” 

• sensibiliseren van medewerkers door vorming en opleiding: opleiding veiligheidsmanagement 

(Diensthoofden); opleiding arbeidsongevallenonderzoek (eerste leidinggevenden) 

• opmaak evacuatieplannen AEC 

• psychosociale risicoanalyse: welzijnsbevraging 
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7 PERSONEEL 

 

7.1 SALARISBEHEER 

 

Er wordt nog steeds gewerkt met de loonmotor van SD Worx, die specifiek voor de publieke sector is 

gemaakt. De loonmotor ging live op 1 januari 2018, maar nog niet alles verloopt 100% vlot. In vergelij-

king met 2020 werd wel een verbetering vastgesteld en verloopt het operationeel overleg goed. De 

betalingen aan de personeelsleden verlopen prima.  

 

Er zijn zeer regelmatig individuele gesprekken door de salarisbeheerders om toelichting te geven aan 

de personeelsleden. Voorlopig is de doelstelling (maximaal 2% correcties) om een accurate en trans-

parante loonverwerking te realiseren, gehaald (1,81%). 

 

Het gebruik van de digitale loonbrieven is geen succes, ondanks regelmatige mondelinge sensibilise-

ring. Het aantal gebruikers ligt zelfs lager dan het aantal bedienden. Nieuwe personeelsleden krijgen 

alleen de digitale loonbrief. Een project met een externe partner om personeelsleden te ondersteunen 

bij het gebruik van digitale middelen, op het werk en in hun privésituatie, werd opgeschort als gevolg 

van de COVID-19-pandemie en zal pas in 2022 kunnen plaatsvinden. 

Enkele aanpassingen op basis van de sociale en fiscale reglementering werden verder goed afgewerkt. 

 

7.2 BEHEERSING VAN DE PERSONEELSKOST, WERVING EN SELECTIE 

7.2.1 PERSONEELSBESTAND 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand per maand in 2021. 

 

 

Tabel 13: personeelsbestand IVAGO 2021 

 

 

413 416 418 429 425 436 477 448 433

398,13 392,45 402,08 414,02 408,94 416,32 427,96 431,47 411,42

378 376 375 387 387 386 386 386 383

116 116 117 116 116 118 120 122 118

262 260 258 271 271 268 266 264 265

365,65 362,65 363,65 375,05 376,05 374,3 373,5 374 370,64

6 4 4 3 3 3 3 3 4

41 44 47 45 41 53 94 65 54

32,48 29,8 38,43 38,97 32,64 42,02 54,46 57,47 40,78

8,16 7,59 9,56 9,41 7,98 10,09 12,73 13,32 9,86

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

YTD

84 84 83 83 82 81 80 80 0

268 266 266 273 273 273 274 274 0

26 26 26 31 32 32 32 32 0

STATUTAIREN

CONTRACT. ONBEP

CONTRACT.BEP.DUUR

INTERIMS (VTE)

INTERIMS (% VTE)

ECOV (koppen)

ECOV (VTE)

STATUT./CONTRACT. (incl. niet-actief)

SAMENSTELLING

BEDIENDEN

ARBEIDERS

IVAGO VTE

NIET ACTIEF

INTERIMS (koppen)

aug 2021 Gemidd. 

2021

VOORTSCHRIJDENDE PERSONEELSSTATISTIEK

2021

TOTAAL Werknemers

TOTAAL VTE

BEZETTING (laatste dag maand)

jan 2021 feb 2021 maart 2021 april 2021 mei 2021 juni 2021 juli 2021
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Toestand op 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/08/2021 

IVAGO-personeel 383 387 380 386 

interim 64 64 45 65 

totaal 447 451 425 451 

Tabel 14: personeelsbestand 2018-2021 IVAGO/interim 

 

De volgende grafieken geven een inzicht op de samenstelling van het personeelsbestand.  

 

Werknemers worden niet meer statutair benoemd, waardoor eind augustus 2021 nog 80 statutairen 
werkzaam waren bij IVAGO.  

