
Jaarverslag 

2021

jaarverslag 2021.indd   1jaarverslag 2021.indd   1 25/04/2022   14:18:0425/04/2022   14:18:04



jaarverslag 2021.indd   2jaarverslag 2021.indd   2 25/04/2022   14:18:0725/04/2022   14:18:07



Inhoud

2021 in cijfers                                 5

Verlenging van de 
opdrachthoudende vereniging  6

Strategische krachtlijn: 
Investeren in nieuwe energie      8

Strategische krachtlijn:
Inzetten op mensen                    16

Strategische krachtlijn:
Streven naar operational excellence
             24

jaarverslag 2021.indd   3jaarverslag 2021.indd   3 25/04/2022   14:18:0825/04/2022   14:18:08



Voorwoord

Net als 2020, zullen we ons ook 2021 herinneren als een jaar waarin we in 
de greep zaten van het coronavirus. Ondanks opeenvolgende 
besmettingsgolven, bleef de ISVAG-installatie zeven dagen op zeven, de 
klok rond, trouw haar maatschappelijke taak vervullen.

Van de ruim 176.000 ton afval die bij de 1,06 miljoen inwoners in het 
ISVAG-gebied werd opgehaald, werd meer dan 132.000 ton in onze 
installatie in Wilrijk verwerkt. Alle lof aan onze medewerkers, wiens job er 
door afstands- en quarantainemaatregelen niet gemakkelijker op is 
geworden. Alle bewondering ook voor het feit dat zij gemotiveerd blijven, 
terwijl de procedure voor de verlenging van onze huidige vergunning en 
voor de bouw van een nieuwe installatie blijft aanslepen.

Onze installatie blijft absoluut noodzakelijk, zo bleek eens te meer uit 
OVAM cijfers die eind 2021 werden bekendgemaakt: hoe je het draait of 
keert, er is in Vlaanderen eenvoudigweg een pak 
verwerkingscapaciteit tekort. Het afval honderden kilometers ver 
transporteren om het in het buitenland te laten verwerken is geen valabel 
alternatief. Storten is het allerslechtste voor het milieu en bovendien gaat 
hierdoor ook een pak waardevolle energie verloren.

Net op het vlak van energieproductie hebben we in 2021 opnieuw een 
mooie sprong voorwaarts gemaakt. Het warmtenet kreeg er twee 
bedrijven als afnemers bij. Twee grote stookinstallaties op gas en stookolie 
konden hierdoor uit dienst worden genomen. De vermeden emissies 
hebben een directe positieve impact op de luchtkwaliteit in de buurt.

Het is dan ook mijn grootste wens en ambitie om zo snel mogelijk werk te 
kunnen maken van de verdere uitrol van het warmtenet. In woelige tijden, 
waar energieprijzen buitensporig stijgen, hebben we er alle belang bij om 
onze energievoorziening zoveel mogelijk onafhankelijk te maken van 
fossiele brandstoffen.

Eén installatie, die vier concrete doelstellingen realiseert: 
ons niet-recycleerbaar restafval wordt op een professionele manier 
verwerkt, de luchtkwaliteit gaat er op vooruit, we leveren een wezenlijke 
bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen en we dragen bij 
aan een betaalbare, betrouwbare energievoorziening. 
Wie met gezond verstand kan daar op tegen zijn?

Kristof Bossuyt, voorzitter
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2021 in cijfers

58

AANGEVOERDE AFVALSTOFFEN 

MEDEWERKERS

176.317,74 ton

Jaarproductie stroom 72.223,097 MWh

Warmtelevering 2021 8.357,33 MWh

In 2021 verwerkte ISVAG met haar twee ovenlijnen 132.339,86 ton niet-recycleerbaar 
huishoudelijk afval. Het totaal van de aangevoerde afvalstoffen bestond voor 78,5 % uit 
huishoudelijk restafval en voor 21,5 % uit grofvuil. De aanvoer was voor 100 % afkomstig 
van de eigen vennoten.
Doordat de totale aanvoer hoger lag dan de eigen verwerkingscapaciteit, werd een 
deel van het aanbod van de vennoten, aangevoerd naar en verwerkt in de 
installatie van Indaver in Beveren. In totaal was het aanbod in 2021 176.317,74 ton 
waarvan 43.977,88 ton verwerkt werd bij Indaver.
De totale hoeveelheid opgehaald afval is met 4,3% gedaald in vergelijking met 2020. 
Deze daling is wellicht te wijten aan de invoering van GFT+, in combinatie met de 
invoering van DIFTAR in een aantal gemeenten in ons werkingsgebied
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Verlenging van de 
opdrachthoudende vereniging

ISVAG werd opgericht op 17 januari 1975, voor een periode van 30 jaar. In 2005 werd de 
intercommunale verlengd voor een termijn van 18 jaar en op dat moment is ook IGEAN 
toegetreden. Dit betekent dat de Algemene Vergadering van ISVAG vóór eind 2022 een 
verlenging van de opdrachthoudende vereniging dient goed te keuren.

Als voorbereiding en verantwoording voor deze mogelijke verlenging dient een
motiveringsnota opgemaakt te worden. De nota omvat ondermeer een evaluatie van 
beleidsmatige, technische en financiële aspecten van de afgelopen jaren, alsook een 
algemene toekomstvisie voor de komende jaren. 

