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als een huis.”
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2019 zal voor altijd geboekstaafd blijven als het jaar waarin we hard hebben gewerkt aan onze 
vergunningsaanvraag voor de bouw van een gloednieuwe installatie, ter vervanging van de 
bestaande. Steeds weer worden we ter verantwoording geroepen, steeds weer tonen we aan 
dat we met onze plannen het beste voor hebben voor de meer dan 1 miljoen mensen in ons 
werkingsgebied, voor onze vennoten, voor het leefmilieu, de luchtkwaliteit én voor het klimaat. En 
dat blijven we doen omdat we rotsvast geloven dat onze plannen, die het resultaat zijn van vele 
jaren studies en onderzoeken, staan als een huis.

In 2019 werd een begin gemaakt met de uitrol van een warmtenet, in eerste instantie op het 
nabijgelegen bedrijventerrein. Wanneer we hopelijk snel restwarmte uit onze installatie kunnen 
beginnen leveren, zal de luchtkwaliteit in de buurt er meteen meetbaar op vooruit gaan, zoals 
aangetoond in een studie van Universiteit Antwerpen. 

Tussen alle vergunningsperikelen en bouwplannen door, bleef ons team van 54 medewerkers 
zich elke dag opnieuw inzetten om het niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval van iets meer 
dan 1 miljoen mensen, op een zo efficiënt mogelijke manier te verwerken: met de laagst mogelijke 
emissies, zoveel mogelijk groene energie produceren.

Niet alleen voor ISVAG was 2019 een bijzonder jaar. Ook voor mezelf. Ik mocht als voorzitter de 
fakkel overnemen van Philip Heylen. We hebben hem er al uitvoerig persoonlijk voor bedankt, 
maar in dit jaarverslag wil ik graag nogmaals onze erkenning uitspreken voor alles wat Philip in de 
voorbije 18 jaar voor ISVAG heeft betekend. 

Intussen zetten we ons consequent beleid - in complete 
transparantie - verder. Ook in 2020 blijven onze deuren 
wagenwijd openstaan. Wie vragen, ideeën, suggesties 
of opmerkingen heeft, zullen we steeds met open armen 
blijven verwelkomen.

Met welgemeende groeten,

Kristof Bossuyt
Voorzitter Raad van Bestuur

Voorwoord

“Ook in 2020 
blijven onze deuren 

wagenwijd openstaan.”



“In 2019 werd het 
niet-recycleerbaar 
huishoudelijk afval 

van 1 miljoen 
mensen verwerkt.”
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Feiten en cijfers
01

Aandeelhoudersstructuur 
van ISVAG

 IGEAN 41,64%
 Antwerpen 49,64%
 Boom 1,72%
 Hemiksem 1,09%
 Mortsel 2,47%
 Niel 0,99%
 Puurs - Sint-Amands 2,45%
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Ook in 2019 verwerkte ISVAG het niet-
recycleerbaar huishoudelijk restafval en 
grofvuil van haar vennoten.2019

1 miljoen inwoners in ons 
werkingsgebied - 30 steden en 
gemeenten in de provincie Antwerpen - 
produceerden samen 179.796 ton niet-
recycleerbaar huishoudelijk afval in 2019.

provincie 
Antwerpen

179.796 
ton

138.070 ton werd door ISVAG zelf 
verwerkt, de rest door Indaver. 
Onze installatie haalde hiermee een 
beschikbaarheid van 91,5%.

beschikbaar-
heid

91,5%

Na de verbranding haalden magneten 
2.952 ton schroot uit de assen. Dit werd 
gerecycleerd tot nieuw staal.

2.952 ton
schroot

> nieuw staal

22.790 ton bodemas werd afgevoerd 
naar een erkende verwerker, die er nog 
een aantal metalen uithaalde. De rest 
werd volledig verwerkt tot asfalt en 
stoeptegels.

22.790 
ton bodemas
> asfalt en 
stoeptegels

De totale jaarproductie aan elektriciteit 
bedroeg 82.565.932 kWh, meer dan 
genoeg om 25.000 gezinnen het hele 
jaar door te voorzien van elektriciteit.