 

Aantal personeelsleden volgens statuut ( excl. interims) 

  31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/08/2021 

statutair 96 93 86 80 

contractueel od 260 270 268 274 

contractueel bd 27 24 26 32 

TOTAAL 383 387 380 386 

Tabel 15: aantal personeelsleden volgens statuut (excl. interims) 

 

 

 

Figuur 35: leeftijdspiramide in koppen: evolutie 
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IVAGO heeft een soepel beleid met betrekking tot deeltijds werken: er zijn bijna geen beperkingen. Het 

aantal deeltijds werkenden blijft dan ook een belangrijke groep. Het leeuwendeel van die groep werkt in 

een regime van 80%. 

 

Aantal deeltijds         

uurrooster 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/08/2021 

50% 4 9 8 8 

60% 1       

70%         

75% 1 1 1 2 

80% 49 46 40 37 

90%     1 1 

Totaal 55 56 50 48 

Tabel 16: personeelsleden volgens deeltijdse tewerkstelling 

 

7.2.2 WERVING EN SELECTIE 
 

In 2020 stond werving en selectie onder druk. In 2021 werd dan ook een versnelling hoger geschakeld: 

er kwamen een nieuw organigram en een nieuwe personeelsformatie, we creëerden meer dan 20 

nieuwe functies, nieuwe functiebeschrijvingen werden in het leven geroepen, en we begonnen met het 

toepassen van de sinds 1 mei in voege zijnde inloopperiode en de versoepelde voorwaarden (capaci-

teitstesten ter vervanging van diploma). Bovendien trok de economie opnieuw aan, wat nog meer in-

spanningen vroeg om de groeiende groep aan knelpuntvacatures in te vullen.  

We merken dat de profielen die IVAGO zoekt zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt, waar werkgevers 

actief zijn die andere middelen en personeelsvoorwaarden ter beschikking hebben om kandidaten aan 

te trekken. IVAGO bevindt zich bovendien dicht bij de industrie en de haven, die vaak gelijkaardige 

profielen willen aantrekken.  

 

 

7.2.2.1 IVAGO-personeel 
 

Het beleidsplan 2020-2025 voorziet een uitbreiding van de taken van IVAGO. Om die taken te realise-

ren en de continuïteit van de huidige dienstverlening te garanderen, werd een groot aantal wervings-

campagnes opgestart. De bedoeling is om de huidige tewerkstelling te behouden en zelfs te versterken. 

Daarbij rekenen we niet alleen op externe instroom, maar beogen we ook de herplaatsing en doorstro-

ming van eigen medewerkers. Bovendien moeten personeelsleden die met pensioen gaan op korte 

termijn vervangen worden. 

 

Er werd een prioriteitenlijst opgemaakt. Twee rekruteringscampagnes (“golven”) werden gestart in 

maart en juni. Er worden er nog twee voorzien in september en december. Daarnaast startte er in juni 

een campagne voor de openstaande functies van de AEC. Ook de ondersteunende diensten hebben 

regelmatig een plotse behoefte aan interims, die we eveneens dienen te zoeken.  

 

Sinds januari werden vier aanwervingsprocedures, die al opgestart waren in 2020, verder afgewerkt. Er 

werden daarnaast nog 27 nieuwe procedures opgestart. Veel van die vacatures betreffen knelpuntbe-

roepen, wat de instroom moeilijk maakt. Het blijkt niet eenvoudig om de juiste kandidaten te bereiken. 
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Hetzelfde geldt voor de doelgroepen die we zoeken in het kader van meer diversiteit in ons personeels-

bestand. Externe communicatie dient daarop in te spelen. Dat alles leidt ertoe dat een deel van de 

opgestarte procedures zonder resultaat moet worden afgerond en opnieuw gelanceerd moet worden.  

 

Bovendien blijkt dat een groot deel van de inschrijvingen niet voldoet aan de formele voorwaarden, zoals 

het indienen van de juiste documenten, waardoor we die kandidaten niet kunnen toelaten tot de proce-

dure. In onze war for talent vraagt het een extra, grote inspanning van de HR-afdeling om die dossiers 

in orde te krijgen door de kandidaten individueel te begeleiden. Dat was vroeger veel minder het geval. 

Daarnaast spraken we – gelet op het interessante karakter van bepaalde functies – met enkele buiten-

landse kandidaten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, waardoor de contacten ook inhoudelijk 

anders verlopen. 