Deze inhoudelijke elementen zijn terug te vinden in de Toekomststudie die in 2016 door 
Deloitte werd opgemaakt in het kader van de beslissing over de bouw van een nieuwe 
installatie. Daarom werd aan Deloitte de opdracht gegeven om de Toekomststudie van 
2016 te actualiseren, en hierbij bijzondere aandacht te schenken aan aspecten die 
belangrijk zijn bij de beslissing over de verlenging van de intercommunale. 

De timing en procedure van de verlenging werd op 30 september 2021 toegelicht aan 
de vertegenwoordigers van alle vennoten en een eerste ontwerpversie van deze nota 
werd door Raad van Bestuur besproken en goedgekeurd op 16 december 2021.

STAD
ANTWERPEN

 96.193,33
 TON

IGEAN

 41.457,78 
TON

HEMIKSEM NIEL

 1.489,32
TON

 1.069,56
TON

 2.960,20
TON

STAD
ANTWERPEN

 16.462,79
 TON

IGEAN

 10.050,62
TON

HEMIKSEM NIEL

 475,22
TON

 94,60
TON

 293,82
TON
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NIEL PUURS MORTSEL BOOM

 1.069,56
TON

 2.960,20
TON

2.265,98
TON

 2.360,80
TON

NIEL PUURS MORTSEL BOOM

 293,82
TON

 436,06
TON

 707,66
TON

HUISVUIL

GROFVUIL

Steden en gemeenten 
vertegenwoordigd in ISVAG

Dertig steden en gemeenten werken samen in ISVAG, om het niet-recycleerbaar 
restafval van hun meer dan 1,06 miljoen inwoners op een veilige, verantwoorde en 
milieuvriendelijke manier om te zetten in zoveel mogelijk energie en grondstoffen. 
Zo wekken we vandaag al stroom op voor meer dan 25.000 gezinnen en sinds 2020 
leveren we ook warmte aan bedrijven. We plannen de bouw van een gloednieuwe 
afvalenergiecentrale, die nog meer energie zal produceren, waardoor de luchtkwaliteit 
in de regio er verder op vooruit zal gaan.

De ophaling en verwerking van afvalstoffen zijn verplichtingen die voortvloeien uit de 
Europese afvalstoffenreglementering. Het Materialendecreet stelt dat elke gemeente in 
Vlaanderen er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor draagt 
dat de huishoudelijke afvalstoffen zoveel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op 
regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld 
en nuttig worden toegepast of verwijderd. De vennoten van ISVAG hebben die 
decretale opdracht van algemeen belang voor het gedeelte van de eindverwerking 
overgedragen aan ISVAG. Met haar activiteiten dient ISVAG onmiskenbaar het 
algemeen belang.

Als milieubewust, modern en resultaatgericht overheidsbedrijf verzoenen we 
ecologische en economische belangen en blijft het ons voortdurend streven om tot de 
Europese top van de sector te behoren.
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Strategische krachtlijn: 
Investeren in nieuwe energie
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Al blijft er nog een lange weg te gaan, toch zien we gelukkig ook in Vlaanderen steeds 
meer projecten en initiatieven rond de aanleg van warmtenetten. ISVAG wil hier een 
belangrijke voortrekkersrol blijven spelen. 

Stadsverwarming is immers een veilige, duurzame en betrouwbare vorm van verwarming 
die er ook voor zorgt dat er minder CO2, fijn stof, NOx en andere emissies wordt 
uitgestoten. Door die warmte bovendien te produceren in combinatie met elektriciteit, 
kan op elk moment flexibel ingespeeld worden op de energievraag: is er meer 
elektriciteit dan warmte nodig, dan levert het netwerk ook meer elektriciteit dan 
warmte, en omgekeerd. 

Door blijvend in te zetten op de uitbreiding van het warmtenet zet ISVAG mee de 
schouders onder de ambitie om tegen 2050 klimaat-neutraal te zijn.
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Sinds mei 2020 levert ISVAG warmte aan een eerste afnemer op het naburige
bedrijventerrein Terbekehof. In 2021 werden de laatste meters van het 1,6 km lange net 
in de grond gelegd, en werden bovendien twee bijkomende afnemers aangesloten. 
Daan Vermeerbergen heeft als projectingenieur bij ISVAG het project mee begeleid. In 
de zomer van 2021 kreeg hij versterking van Ben De Crom, ingenieur energie en 
technologie bij ISVAG, die voortaan de verdere uitrol van het warmtenet zal 
coördineren. Samen met Daan Vermeerbergen blikken we kort terug op het traject dat 
ISVAG heeft afgelegd.

Wat waren de grootste uitdagingen die jullie ondervonden hebben?