82.565.932 kWh 
elektriciteit

25.000 
gezinnen

Eind 2019 had ISVAG 54 FTE’s in dienst. 
In de loop van het jaar werden 12 nieuwe 
medewerkers aangeworden, 5 verlieten 
het bedrijf (waarvan er 2 op pensioen 
gingen).

mede-
werkers

In 2019 ontving ISVAG 3.851 bezoekers. 3.851
bezoekers
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De heer Philip Heylen CD&V Antwerpen Voorzitter
De heer Hans Ides CD&V Antwerpen
De heer Dirk Rochtus N-VA Antwerpen
De heer Kristof Bossuyt N-VA Antwerpen 1e Ondervoorzitter
Mevrouw Kathelijne Toen N-VA Antwerpen
De heer Gilbert Verstraelen SPA Antwerpen
De heer Maarten De Bock CD&V IGEAN 2e Ondervoorzitter
De heer Gerald Van Acker N-VA IGEAN
De heer Rob Mennes CD&V IGEAN
Mevrouw Davina De Herdt CD&V Mortsel
De heer Walter Duré Groen Mortsel Waarnemer
De heer Kris Van Hoeck CD&V Boom
De heer Sven Cools Groen Boom Waarnemer
De heer Alex Goethals  CD&V Puurs
De heer Peter Hoefman N-VA Puurs Waarnemer
De heer Dirk Vermant Open VLD Niel
De heer Tom Bridts CD&V Niel Waarnemer
De heer François Boddaert SP.A Hemiksem

De heer Kristof Bossuyt N-VA Antwerpen Voorzitter
De heer Dries Holvoet Open VLD Antwerpen 2e Ondervoorzitter
De heer Luc Bungeneers N-VA Antwerpen
Mevrouw Charlie Van Leuffel N-VA Antwerpen
Mevrouw Kathelijne Toen N-VA Antwerpen
De heer Toon Wassenberg Sp.a Antwerpen
De heer Maarten De Bock CD&V IGEAN 1e Ondervoorzitter
Mevrouw Sofie De Leeuw N-VA IGEAN
Mevrouw Charlotte Beyers N-VA IGEAN
De heer Erik Broeckx N-VA Mortsel
De heer Walter Duré Groen Mortsel Waarnemer
De heer Jeroen Baert N-VA Boom
Mevrouw Anita Ceulemans Sp.a Boom Waarnemer
De heer Alex Goethals  CD&V Puurs - Sint-Amands
De heer Eddy Soetewey N-VA Niel
De heer Chris Ceuppens Sp.a Niel Waarnemer
Mevrouw Annick De Wever CD&V Hemiksem

Samenstelling Raad van Bestuur ISVAG (tot april 2019)

Samenstelling Raad van Bestuur ISVAG (vanaf april 2019)



“138.070 ton 
restafval werd in 
2019 door ISVAG 

verwerkt.”
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In het ondernemingsplan 2019-2024 werden de missie, visie en strategische doelstellingen van 
ISVAG voor het eerst expliciet gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties (SDG’s). ISVAG wil actief bijdragen aan de realisatie van deze maatschappelijk 
relevante doelstellingen. Van de 17 SDG’s identificeerde ISVAG er 9 als prioritair. Ze vormen een 
prima toetssteen en leidraad om samen met alle stakeholders werk te maken van een duurzame 
ontwikkeling in de volgende decennia, en de transitie naar een circulaire economie. ISVAG 
levert hierbij een deel van de oplossing in de uitdagingen rond een duurzaam en veilig afval- en 
materialenbeleid. “Waste-to-energy” is en blijft het sluitstuk van een duurzame materialen-
kringloop. 

In het ondernemingsplan werden daarnaast ook drie strategische krachtlijnen vooropgesteld die 
op hun beurt aan de SDG’s werden gelinkt: 

 Streven naar operational excellence: 
ISVAG is een betrouwbare partner voor haar 
aandeelhouders en vervult haar kerntaken 
als afvalenergiecentrale: het vermijden van 
het storten van afval (SDG 15), zo veel 
mogelijk de uitstoot van emissies naar de 
omgeving beperken (SDG 11) en zorgen 
dat de huidige installatie zo veel mogelijk 
duurzame energie opwekt zodat elders 
emissies vermeden worden (SDG 7). 