 

Slechts een beperkt deel van de kandidaten slaagt voor de proeven, waardoor we een selectie in be-

paalde gevallen moeten herbeginnen. Voor de meeste functies van niveau A, B en C voeren we dan 

weer een verkennend gesprek om de functie, de nodige ervaring en onze verwachtingen toe te lichten. 

Dat heeft zijn nut, maar vergt veel arbeidstijd. 

 

Om de kwalitatief en kwantitatief gewijzigde wervingscampagnes te ondersteunen, is er via Poolstok 

een (0,6 VTE) externe recruiter-consultant aangesteld. Die consultant diende mensen actief te zoe-

ken en aan te schrijven, na een inwerkperiode gedurende de eerste maanden. Dat contract liep tot eind 

september 2021.  

 

Om de instroom van ‘moeilijke’ profielen te ondersteunen, doet IVAGO een beroep op verschillende 

externe gespecialiseerde kantoren, naargelang de vacature. Dat kan oplopen tot zeven kantoren voor 

één functie, zeker als de vacature een hoog knelpuntkarakter heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval voor 

financiële en technische functies. 

 

Voor de assessments doet IVAGO via Poolstok een beroep op verschillende externe partners om vol-

doende snel de proeven te kunnen inplannen. Na de versoepeling van de federale en andere COVID-

maatregelen stelden we vast dat de agenda’s van die partners heel snel vol raakten. 

 

Voor uitzendkrachten is er een samenwerking met Agilitas. Zij zorgen voor instroom van milieuwerkers, 

chauffeurs en recyclageparkwachters. Ook voor die jobs is een krapte ontstaan. Daarom werden nog 

eens tien procedures gevoerd om andere uitzendkrachten te vinden. Navraag leert ons dat het voor die 

profielen zeer moeilijk is om een voldoende kwalitatieve instroom te krijgen. Het tijdelijke karakter van 

de functies blijkt vaak een struikelblok. 

 

De cijfers 

 

Totaal van de selecties (tot en met augustus): 32 lopende/gevoerde procedures: 

 

• 4 procedures waren al opgestart in 2020 

• 28 zijn opgestart in 2021 

• 13 procedures zijn nog lopende 

• 19 zijn al afgerond 

 

 
Opdeling van de procedures volgens selectievorm 

 

• Alleen aanwerving: 0 

• Aanwerving en bevordering: 28 

• Alleen herplaatsing: 2 
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• Procedure in waarneming: 1 

• Toepassing art 5 contractueel reglement: 1 

 

Aantal kandidaten (periode januari – augustus 2021) 

 

• Aantal ontvangen kandidaten: 252 

• Aantal toegelaten kandidaten: 110 

• Aantal geslaagde kandidaten: 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.2 Uitzendkrachten en spontane sollicitaties 
 

Naast de procedures voor IVAGO-personeelsleden werden er verschillende procedures voor uitzend-

krachten gevoerd.  

 

De procedures voor milieuwerker, chauffeur, recyclageparkwachters en jobstudenten worden volledig 

door het uitzendkantoor doorlopen. 

Nieuwe contracten  Aantal 

Procesoperator in opleiding 1 

Beleidsmedewerker voorzitter 1 

Milieuwerker 16 

Planner-opvolger in opleiding 3 

Traingingscoördinator 1 

Diensthoofd operaties 1 

Steward 1 

Controller 1 

Afdelingshoofd interne en externe communicatie 1 

Functioneel analist 1 

Expert afvalpreventie en sensibilisering 1 

Commercieel diensthoofd bedrijfsafval 1 

HR Stafmedewerker 1 

TOTAAL 30 

    

Verlenging met opnieuw bepaalde duur   

Milieuwerker 15 

Bevordering   

Chauffeur 7 

Verlenging met omzetting naar onbepaalde duur   

Milieuwerker 9 

Tabel 17: contracten goedgekeurd door de Raad van Bestuur (1/1/2021-31/8/2021) 
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Voor bedienden gebeuren de gesprekken door IVAGO, na een preselectie door het uitzendkantoor. 