“Het aanleggen van een warmtenet was moeilijk, zeker omdat dit het eerste 
net was in Antwerpen. Er waren een aantal onvoorziene zaken waar we 
rekening mee moesten houden. Zo zijn het aantal vergaderingen die we nodig 
hadden, alleen nog maar om de vergunning rond te krijgen, niet te tellen. Ook 
het vinden van klanten was aanvankelijk –op enkele uitzonderingen na– geen 
evidente zaak. Onbekend is immers ook hier onbemind. Ik ben er wel van 
overtuigd dat de bedrijven die intussen aangesloten zijn, nog geen 
seconde spijt hebben gehad van hun beslissing.
De eigenlijke aanleg was ook zeer complex, want dit ging gepaard met de 
heraanleg van de riolering. Dit was enerzijds een voordeel, want hierdoor 
moest de straat ook al worden opengebroken, maar toch bleek de 
coördinatie van het ontwerp en de uitvoering van de werken voor extra 
moeilijkheden te zorgen. Een riolering wordt volgens een hele andere 
methodiek en fasering aangelegd als een warmtenet. Hierdoor moesten we 
constant de planning bijsturen.
Maar de uitdagingen waren niet onoverkomelijk en we zijn uiteindelijk toch 
zeer tevreden met de uitkomst en het verloop van het project. We hebben 
alles binnen termijn kunnen afsluiten, zelfs ondanks de COVID 19 pandemie.”
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Strategische krachtlijn: 
Investeren in nieuwe energie

Europees onderzoeksproject

De Deense federatie voor warmtenetten 
DBDH (Danish Board District Heating), 
waarmee ISVAG een overeenkomst voor 
kennisuitwisseling heeft, coördineerde in 
2021 samen met het Nederlandse TNO 
(Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek - Den Haag) een Europees 
onderzoeksproject in opdracht van het 
Europese Joint Research Center. De opzet 
van dit onderzoek was het in kaart brengen 
van mogelijke hinderpalen en 
succesfactoren bij de aanleg van 
warmtenetten in bestaande woongebieden 
of op bedrijventerreinen.

ISVAG stelde zich samen met de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 
(POM) kandidaat en werd geselecteerd 
als één van de acht projecten die in detail 
werden bestudeerd. Het onderzoeksproject 
omvat cases uit heel Europa. Onderzoekers 
combineerden input uit diepte-interviews 
met desk research.

Als afronding van het eindrapport “Best 
practices for planning and construction of 
thermal networks identified in the EU”, werd 
op 25 oktober 2021 een online workshop 
georganiseerd waar de resultaten aan een 
breed Europees panel werden toegelicht. 
Directeur Kristel Moulaert besprak er het 
project van het ISVAG warmtenet. 
Het eindrapport is te lezen op de website 
van JRC: https://publications.jrc.ec.europa.
eu/repository/handle/JRC126954
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Warmtenet tracéstudie ISVAG-Hemiksem/Schelle

Aan het VITO (Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek) werd eind 2020 
opdracht gegeven de haalbaarheid te 
onderzoeken om vanuit ISVAG een warmtenet 
aan te leggen richting Hemiksem.

Dit onderzoek was het directe gevolg van een 
intentieovereenkomst die ISVAG afsloot met 
woningspecialist NOVUS Projects, 
vastgoedgroep Odebrecht en 
projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute. 
Deze drie laatsten bereiden een gezamenlijk 
project voor op de voormalige 
Bekaert-fabriekssite in Hemiksem.

Op het terrein van 25 ha zullen in de komende 
jaren 625 woningen en een park van 8 ha 
gerealiseerd worden. Op verzoek van de 
Gemeente Schelle en van de firma Waterfront 
Schelle nv werd begin 2021 voorgesteld deze 
studie uit te breiden naar twee te 
ontwikkelen locaties in Schelle. 

De resultaten van dit onderzoek werden mee 
opgenomen in de inventaris van alle 
mogelijke tracés voor de verdere uitrol van het 
ISVAG warmtenet. 
De studie ‘Warmteleveringspotentieel ISVAG’ 
uitgevoerd door VITO in 2020 had eerder al 
bevestigd dat “het warmtenet in een tweede 
fase ontwikkeld kan worden in de richting van 
de stad Antwerpen, mits bijdrage van extra 
restwarmtebronnen, want dan overstijgt de 
warmtevraag ISVAG. Maar ISVAG is essentieel 
voor de ontwikkeling van het warmtenet in 
fase 1 en 2.” 
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Strategische krachtlijn: 
Investeren in nieuwe energie

Warmte Verzilverd

Warmte Verzilverd bv is opgericht door de 
burger-energiecoöperaties Ecopower en ZuidtrAnt-W 
samen met de experten van Kelvin Solutions. 

-Ecopower is een  burgercoöperatie voor hernieuwbare 
energie en verenigt ruim 60.000 burgers in heel 
Vlaanderen die samen investeren in de projecten met 
groene stroom en groene warmte. 

-ZuidtrAnt-W is een burgercoöperatie voor 
energiebesparing en investeringsprojecten rond 
hernieuwbare energie, en dat met een sterke lokale 
inbedding in de zuidelijke rand van en rond Antwerpen. 

-Kelvin Solutions ontwikkelt duurzame warmte- en koude 
projecten, waarbij alle aspecten worden begeleid en 
gerealiseerd: van masterplanning en ontwerp tot 
aanleg en uitbating.