 Investeren in nieuwe energie: ISVAG 
kijkt vooruit en investeert via een 
geplande nieuwe afvalenergiecentrale en 
warmtenetten in innovatie en duurzame 
infrastructuur (SDG 9). De nieuwe installatie 
zorgt voor een betere benutting van energie 

en grondstoffen wat bijdraagt tot een meer 
circulaire economie (SDG 12) en tot de 
strijd tegen de klimaatopwarming (SDG 
13). Partnerschappen en kennisdeling 
zullen de kennis binnen ISVAG zowel 
aanscherpen als uitdragen zodat innovatie 
en wetenschappelijke vooruitgang ook in de 
toekomst centraal blijven staan (SDG 17). 

 Inzetten op mensen: zowel nu als in de 
toekomst zet het leiderschap van ISVAG 
veiligheid en motivatie van de werknemers 
voorop (SDG 8). De investering in de nieuwe 
installatie zal de milieu-impact van ISVAG 
verder verbeteren en de luchtkwaliteit voor 
de omwonenden ten goede komen (SDG 3). 

Onze opdracht – de verwerking van huishoudelijk restafval – realiseren we binnen 
een strikt kader van wetgeving, voorwaarden en vergunningen. Onze missie 
luidt als volgt: “ISVAG is een resultaatgericht en energiek overheidsbedrijf dat 
op een zo duurzaam mogelijke manier afval verwerkt voor de bewoners van de 
aangesloten steden en gemeenten. Duurzaam wil zeggen dat we werken op de 
meest ecologische en de meest economische manier, waarbij we zoveel mogelijk 
waardevolle energie en materialen recupereren om ze uit te sparen in het belang 
van toekomstige generaties.”

Missie
02

Ondernemingsplan



“De beschikbaarheid van de 
afvalverwerkingsinstallatie 

van ISVAG lag in 2019 op 
91,5%.”
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3.1  Optimale doorzet

Vijf pijlers
03

1 Streven naar een optimale doorzet, wat economisch en ecologisch de meest gunstige 
werking garandeert. 

2 Zorgen voor een continu onderhoud, waardoor de installatie zich op elk moment in een 
optimale staat bevindt. 

3 Streven naar een minimale milieu-impact, met een focus op zo laag mogelijke emissies in 
het bijzonder. 

4 Streven naar een maximale energierecuperatie met ondermeer productie van groene 
stroom. 

5 Communicatie met alle stakeholders van ISVAG, intern en extern. 

De uitvoering van het beleid van ISVAG steunt op vijf belangrijke pijlers:

ISVAG is verantwoordelijk voor de verwerking 
van het niet-recycleerbaar, huishoudelijk afval 
van iets meer dan 1 miljoen inwoners. Dit is de 
fractie die overblijft nadat alles wat herbruikbaar 
of recycleerbaar is – zoals papier, PMD, glas of 
GFT – apart werd ingezameld. Wat overblijft, 
is restafval. In totaal zamelden de steden en 
gemeenten die deel uitmaken van ISVAG in 
2019 bij hun inwoners 179.796 ton restafval in, 
dat is een lichte stijging in vergelijking met de 
178.546 ton afval in 2018.

De aanvoer was voor 100% afkomstig van 
de eigen vennoten. ISVAG verwerkt het 
huishoudelijk restafval van de meer dan 1 
miljoen inwoners van de gemeenten Aartselaar, 
Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, 
Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, 
Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, 
Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, 

Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, 
Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel (vennoten 
via IGEAN), en van Antwerpen, Boom, 
Hemiksem, Mortsel, Niel en Puurs. 

In 2019 behandelde ISVAG in haar twee 
ovenlijnen, die elk tot 9 ton afval per uur kunnen 
verwerken, 138.070 ton niet-recycleerbaar 
huishoudelijk afval, waarvan 77,4% restafval en 
22,6% grofvuil. Onze installatie haalde hiermee 
een beschikbaarheid van 91,5%. Op die manier 
draaide de installatie het hele jaar door op 
vollast.