Er werden zes procedures voor bedienden-uitzendkrachten gevoerd, voor de volgende functies: 

 

• planner-opvolger 

• medewerker frontoffice en onthaal 

• medewerker sociale correcties 

• medewerker business support 

• administratief medewerker KMW 

• assistent personeel- en loopbaanbeer 

 

Van het uitzendkantoor vernemen we dat ze zeker voor bediendenfuncties vaak weinig instroom ken-

nen. Veel kandidaten zijn op zoek naar een vaste tewerkstelling en staan er dus niet voor open om een 

tijdelijke opdracht te vervullen. 

 

In 2020 kwamen 93 nieuwe uitzendkrachten in dienst (inclusief jobstudenten). 

IVAGO ontving 137 spontane sollicitaties. In 2019 waren dat er 113 en 87 in 2018. 

 

 

7.3 AANWEZIGHEID 

 

De aanwezigheid bedraagt gemiddeld 90,71%, iets lager dan het vorige jaargemiddelde. Er kan op dit 

ogenblik geen nuttige conclusie uit die cijfers getrokken worden. 

 

 

Figuur 36: aanwezigheid 2018-2021 

 

De voorbije jaren werd ingezet op de effectieve aanwezigheid van personeelsleden. Een vernieuwende 

beloningsvorm in de vorm van een gevarieerde prestatiepremie op basis van een aantal dagen effec-

tieve aanwezigheden, vastgelegd in de cao 2020-2023, wierp in de eerste twee (winter)maanden zijn 

vruchten af. Die nieuwe aanpak blijkt motiverend te zijn. 

 

 

7.4 VORMING, TRAINING EN OPLEIDING (VTO) 

 
In de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2021 werden er al 1036,65 uren aan VTO geregistreerd. 

Dat aantal is exclusief de uren rond het behalen van een rijbewijs C/B en de vakbekwaamheid. In 2020 

werden er in totaal 4317,3 uren aan opleiding gegeven. 2020 was als jaar zeer beïnvloed door COVID, 

waardoor een deel van de opleidingen werd uitgesteld naar het volgende jaar.  
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In 2021 werd er opnieuw een grote inspanning geleverd om alle personeelsleden de kans te geven om 

voldoende opleiding te volgen.  

Zoals elk jaar kwamen er een aantal verplichte opleidingen terug:  

 

• voor onze medewerkers met een rijbewijs C wordt er een bijscholing vakbekwaamheid voor-

zien, zoals een Europese richtlijn verplicht. Het grootste deel van de chauffeurs kreeg een op-

leiding rij- en rusttijden, een beperkt deel kreeg een opleiding omgaan met gevaarlijke stoffen.  

• een deel van de opleiding voor de preventieadviseur, milieucoördinator en vertrouwensper-

soon werd al georganiseerd.  

• de bijscholing voor de bedrijfseerstehulp werd voorzien in het najaar.  

• ook de vijfjaarlijkse herattestering voor vorkheftruck en hoogtewerker werd georganiseerd. Dat 

brevet is nu opnieuw voor vijf jaar verlengd.  

• de cursus omgaan met asbest werd voor de recyclageparkwachters opnieuw ingepland in ja-

nuari.  

  

Daarnaast werden er nog deze diverse opleidingen georganiseerd. 

 

De functioneringsgesprekken werden geanalyseerd met het oog op het opstellen van een jaaractieplan 

VTO. Dat werd opgedeeld per afdeling. Zoals gebruikelijk worden alle gevraagde opleidingen in het 

najaar opgelijst. Voor VTO loopt een jaar immers vanaf september.  

Het proces van loopbaanbegeleiding werd een paar maal aangeboden en opgestart. Er werden ook 

exitgesprekken gevoerd. 

 

 

7.5 STEWARDS 

 

In 2021 zijn er binnen HR twee stewards aan de slag. Zij spelen in op conflicten en kunnen optreden bij 

onveilige situaties. Hun rol is binnen de werking van IVAGO van groot nut gebleken: ze kunnen snel 

optreden en staan voor verbindend communiceren en werken.  