In het verleden werd al voorgaand studiewerk 
uitgevoerd door VITO naar mogelijke tracés en de 
concrete haalbaarheid hiervan. Na overleg met 
Universiteit Antwerpen en Warmte Verzilverd werd dit 
verder aangevuld met bijkomende informatie en 
inzichten.
In de context van dit alles gaf de Raad van Bestuur 
van ISVAG op 25 februari 2021 zijn goedkeuring aan het 
afsluiten van twee intentieovereenkomsten:

Warmte Verzilverd en ISVAG - warmtenet tracé Oost,
Warmte Verzilverd, ISVAG en Universiteit Antwerpen (UA)

Mede als uitloper hiervan werd op 6 mei 2021 een 
samenwerkingsproject ‘Duurzaam warmtenet Wilrijk’ 
opgestart.
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Roadmap Warmtenetten 2030 Antwerpen

In oktober 2021 stelde de stad Antwerpen haar Roadmap Warmtenetten voor, 
een rapport dat werd opgesteld door Arcadis, in opdracht van de stad. 
ISVAG is momenteel opgenomen in deze roadmap als onderdeel van het 
basisscenario voor de verwezenlijking van het stadsbreed warmtenet. 

Het vermogen van de nieuwe installatie is een belangrijk deel van de 150 MW totale 
warmteproductiecapaciteit die nodig zal zijn om de doelen van het Klimaatplan 2030 
te bereiken. 

Dit Klimaatplan 2030 mikt op een jaarlijkse reductie van 71 kton CO2-emissies door 
aansluiting van bijna 10% van de huidige residentiële en tertiaire warmtevraag in 
Antwerpen op het warmtenet.

Deze roadmap is opnieuw een bevestiging van wat eerder in een studie van VITO over 
het warmteleveringspotentieel van ISVAG werd aangetoond: “ISVAG kan 71% van de 
totale warmtevraag leveren van de stad Antwerpen, BlueGate, Edegem en het 
industrieterrein rond ISVAG.” VITO concludeerd in eerdere studies al dat ISVAG dan ook 
essentieel is voor de ontwikkeling van het warmtenet voor deze regio

Tom Meeuws tijdens de inhuldiging van het warmtenet 
aan de Terbekehofdreef.

Els Van Doesburg tijdens de inhuldiging van het warmtenet 
aan de Terbekehofdreef.
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Strategische krachtlijn: 
Investeren in nieuwe energie

Aansluiting Teblick en DBP aan het warmtenet Terbekehof

Op 8 oktober 2021 openden initiatiefnemers POM Antwerpen, HIW, water-link i.s.m. 
Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen en district Wilrijk samen feestelijk het vernieuwde 
bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk. De afgelopen tweeënhalf jaar werd naarstig 
gewerkt aan de heraanleg ervan.

Dankzij een complexe renovatie werd een duurzaam en aantrekkelijk bedrijventerrein 
gecreëerd dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. De verouderde 
bedrijvensite kreeg een complete make-over, waarbij ineens ook de wateroverlast 
grondig werd aangepakt. Op het bedrijventerrein vlakbij de A12 legden Aquafin en 
water- link nieuwe (gescheiden) riolering aan, met grote kokers voor de afvoer van 
het regenwater en de vuilwaterafvoer, alsook collectieve waterbuffers. Het District 
Wilrijk zette de schouders onder een sterk verbeterde beeldkwaliteit.
Een van de belangrijkste realisaties is het feit dat Terbekehof nu beschikt over een 
warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door restwarmte van de ISVAG installatie. Dat 
net voorziet vandaag al drie bedrijven van duurzame warmte, wat door de 
vermeden NOx en fijn stof-emissies een aanzienlijke positieve bijdrage levert aan de 
luchtkwaliteit in de nabije omgeving.
In de heraanleg van het bedrijventerrein kon rekenen op Vlaamse subsidies via 
het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, 11 miljoen euro) en het 
Vlaams Energie Agentschap (VEA, 180.000 euro). ISVAG zelf investeerde 3,454 miljoen 
euro in het project.

ISVAG voorzitter Kristof Bossuyt: “Voor mij als districtsburgemeester van Wilrijk 
primeert in dit verhaal de grote positieve impact op de lokale luchtkwaliteit. 
Daarnaast benadruk ik als voorzitter, dat ISVAG heeft aangetoond dat het 
ondermeer haar rol als noodzakelijke katalysator voor de realisatie van een 
warmtenet ten zuiden van Antwerpen meer dan waar heeft gemaakt. We willen hier 
verder mee de schouders onder zetten. Alle onderzoeken tonen immers aan dat bij 
een verdere uitrol, er niet alleen snel nieuwe afnemers kunnen aangesloten worden, 
maar dat er bovendien ook bijkomende restwarmtebronnen kunnen ontsloten 
worden. Op die manier krijg je een stabiel, duurzaam netwerk, met een nog 
substantiëlere positieve impact op de lokale luchtkwaliteit, die volgens de UA kan 
oplopen tot een equivalent van niet minder dan 58.000 voertuigen per dag.”

Nadat H.Essers Logistics in mei 2020 als eerste afnemer werd aangesloten op het 
warmtenet van ISVAG werden in het najaar van 2021 twee bijkomende bedrijven 
gekoppeld aan dit net:

- Teblick bouwt kunststof installaties op maat voor farmaceutische en chemische 
bedrijven. Het bedrijf bouwde in 2020 een gloednieuwe montagehal met 
kantoorgebouw, dat voortaan wordt verwarmd met vloerverwarming, gevoed door 
het ISVAG warmtenet.