Doordat onze vennoten meer afval inzamelen 
dan in onze eigen ISVAG installatie kan worden 
verwerkt, werd ook in 2019 een deel van 
de aanvoer – 41.726 ton – afgeleid naar de 
verbrandingsinstallatie van Indaver in Beveren. 
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Totaal 2019 (in ton)

Huisvuil Grofvuil

Antwerpen-Noord 72,74 15.179,82

Antwerpen-Zuid 18.562,30 1.806,22

Antwerpen-Centrum 36.707,96 2.214,60

Antwerpen-Derden 39.446,42 158,84

ANTWERPEN 94.789,42 19.359,48

IGEAN-ISVAG 41.252,51 10.041,40

IGEAN-Derden 1.871,28 249,68

IGEAN 43.123,79 10.291,08

HEMIKSEM 1.478,30 378,10

NIEL 1.080,28 111,64

PUURS-SINT AMANDS 2.293,82 428,00

MORTSEL 3.382,62 402,08

BOOM 2.084,86 593,10

Subtotaal 148.233,09 31.563,48

Totaal aanvoer 179.796,57

Verwerkt door ISVAG 138.070,35

Verwerkt door Indaver 41.726,22

Streven naar een optimale doorzet, wat economisch en 
ecologisch de meest gunstige werking garandeert.

ISVAG realiseerde in 2019 een omzet van 23.528.685,90 €. Het netto resultaat bedroeg 
675.715,00 €. ISVAG blijft zich zo bewijzen als een financieel gezonde en betrouwbare partner voor 
de vennoten, de steden en de gemeenten die hun huishoudelijk restafval bij ISVAG laten verwerken.
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3.2  Continu onderhoud

De beschikbaarheid van de 
afvalverwerkingsinstallatie van ISVAG lag 
in 2019 op 91,5%. Dit is iets lager dan 
voorgaande jaren en dit is vooral te wijten 
aan enkele stilstanden voor onderhoud. Om 
een dergelijke hoge score te kunnen behalen 
moet de installatie continu in prima staat zijn, 
een belangrijke verantwoordelijkheid voor de 
afdeling productie en onderhoud van ISVAG. 
In maart ging Tim Huybrechts als nieuwe 
procesingenieur aan de slag en in oktober 
kwam Karen Billiet als onderhoudsingenieur de 
rangen versterken. 

In 2019 werden 2 geplande shutdowns 
afgewerkt: in maart aan de eerste 
en in september aan de tweede 
ovenlijn. In maart werden bovendien 
een aantal onderhoudswerken aan de 
energierecuperatiecentrale (Engie) uitgevoerd, 
waardoor ook lijn 2 kortstondig werd stilgelegd. 
Tijdens beide shutdowns werden heel wat 
noodzakelijke onderhouds- en productietaken 
uitgevoerd, volgens een vooraf vastgelegde 
planning (een 400-tal taken in maart en 
een 350-tal in september). Voor een deel 
hiervan werd ook een beroep gedaan op 
gespecialiseerde externe firma’s. De rode 
draad (kritisch pad) van deze shutdowns was 

zoals steeds het herstellen of vernieuwen van 
de vuurvast bekleding in de vuurhaard en de 
ketel. Deze bekleding beschermt de ketelbuizen 
tegen slijtage door de hoge temperaturen. 
Daarnaast werd de sturing en smering van de 
atomizers (hoofdcomponent van de reactoren 
in de halfnatte wassing) volledig vernieuwd. 
De hydraulische units van de (bodem)
asextractoren werden tijdens de shutdown in 
maart volledig vervangen (deze units drijven de 
transportbanden van de asextractoren aan die 
de bodemassen uit de oven afvoeren). Tegelijk 
werd een deel van de behuizing van de (bodem)
asextractor van lijn 1 volledig vernieuwd. 
Tijdens de shutdown van september werden 
de stator en rotoren van de shredderinstallatie 
vervangen.

Naast de twee grote shutdowns kenden 
we in 2019 ook enkele kortere stops voor 
noodzakelijke herstellingen aan onder andere 
de elektrofilters, de natte gaswassing en voor 
de vervanging van enkele kleppen in het stoom/
condensaatsysteem. Om de betrouwbaarheid 
van de elektrofilters te verhogen, werden enkele 
optimalisaties uitgevoerd. Dit zal trouwens 
doorlopen in 2020 en 2021 waarbij we 
bijkomende vernieuwing van onderdelen die 
aan vervanging toe zijn, zullen doorvoeren.
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ISVAG 
emissies 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 norm 