 

 

7.6 ZORG VOOR DE MEDEWERKERS 

 

Hier kunnen we vooral verwijzen naar de werking van de sociaal consulente. De sociaal consulente 

voerde tot en met augustus 751 gesprekken. Dat is een daling met 76 gesprekken in vergelijking met 

dezelfde periode in 2020. Let wel: toen werd ten opzichte van het jaar daarvoor (2019) een extra grote 

stijging vastgesteld, met 321 extra gesprekken. De daling van 2021 heeft mogelijk te maken met extra 

beschikbaarheid op IVAGO van andere collega’s van de binnendiensten. Het voorgaande jaar was er 

door de coronamaatregelen meer thuiswerk, waardoor collega’s sneller bij de sociaal consulente kwa-

men aankloppen en ventileren over allerhande zaken. De gesprekken als vertrouwenspersoon zijn 

daarin niet opgenomen.  

 

Het hoofdaandeel van de gesprekken (53%) is nog steeds van psychosociale aard. De meest voor-

komende thema’s zijn:  

 

• gedaalde veerkracht 

• privéproblematiek  

• rouw, verlies, trauma 

• stress, uitputting, burn-out 

• conflicten 

• verslaving  
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De gesprekken met een fysieke problematiek (14%) betreffen onder andere een fysieke beperking, 

fysieke kwalen, ziekte.  

De gesprekken van financieel-administratieve aard (33%) betreffen enerzijds collega’s die er moeilijk 

in slagen hun administratie te beheren, en daar hulp bij vragen. En anderzijds collega’s die het financieel 

steeds moeilijker hebben. Vaak wordt doorverwezen naar GSD, CAW en OCMW, die de betrokken 

collega’s verder kunnen ondersteunen  

 

7.6.1 MIDDELENBELEID 
 

Naast de vermelde werking schakelde IVAGO een externe deskundige in voor een training op maat van 

de leidinggevenden, om signalen tijdig te kunnen opmerken en vervolgens in te grijpen. Die opleiding 

was vorig jaar uitgesteld maar vond nu plaats, waardoor de problematiek aan de leidinggevenden op-

nieuw duidelijk werd gemaakt. Een vervolg voor het herkennen van signalen is nog in te plannen in het 

najaar van 2021 of in het voorjaar van 2022. De procedures die in dat beleid voorzien zijn, werden al 

enkele malen toegepast. 

 

 

7.6.2 DIVERSITEITSSCREENING: HET VERVOLG 
 

Die screening is in 2019 afgerond en toegelicht aan het Hoog Overlegcomité. 11% van de medewerkers 

bij IVAGO is van vreemde afkomst. Inmiddels is een werkgroep opgericht. Het lopende project binnen 

IVAGO wordt getrokken door de sociaal consulente en verzamelt in samenwerking met een externe 

partner/ervaringsdeskundige de nodige initiatieven om IVAGO in denken en werken meer divers te laten 

zijn. Er is een prioriteitenlijst gemaakt.  

 

 

7.7 SOCIALE DIALOOG 

 

De sociale dialoog verliep constructief. Hierna volgen enkele van de behandelde punten. 

 

7.7.1 BIJZONDER ONDERHANDELINGSCOMITÉ 
 

In januari werden de personeelsstatuten en -reglementen samengevoegd tot één document. Dat was 

een eerste stap in de actualisering van de regels die op de personeelsleden van toepassing zijn. Tevens 

werd toen ook het beleidsplan en de organisatie 2020-2025 voorgesteld. Vervolgens werden in februari 

de nieuwe personeelsformatie, de nieuwe en geactualiseerde functiebeschrijvingen besproken. 

 

In april werd een belangrijke wijziging aan de rechtspositieregeling besproken en goedgekeurd. Het 

betrof de artikelen met betrekking tot de volgende delen van de RPR: deel Toepassingsgebied en alge-

mene bepalingen, deel Werving met onder meer de mogelijkheden tot uitbreiding en tot diplomavervan-

gende capaciteitstesten, deel Arbeidsovereenkomst met onder andere de invoering van een inlooppe-

riode, deel Herplaatsing met een aanpassing aan de voormelde wijzigingen. 

 

In mei werd de lijst van de dienstwagens aangepast aan de nieuwe functies. 