- DBP Plastics produceert verpakkingen voor voeding. Het bedrijf kon dankzij het 
warmtenet overschakelen van stookolieketels op duurzame verwarming.
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Directeur Wim Teblick: 
“We blikken terug op een geschiedenis van 50 jaar op het bedrijventerrein 
Terbekehof. Toen we enkele jaren geleden hoorden van de plannen van ISVAG 
om een warmtenet uit te rollen, hebben we geen moment getwijfeld. We zetten 
als bedrijf heel sterk in op duurzaamheid en een aansluiting op dit warmtenet was 
voor ons dan ook een ‘no-brainer’. In het ontwerp van ons nieuw gebouw hebben 
de we aansluiting op het warmtenet meegenomen. Door te werken met 
vloerverwarming in plaats van warmeluchtblazers, verspillen we niet alleen veel 
minder energie, maar we creëren bovendien een veel aangenamere, behaaglijk 
warme werkomgeving voor onze mensen.”

Karel Cardoen, voorzitter van Handel en Industrie Werkt: “We zijn heel tevreden 
met ons totaal vernieuwd bedrijventerrein. Onze bedrijven focussen nu verder op 
duurzaamheid en zijn superblij met het warmtenet.”

Els Van Doesburg, Antwerps schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, 
stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg: 
“De eerste prioriteit blijft om ons afval zoveel mogelijk te verminderen. 
Wat overblijft, moeten we nuttig gebruiken. Een warmtenet dat gevoed wordt op 
basis van restafval is veel duurzamer dan alle andere mogelijke oplossingen op 
fossiele brandstoffen. Beter voor de lucht die we inademen, beter voor het 
klimaat.”

Tom Meeuws, Antwerps schepen bevoegd voor leefmilieu: “Het warmtenet 
Terbeke vormt een schakel in een stadsbreed warmtenet dat zich uitstrekt van 
noord naar zuid en dat heel wat bronnen en afnemers zal verbinden. Hiermee 
halen we 
Antwerpen uit het tijdperk van de fossiele brandstoffen. 
Vele tienduizenden woningen en honderden stadsgebouwen zullen duurzaam 
verwarmd kunnen worden zonder een gram CO2 extra uit te stoten. Tegen 2030 
zal dit al 10% van de verwarmingsbehoefte van onze gebouwen dekken. De stip 
op de horizon is 2050, wanneer we tot 200.000 woningen klimaatneutraal kunnen 
verwarmen.”

Van links naar rechts: Tom Meeuws, Kristof Bossuyt, André Gantam, Karel Cardoen, 
Ludwig Caluwé, Jan Goossens, Els van Doesburg
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Strategische krachtlijn: 
Inzetten op mensen

Tijdens de COVID-pandemie bleek 
eens te meer dat afvalverwerking 
absoluut als essentiële sector dient 
beschouwd te worden. Dankzij de 
inzet van het voltallige team 
konden we - ook tijdens de pieken 
van de opeenvolgende 
coronagolven - de installatie op elk 
moment operationeel houden. Een 
goede interne communicatie en 
teamgeest om elke collega steeds 
voor 100% gemotiveerd te houden, 
zijn dan ook cruciaal.

COVID-19 situatie en aanpak

Week van het afvalteam

ISVAG is lid van Interafval, samen-
werking tussen VVSG (Vereniging 
Vlaamse Steden en Gemeenten) en 
de Vlaamse afvalintercommunales.
Tijdens de ‘Week van het afvalteam’ 
(15 - 22 november 2021) organiseren 
de leden van Interafval acties om 
extra aandacht te schenken aan 
het werk van alle medewerkers in de 
afvalsector. Zowel de afvalophalers 
van onze verschillende vennoten, 
als onze collega’s werden extra in 
de bloemetjes gezet op 
16 november 2021. Er werd een 
barista koffiebar opgesteld aan de 
ISVAG weegbrug, waar iedereen 
een lekker warm drankje 
aangeboden kreeg.

Nieuwe CAO

Tijdens het formeel vak-
bondsoverleg van 21 mei 2021 
werd een nieuw CAO 
(Collectieve 
Arbeidsovereenkomst) 
afgesloten. De duur van de 
CAO werd vastgelegd voor 4 
jaar.
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Veiligheidscampagne 
rond loskade (BW2E)

28 april werd door de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) 
uitgeroepen tot jaarlijkse ‘Wereld-
dag voor Veiligheid en Gezondheid 
op het Werk’. Die dag organiseerde 
Belgian Waste to Energy (BW2E) voor 
alle leden een campagne waarbij 
de chauffeurs van vuilniswagens 
gesensibiliseerd worden over het 
veilig lossen van afval in de 
stortbunkers. De campagne heeft 
als doel veilig gedrag te belonen en 
chauffeurs expliciet aan te spreken 
over de mogelijke verbeterpunten. 
BW2E leverde aan de deelnemers 
van de campagne 
promotiemateriaal: spandoeken, 
flyers en gadgets.