Stof (mg/Nm3) 0,7 0,69 0,7 0,8 1,04 0,7 0,5 0,8 10

CO (mg/Nm3) 13,3 11,58 12,3 12,5 11,8 11,5 9,9 11,4 50

HCl (mg/Nm3) 0,3 0,19 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 10

SO2 (mg/Nm3) 0,7 0,4 0,8 0,4 0,88 0,2 0,3 1,3 50

NO2 (mg/Nm3) 103,5 99,54 102,4 102,1 106,54 109,7 108,4 105,5 200

Totaal koolstof 
(mg/Nm3) 

0,4 0,32 0,4 0,3 0,29 0,3 0,1 0,1 10

Dioxines 
(ng/Nm3 TEQ) 

0,036 0,011 0,013 0,0071 0,0053 0,0064 0,0089 0,0086 0,1

3.3  Minimale milieu-impact

Meetcabines registreren automatisch en 
objectief de emissies in onze rookgassen. 
Puntmetingen door erkende en onafhankelijke 
externe laboratoria vullen deze gegevens aan. 
Sinds 2006 gelden Europese richtlijnen, die 
zeer strikt zijn, en die werden overgenomen in 

de Vlarem-wetgeving. Uit alle metingen blijkt dat 
de emissies ver beneden de opgelegde normen 
blijven, waardoor de impact op het milieu als 
verwaarloosbaar kan worden beschouwd. Alle 
emissiemetingen staan overigens sinds jaar en 
dag op onze website te lezen.
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3.4  Maximale energierecuperatie

Ook in 2019 werd de vrijgekomen warmte 
maximaal omgezet in elektrische energie. De 
totale jaarproductie aan elektriciteit bedroeg 
82.565.932 kWh, ruimschoots voldoende 
om meer dan 25.000 gezinnen het hele jaar 
door te voorzien van elektriciteit. Het aspect 
energieproductie wordt steeds belangrijker. Het 
is ondenkbaar dat er vandaag in Vlaanderen 
nog restafval zou verwerkt worden zonder 
dat hiermee ook energie wordt opgewekt. Op 
vlak van energievoorziening staat ons land 
voor grote uitdagingen. ISVAG kan en wil ook 
hierin een belangrijke rol spelen. Vandaag 
produceren we elektriciteit voor meer dan 
25.000 gezinnen, binnenkort willen we starten 
met warmteleveringen aan bedrijven op het 
bedrijventerrein Terbekehof. De eerste buis van 
dit warmtenet werd in 2019 gelegd. Om een 
voorbeeld te geven: alleen al één specifieke 

afnemer van warmte daar, zal hierdoor jaarlijks 
1 miljoen kubieke meter aardgas besparen. 
Dit zal dus een aanzienlijke positieve impact 
hebben op de luchtkwaliteit en in de strijd tegen 
de klimaatopwarming.

Wanneer we in de toekomst hopelijk een 
nieuwe installatie kunnen bouwen om de 
huidige te vervangen, dan zullen we nog 
meer elektriciteit kunnen produceren en 
nog meer warmte kunnen leveren. Hierdoor 
zullen er nog meer kleine schouwen van 
vervuilende stookinstallaties, chauffageketels 
en warmwaterboilers kunnen verdwijnen. De 
bedoeling is om op termijn een warmtenet 
aan te leggen waardoor tot 40.000 gezinnen 
en bedrijven bevoorraad worden met warmte, 
afkomstig van het restafval van 1 miljoen 
mensen in de regio.
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Ook in 2019 mochten we een aantal speciale 
bezoekers en delegaties verwelkomen. 
Zo ontvingen we onder meer toenmalig 
Vlaams Minister voor energie Lydia Peeters, 
delegaties van Ekonomika Antwerpen, de 
Nederlandse afvalfederatie NVRD, Universiteit 
Antwerpen, leden van het Vlaams Parlement, 

de ambassade van Singapore, de Jeugddienst 
van Aartselaar, businessclub Sterca en de 
bestendige deputatie van provincie Vlaams-
Brabant. In november was ISVAG de 
locatie voor een duurzaamheidsevent dat 
georganiseerd werd door ABN-AMRO. Op 
zaterdag 16 november rolden we de rode loper 