In juni werd het voorstel in beraad genomen om op basis van ecologische, organisatorische en prakti-

sche overwegingen (papier- en tijdsbesparing, thuiswerk) het administratieve proces voor de vergade-

ringen van het BC en het HOC uitsluitend digitaal te laten verlopen. 

 

7.7.2 HOOG OVERLEGCOMITÉ 
 

In die vergaderingen werden steeds de laatste stand van de coronamaatregelen, het beleidsplan en de 

werving toegelicht. Het jaar werd gekenmerkt door een goede samenwerking bij de bestrijding van de 

pandemie. Onder meer daardoor bleef het aantal personeelsleden dat COVID-19 had of in quarantaine 

moest gaan, zeer beperkt. 
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In januari werd in unanimiteit beslist om het kader en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende het struc-

tureel thuiswerken te implementeren, zodra het door de hogere overheid wegens de pandemie opge-

legde thuiswerken beëindigd werd. 

 

In februari werd een unaniem gunstig advies gegeven om het systeem van glij- en bloktijden, dat van-

daag enkel van toepassing is op de diensthoofden operaties, uit te breiden en op te nemen in het ar-

beidsreglement. 

In april werden het activiteitenverslag 2020 en de cijfers van de commerciële activiteit van bedrijfsafval 

toegelicht. 

De werknemersvertegenwoordiging uitte in juni zijn zorgen over de vergrijzing van de AEC-bestaffing 

en de werking binnen de AEC. Concrete afspraken werden gemaakt. 
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8 FINANCIËN 

 

8.1 RESULTAAT PER 30/06/2021 

In de onderstaande tabel wordt het saldo weergegeven per 30/06/2021 ten opzichte van het budget per 
30/06/2020 in duizenden euro’s: 

 

 

Tabel 18: het saldo per 30/06/2021 ten opzichte van het budget per 30/06/2020 

 

De volgende evoluties kunnen daarbij opgemerkt worden: 

• het saldo en het bedrijfsresultaat zijn beter dan gebudgetteerd 

• hogere bedrijfsopbrengsten: 

o hogere verbrandingsopbrengsten 

o lagere energieopbrengsten 

o lagere omzet bedrijfsvuil 

• hogere bedrijfskosten door voornamelijk: 

o hogere kosten verbruik (verspreid over diverse posten) 

o lagere bezoldigingen: minder VTE dan gebudgetteerd 

o gelijklopende afschrijvingen 

• lager financieel en uitzonderlijk resultaat 

 

  



Evaluatieverslag 2021 – ontwerp V3 voorgelegd aan RvB 27.10.2021 
68 

9 LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN 

Tabel 1: samenstelling van de hoeveelheid restafval ingezameld in de periode januari - augustus (2020 
en 2021)................................................................................................................................................... 7 

Tabel 2: samenstelling van de hoeveelheid restafval ingezameld in de periode januari - augustus (2020 
en 2021)................................................................................................................................................... 9 

Tabel 3: evolutie van de huishoudelijke stromen, ingezameld huis-à-huis en op de recyclageparken 15 

Tabel 4: de hoeveelheid (eind augustus) van de belangrijkste selectieve afvalstromen ...................... 16 

Tabel 5: aantal gebruikers socialemediakanalen IVAGO (september 2021) ........................................ 42 

Tabel 6: overzicht metingen eerste acht maanden 2021 ...................................................................... 47 

Tabel 7: resultaten 3-maandelijkse meting zware metalen 2021 .......................................................... 47 

Tabel 8: beschikbaarheid installatie en verwerkt tonnage van AEC 2021 (t.e.m. augustus) ................ 48 

Tabel 9: energieproductie 2021 januari-augustus ................................................................................. 48 

Tabel 10: duurtijd openstaande schouwen ............................................................................................ 53 

Tabel 11: scores t.o.v. doelstellingen ISO ............................................................................................. 54 

Tabel 12: aantal arbeidsongevallen en woon-werkongevallen medewerkers en uitzendkrachten ....... 55 

Tabel 13: personeelsbestand IVAGO 2021 ........................................................................................... 58 

Tabel 14: personeelsbestand 2018-2021 IVAGO/interim ..................................................................... 59 

Tabel 15: aantal personeelsleden volgens statuut (excl. interims) ....................................................... 59 