Fietsmaand mei

Ter bevordering van de gezondheid van onze 
werknemers organiseren we geregeld acties, zoals 
deelname aan sportevents, begeleiding door een 
gezondheidscoach, deelname aan fitness- 
programma, workshops rond veerkracht of de 
introductie van een fietsplan.
In de CAO van 2018-2019 werd het fietsbeleid 
vastgelegd. De medewerkers van ISVAG hebben 
hierdoor de mogelijkheid om een fiets aan te kopen. In 
het kader van het gezondheidsbeleid wil ISVAG haar 
werknemers extra stimuleren om met de fiets naar het 
werk te komen. Daarom organiseren we elk jaar in mei 
een fietsmaand en een fietsontbijt.
Voor elke gefietste kilometer tijdens de maand mei, 
schonk ISVAG 1 euro aan Kom Op Tegen Kanker. 
Er werd een cheque van maar liefst 6139 euro 
afgeleverd! 6139 euro betekent dat op 1 maand tijd 
door 28 medewerkers 6139 km bij elkaar werden 
gefietst.

Nieuwe CAO

jaarverslag 2021.indd   17jaarverslag 2021.indd   17 25/04/2022   14:18:2525/04/2022   14:18:25



Strategische krachtlijn: 
Inzetten op mensen

Bezoekers en gidsenwerking

ISVAG ontvangt jaarlijks tussen vier- en vijfduizend bezoekers in de installatie. 
Sinds januari 2021 werden geen gegidste bezoeken meer ingepland omwille van 
de COVID- maatregelen. In lijn met de toen geldende maatregelen heeft ISVAG de 
bezoeken tijdelijk opnieuw toegelaten in oktober, november, december 2021, waarbij 
312 geïnteresseerden onze installatie bezochten.
Ter voorbereiding van de heropstart van de geleide bezoeken werd een plan van 
aanpak opgemaakt om de gidsen- en bezoekerswerking te actualiseren en 
optimaliseren. Op de website en de social mediakanalen van ISVAG werd een 
vacature geplaatst om bijkomende externe gidsen voor onze rondleidingen te 
rekruteren. Met succes, want sinds oktober werd het team uitgebreid met 4 nieuwe 
gidsen. Tegelijk werd een nieuwe informatiemap opgemaakt, die meer nog dan 
voordien heel breed focust op de volledige circulaire economie en de noodzakelijke 
rol die ISVAG met haar eindverwerking hierin vervult.

OpenBedrijvendag digitaal

OpenBedrijvendag kon net 
zoals in 2020 niet plaatsvinden 
omwille van de geldende 
maatregelen. Om ons digitale 
bereik te vergroten en onze 
bezoekers toch tegemoet 
te komen, werd een virtuele 
360° rondleiding gemaakt. Zo 
kregen we 1 jaar lang 
exposure op het virtueel 
platform van 
Open-Bedrijvendag, 
bereikten we nieuwe 
bezoekers en surften we mee 
op de naamsbekendheid van 
OpenBedrijvendag.

https://www.openbedrijvendagvirtueel.be/virtual-tour/isvag/
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https://www.openbedrijvendagvirtueel.be/virtual-tour/isvag/

Bijkomende bedrijfsfilm

ISVAG beschouwt het als één van 
haar kerntaken om actief mee te 
werken aan het sensibiliseren en 
informeren van de burgers rond 
afvalpreventie en verantwoord 
omgaan met afval en grondstoffen. 
ISVAG beschikt over een 
bezoekerscentrum, waar 
geïntereseerden een bedrijfsfilm 
te zien krijgen, gevolgd door een 
rondleiding in het bedrijf. Hiervoor 
beschikt ISVAG over
verschillende video’s, die 
overigens niet enkel gebruikt worden 
in het bezoekerscentrum van ISVAG, 
maar ook op sociale media, op de 
website en op (internationale) con-
gressen en workshops waar ISVAG 
aan deelneemt.

In 2019 liet ISVAG onderzoek uitvoeren 
door “Facts & Feeling”, waarbij de 
verschillende video’s aan een panel 
werden voorgelegd. Uit dit 
onderzoek bleek dat de inhoud van 
de verschillende video’s nog steeds 
zeer kwaliteitsvol is, maar dat de 
concrete uitwerking intussen 
gedateerd is en een stuk eigentijdser 
zou moeten. In de belangrijkste 
didactische video wordt ook nog 
geen aandacht besteed aan het 
nieuwe warmtenet. Daarom werd 
besloten om een bijkomende film te 
produceren, specifiek gericht op een 
jonger publiek.
 In het totale bezoekersaantal van 
ISVAG, hebben scholieren immers 
veruit het belangrijkste aandeel. 
De opnames voor deze nieuwe video 
werden in het najaar opgestart.
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Strategische krachtlijn: 
Inzetten op mensen

World Clean-up Day & Lentepoets 2021

‘World Clean-up Day’ is een 
wereldwijde burgeractie om het 
probleem van het zwerfvuil aan te 
pakken door middel van opruimacties. 
‘World Clean-up Day’ wordt ondersteund 
door Mooimakers. ‘Mooimakers’ is het 
merk waaronder ‘Vlaanderen Mooi’
uitvoering geeft aan haar beleid.