3.5  Communicatie met alle stakeholders

ISVAG ontvangt elk jaar duizenden bezoekers, 
afkomstig van scholen, verenigingen, 
hogescholen of universiteiten, beleidsmakers 
uit binnen- en buitenland én onze buren. In 
2019 telden we 3.851 bezoekers om precies 
te zijn. Tijdens een bezoek leggen we niet 
alleen uit hoe onze installatie werkt, maar ook 
hoe we een rol spelen in de bredere context 
van materialenbeheer en de transitie naar 
een circulaire economie. We informeren en 

sensibiliseren onze bezoekers over preventie en 
recyclage. Uiteindelijk willen we mensen ervan 
bewust maken dat onze sector deel uitmaakt
van de oplossing en niet het probleem is. We 
zijn niet alleen onschadelijk voor het milieu, 
maar we kunnen een positieve bijdrage leveren, 
dankzij de emissies die we vermijden, door 
schone en betaalbare energie te produceren op 
een veilige en flexibele manier.

Bezoekers 2019

195
717

272
270

Bedrijven

Socio culturele 
groepen

Overheid

Burendag

Totaal bezoekers

3.851

881
1.409

107
2.397

Lager onderwijs

Middelbaar onderwijs

Hoger onderwijs

Totaal scholen
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uit voor 270 buren die zich kwamen informeren 
over onze plannen om een nieuwe installatie te 
bouwen. Tijdens de examenperiodes stelden 
we ook in 2019 onze deuren open voor de 
blokkende studenten met onze Studeren@isvag 
actie.

Als we onze rol als maatschappelijk verant-
woordelijke speler in de afval-energiesector ten 
volle willen spelen, is het ook noodzakelijk dat 
we aandacht besteden en/of actief deelnemen 
aan initiatieven die een visie op het afvalbeleid 
uitdragen. We willen onze know-how aanbieden 

door kennisdeling, uitwisseling van ervaring. 
In dit verband dient ook de intentieverklaring 
gezien te worden die ISVAG in 2015 afsloot 
met OVAM, Interafval en Vito om samen onze 
kennis ter beschikking te stellen van regio’s, 
steden en gemeenten waar afvalbeleid nog in 
de kinderschoenen staat. Vanuit deze optiek 
is de vertegenwoordiging van ISVAG in het 
buitenland opportuun voor het bereiken van de 
doelstellingen van het ondernemingsplan. Dit 
geldt enerzijds voor het verwerven, anderzijds 
voor het delen van kennis.

In 2019 namen medewerkers van ISVAG deel aan de volgende intenationale congressen:

 24-27/02 - World Resources Forum in Antwerpen
 21-22/05 - World Waste to Energy Summit in Londen
 28-31/05 - UN Habitat conferentie in Nairobi, op uitnodiging van ISWA
 12-14/06 - ISWMS Congres in Shanghai
 13-14/06 - Jaarvergadering van DBDH in Kopenhagen
 07-09/09 - ISWA World Congress in Bilbao
 02-03/12 - Studiereis Warmtenetten in Kopenhagen
 11-12/12 - Workshop Warmtenetten in Provinciehuis Antwerpen (een organisatie van 

ISVAG, in samenwerking met Interafval, DBDH, Provincie Antwerpen, Warmtenetwerk 
Vlaanderen en EnergyVille)

 
In 2019 verleende ISVAG heel graag haar medewerking of financiële ondersteuning aan een 
aantal evenementen of initiatieven in de regio:

 04/05 - Rozenkransschool Wilrijk programmaboekje schoolfeest
 30/05 - KOTK High Hopes
 23/08 - Vice festival Wilrijk
 08/09 - Gilliot Roelants Tegelmuseum Hemiksem
 14-15/09 - Ubuntu Festival Boom
 20/09 - De Ronde van Mortsel Dorp
 14/11 - Film “Gewoon Eden”
 29/11 - Sponsorloop PTS Trail Boom
 05/12 - AED Heart Saver Don Bosco Wilrijk
 Telenet Antwerp Giants: sponsoring schrob/poetsmachine
 Aankoop boompjes voor VOKA Open Bedrijvendag Bos