Tabel 16: personeelsleden volgens deeltijdse tewerkstelling ............................................................... 60 

Tabel 17: contracten goedgekeurd door de Raad van Bestuur (1/1/2021-31/8/2021) ......................... 62 

Tabel 18: het saldo per 30/06/2021 ten opzichte van het budget per 30/06/2020 ................................ 67 
 

 

Figuur 1: restafval kg/inwoner Stad Gent 2015 - augustus 2021 ............................................................ 8 

Figuur 2: restafval kg/inwoner gemeente Destelbergen 2015 - augustus 2021 .................................... 10 

Figuur 3: inzameling pmd huis-aan-huis Stad Gent .............................................................................. 11 

Figuur 4: inzameling pmd huis-aan-huis Destelbergen ......................................................................... 12 

Figuur 5: inzameling gft Stad Gent 2019-2021...................................................................................... 13 

Figuur 6: inzameling gft huis-aan-huis Destelbergen 2019-2021.......................................................... 14 

Figuur 7: een ondergronds sorteerpunt ................................................................................................. 18 

Figuur 8: situering ondergrondse sorteerpunten ................................................................................... 19 

Figuur 9: opgehaald tonnage sorteerpunten Gent ................................................................................ 20 

Figuur 10: ingezameld tonnage sorteerpunten Destelbergen ............................................................... 20 

Figuur 11: aantal aanbiedingen sorteerpunt Gent ................................................................................. 21 

Figuur 12: aantal aanbiedingen sorteerpunt Gent ................................................................................. 21 

Figuur 13: informatiezuil op de recyclageparken .................................................................................. 24 

Figuur 14: netheidsbarometer (januari 2015 – mei 2021) ..................................................................... 26 

Figuur 15: 88% van de sluikstorten wordt opgehaald binnen de 42 uur na de melding ....................... 28 

Figuur 16: aantal bezoekers aan onthaal 2019-2021 ............................................................................ 30 

Figuur 17: aantal oproepen belcentrum ................................................................................................ 31 

Figuur 18: aantal ontvangen mails en webformulieren ......................................................................... 32 



Evaluatieverslag 2021 – ontwerp V3 voorgelegd aan RvB 27.10.2021 
69 

Figuur 19: aantal ingeplande ophalingen grofvuil ................................................................................. 33 

Figuur 20: aantal aansluitpunten ........................................................................................................... 35 

Figuur 21: aantal containerinterventies ................................................................................................. 36 

Figuur 22: label voor particuliere containers ......................................................................................... 36 

Figuur 23: aantal IVAGO-kaarten .......................................................................................................... 37 

Figuur 24: aantal vragen van klanten .................................................................................................... 37 

Figuur 25: omzet bedrijven 2016-2021 .................................................................................................. 39 

Figuur 26: omzet bedrijfsafval ............................................................................................................... 40 

Figuur 27: aantal Propere Pierkes ......................................................................................................... 43 

Figuur 28: rekruteringscampagne "Werk mee aan een mooier morgen" .............................................. 43 

Figuur 29: menuborden herinneren eraan dat wie zwerfvuil achterlaat een GAS-boete riskeert ......... 44 

Figuur 30: de nieuwe manier van asbest aanbieden op de recyclageparken ....................................... 45 

Figuur 31: het IVAGO Management Systeem (IMS) op Intranet........................................................... 52 

Figuur 32: geloosd afvalwater op lozingspunt 3 .................................................................................... 53 

Figuur 33: frequentiegraad 2017-2021 januari-augustus ...................................................................... 55 

Figuur 34: ernstgraad arbeidsongevallen 2017-2021 januari-augustus ................................................ 56 

Figuur 35: leeftijdspiramide in koppen: evolutie .................................................................................... 59 

Figuur 36: aanwezigheid 2018-2021 ..................................................................................................... 63 
 

https://ivagobe.sharepoint.com/sites/T-BELEIDSDOCUMENTEN/Gedeelde%20documenten/Beleid%202020%20-%202025/2021/EVALUATIEVERSLAG%20(RVB%20OKT%202021)/redactie/EVALUATIEVERSLAG%202021%20(V4).docx#_Toc85787174