‘Mooimakers’ heeft campagnes, 
voert onderzoek, stimuleert 
kennisuitwisseling, ondersteunt op 
een proactieve manier alle 
betrokken actoren en zet zelf 
acties op. In 2021 vond de World 
Clean-up Day in Vlaanderen 
plaats op 18 september 2021.
ISVAG organiseerde in 2021 
tweemaal een clean-up actie. 

Tijdens de lentepoets werd er in het 
voorjaar 1.399 kg zwerfvuil opgehaald door 
15 groepen van verschillende 
jeugdbewegingen.
Gezien het succes van deze actie, werd er 
beslist om voor de World Clean-up Day een 
heel weekend op te ruimen. Dit op 
zaterdag 18 en zondag 19 september 2021, 
in de omgeving van Wilrijk en Aartselaar. 
Tijdens het clean-up weekend werd er 
maar liefst 2.110 kg zwerfvuil opgeruimd 
door 24 groepen van verschillende 
jeugdbewegingen.
Ook de komende jaren zal ISVAG twee keer 
per jaar een zwerfvuil-opruimactie 
organiseren.
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Nieuw sponsorbeleid

In 2021 werd een nieuw sponsorbeleid 
opgesteld en goedgekeurd. De nota 
‘Sponsorbeleid ISVAG’ bevat een 
aantal concrete criteria voor de 
beoordeling van sponsoraanvragen 
die ISVAG ontvangt. Voor elk project 
zal bepaald worden in welke mate het 
de reputatie van ISVAG kan 
versterken, hoe het mee kan 
sensibiliseren rond een duurzaam 
afval- en energiebeleid of hoe het 
een rol vervult in de transitie naar een 
circulaire economie.

2021
Ubuntu Festival Boom

ISVAG ontving van de vzw Ubuntu 
Festival een vraag tot sponsoring van 
hun jaarlijks familie muziekfestival op 
14 en 15 september 2021 in het park 
van Boom. Op het programma staan 
muziek, animatie, straattheater en een 
wereldmarkt. Het evenement krijgt de 
logistieke en financiële steun van de 
gemeente Boom. De organisatoren 
hanteren de GroeneVent scan van 
OVAM, een uitgebreide checklist op 
vlak van milieu, water, energie, 
ruimte en omgeving, afval enz.  
In 2016 & 2018 werd Ubuntu Festival 
beloond met de GroenVent Award als 
meest duurzaam festival van 
Vlaanderen.

De Ronde van Mortsel Dorp

De Ronde van Mortsel Dorp, een 
jaarlijkse straatloop, is gratis en krijgt 

logistieke en financiële 
ondersteuning van de Stad Mortsel. De 

organisatie wordt volledig 
gedragen door vrijwilligers.

Antwerp Pride 2021

Antwerp Pride is een jaarlijks festival van 
de LGBTQIA+ gemeenschap en 

organiseert dit in samenwerking met 
de Stad Antwerpen en 
de Vlaamse Overheid. 

Antwerp Pride geeft een platform aan de 
gemeenschap en biedt de kans het grote 

publiek te informeren en te sensibiliseren 
en bruggen te bouwen tussen de vele 

actoren in onze samenleving.  Als gevolg 
van de COVID-maatregelen heeft de 

organisatie een alternatief programma 
voorzien. Er werd een pride village 

georganiseerd waarbij ISVAG op een 
informatiestand bezoekers kon 

sensibiliseren en informeren over 
afvalpreventie en duurzaam afvalbeleid. 
We konden op deze manier een directe 

dialoog starten met de burgers over 
afvalverwerking.

Antwerp Giants

Telenet Giants Antwerp is een bas-
ketbalclub die duurzaamheidsbeleid 
hoog in het vaandel draagt. Haar 
doelen en inspanningen zijn 
afgestemd op de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) en 
werden vastgelegd in een 
duurzaamheidscharter ‘Telenet Giants 
Antwerp: Sporten voor Duurzaamheid’. 
Als maatschappelijke 
ontmoetingsplaats grijpt Telenet 
Giants Antwerp de kans om concrete 
milieuacties te nemen en hun spelers, 
ouders, fans en personeel te inspireren 
hetzelfde te doen.
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Strategische krachtlijn: 
Inzetten op mensen

2021
Speelplaats GO! Basisschool Boom Park

ISVAG ontving een sponsorvraag van de 
basisschool GO! Boom Park, Van Leriuslaan 
221 te 2850 Boom. Vorig schooljaar startten 
de leerlingen van de vierde klas een 
milieuactieplan dat zal worden 
verdergezet bij de start van het nieuwe 
schooljaar. Door dit project leren de 
leerlingen moreel nadenken, dialogiseren 
en komen zij tot een mening over de 
manier waarop de mens omgaat met de 
aarde. Zij leren ook dat elke actie die het 
milieu en de biodiversiteit verbeteren een 
stap is in de goede richting en tevens 
bijdraagt om de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te 
realiseren. GO! Boom Park is een lokaal 
gemeenschapsproject van een 
basisschool in het kader van milieu en 
duurzaamheid. ISVAG voorzag financiële 
steun voor de aankoop van vuilbakken, 
stickers, muurschildering en de aanplanting 
van een bloemenweide met bomen en 
gras.