Zoals eerder vermeld, zijn de uitstekende 
resultaten van ISVAG absoluut ook de 
verdienste van onze medewerkers. Daarom 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
interne communicatie. Dit ondermeer met een 
aantal specifieke acties gericht op het team, 

zoals een personeelsfeest, ontbijtvergaderingen 
waarop belangrijke ontwikkelingen in het bedrijf 
worden meegedeeld, Verloren Maandag, 
Sinterklaas, Kerstdrink met eindejaarsattenties, 
Medewerkersdag,…



“De uitstekende resultaten 
van ISVAG zijn absoluut ook 

een verdienste van onze 
medewerkers.”
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Overal op de werkvloer maken werknemers 
het verschil, ook bij ISVAG. De Dag van de 
Medewerker  (traditioneel “Secretaressedag”) 
wil op een positieve manier alle talenten binnen 
de onderneming in de schijnwerpers plaatsen. 
Om onze ISVAG medewerkers te danken 

voor hun inzet, nodigden we hen ‘s middags 
uit voor gezonde broodjes en een alcoholvrije 
vruchtencocktail. Een welverdiende merci, want 
goede medewerkers vormen de hoeksteen van 
elk bedrijf.

Op deze dag werd aan de werknemers 
gevraagd om de auto thuis te laten en zorgden 
we voor een heerlijk en gezond fietsontbijt. 
Met B2Bike als partner werd een duurzaam 
fietsplan ontwikkeld. Het principe is als volgt: 
werknemers kiezen een fiets in een winkel 
met een maximumwaarde. ISVAG koopt de 
fiets aan en laat aan de werknemer de keuze 

om de fiets terug te betalen op 12, 24 of 36 
maanden. Het engagement dat we vragen 
van de medewerker, is dat hij of zij minstens 
20% van de tijd met de fiets naar het werk 
komt. Voor een voltijdse medewerker is dat 
dus 1 dag per week.  In 2019 hebben zich 20 
ISVAG werknemers (meer dan één op drie) 
ingeschreven op dit fietsplan.

We verwelkomden een student van de GO! 
Spectrumschool in Deurne die een deel van 
zijn opleiding tot Elektrotechnicus in een duaal 
traject volgt, d.w.z. dat de opleiding deels 
plaatsvindt op school en deels op de werkvloer. 
Sinds 02/09/2019 en tot en met 30/06/2020 
maakt de student actief deel uit van de ploeg 

Elektriciteit bij ISVAG. Duaal leren is een 
geïntegreerd traject in het secundair onderwijs 
waarin algemene vorming, beroepsgerichte 
vorming en werkervaring één geheel vormen. 
Jongeren verwerven de vaardigheden die ze 
nodig hebben om een diploma te behalen 
zowel op de werkvloer als op school.

HR - Wetenswaardigheden 2019
04

26/04/2019 - Isvag viert dag van de medewerker

30/05/2019 - Fietsdag bij ISVAG

Duale student
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Alle experten op de arbeidsmarkt zijn het 
erover eens: het belang van opleidingen 
voor werknemers was nooit groter. Daarom 
organiseerde ISVAG in 2019 heel wat 
opleidingen voor haar medewerkers, waaronder 
rijden met een heftruck, behandelen van 
lasten, veilig werken op hoogte,… Vorming 

blijft een continue focus waarbij we streven 
naar een jaarlijks aangepast en interessant 
opleidingsprogramma voor al onze 
medewerkers. De opleidingen sluiten niet alleen 
aan bij de beroepsactiviteiten, maar dragen ook 
bij aan de persoonlijke groei van onze mensen.

In 2019 telde ISVAG 20 nulverzuimers die niet 
één dag afwezig waren wegens ziekte. Op 

een contingent van 54 medewerkers is dit een 
schitterend resultaat.

Al doen we er alles aan om ze te voorkomen, 
toch blijken ongevallen niet altijd onvermijdelijk. 
In 2019 registreerden we 4 arbeidsongevallen 
(met in totaal 34 kalenderdagen werkverlet), 16 
EHBO-ongevallen en 15 schier-ongevallen of 

onveilige handelingen, waarvoor werknemers 
ook werden terechtgewezen. Veilig werken blijft 
een prioritair aandachtspunt, zero ongevallen 
blijft onze doelstelling.

Opleidingen

Aanwezigheidsbeleid

Ongevallen



“We streven naar een 
jaarlijks aangepast 
en interessant
opleidingsprogramma 
voor al onze 
medewerkers.”
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