Buitengewoon Grondig Wilrijk

De vzw ‘Buiten Gewoon Grondig’ is 
een buurtinitiatief dat zich inzet voor 

diversiteit en natuur, in combinatie met 
een aanbod van nuttige 

dagbestedingen voor mensen met 
autisme. De vzw heeft een 

braakliggend stuk terrein van 6000 m2, 
gelegen aan de kruising van de 

Moerelei en de Groenstraat in 
Wilrijk, omgevormd tot een bijen- en 
insectenparadijs. ISVAG steunde het 

project door de aankoop van een 
groot vast bed plantgoed en 

verschillende bomen en 
vruchtenstruiken.

Koornbloemwijk
In het zuiden van Antwerpen, tussen 
de A12, Fort VII en het Schoonselhof, 

bevindt zich de Koornbloemwijk. 
In 2021 was het exact 100 jaar 

geleden dat de eerste woningen in 
de Koornbloemwijk werden gebouwd. 
Op 25 en 26 september werd daarom 
een heel weekend gefeest met gratis 

liveoptredens en allerhande 
activiteiten. ‘100 jaar Koornbloemwijk’ 
was een lokaal initiatief. De winst werd 

na afloop van de festiviteiten 
gedoneerd aan het steunfonds van 

Kom op tegen Kanker. Tijdens het 
evenement werd, met hulp van het 

district Wilrijk, aandacht besteed aan 
het bewust omgaan met afval 

(herbruikbare bekers en plaatsen van 
recyclagebakken).
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REACH Koning Boudewijnstichting 

ISVAG ontving op 14 juli 2020 een uitnodiging om projectsponsor te worden van de 
Steunraad Antwerpen voor de Koning Boudewijnstichting (KBS). ISVAG stelde voor 
aan KBS om het REACH-project van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in 
samenwerking met de Universiteit Antwerpen (UA) te steunen. Het project REACH 
(Early Respiratory Effects of Air polution on Children) onderzoekt het effect van 
luchtkwaliteit op kinderen. Tegelijk wil UZA in het kader van dit project een forum 
creëren met een aantal ambassadeurs die de problematiek van leefbaarheid in 
grote steden zoals Antwerpen, en de daaraan gebonden strijd tegen 
luchtverontreiniging, ter harte nemen.

Professor Dr. Stijn Verhulst:
‘Meten is weten. Welke lucht-
vervuiling is een probleem 
voor de gezondheid van onze 
kinderen? Met dit project 
willen wij antwoorden geven’

Voor de realisatie van deze studie werd samengewerkt met twee scholen, een 
school in Brasschaat (groene omgeving) en een school in centrum Antwerpen 
(stadsomgeving).  Belangrijk criterium in de selectie was om het verwachtte verschil 
in luchtverontreiniging tussen beide locaties zo groot mogelijk te maken. 
Mede dankzij de sponsoring van ISVAG werden er drie sensoren geplaatst voor 
het meten van de luchtverontreiniging:  Plastic Coated Cardboard collectoren 
(PCC-collectoren) voor het meten van fijn stof in de buitenlucht. Deze werden 
geplaatst op de speelplaats; AIRvisual toestellen voor het meten van fijn stof in de 
binnenlucht. Deze werden geplaatst in de klaslokalen; NO2 diffusiebuisjes voor het 
meten van NO2 concentraties in de buitenlucht. Deze werden naast de PCC-
collectoren geplaatst.

De gemeten luchtkwaliteit was, zoals verwacht, significant verschillend in beide 
scholen. 
Verder kon er ook een duidelijke correlatie worden gemeten tussen de
 luchtkwaliteit in de scholen en de long- en hartfuncties van de deelnemende 
gezonde kinderen. 
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Strategische krachtlijn:
Streven naar operational excellence

Emissies

Meetcabines registreren automatisch en objectief de emissies in onze 
rookgassen. Puntmetingen door erkende en onafhankelijke externe laboratoria 
vullen deze gegevens aan. ISVAG moet voldoen aan 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 7 op 7 op 
onze website te lezen.

jaarverslag 2021.indd   24jaarverslag 2021.indd   24 25/04/2022   14:18:3125/04/2022   14:18:31



HR EN VEILIGHEID

In 2021 gingen 6 nieuwe collega’s voor 
onbepaalde duur en 
1 projectmedewerker tijdelijk aan de slag 
bij ISVAG. Een aantal aanwervingen zijn ter 
vervanging van medewerkers die het 
bedrijf hebben verlaten. Daarnaast werden 
2 nieuwe functies - Juridisch medewerker en 
Ingenieur Energie en Technologie - aan het 
organigram toegevoegd. Er waren geen 
pensioneringen en geen jubilarissen. Tijdens 
de zomer kregen we versterking van 3 
jobstudenten.

In 2021 presenteerden onze ISVAG 
medewerkers alles samen 80.116 
arbeidsuren. Er viel slechts 1 klein 
arbeidsongeval (zonder werkverlet) te 
noteren.

Het gemiddelde verzuimcijfer (het aantal 
ziektedagen t.o.v. het aantal dagen dat 
relevant is voor de loonberekening) lag 
vorig jaar aanmerkelijk lager dan in 2020: 
3,34% in vergelijking met 6,85% het jaar 
voordien.

Door de jaren heen heeft ISVAG een team 
uitgebouwd met zeer gedreven en 
vakbekwame medewerkers. Dankzij de 
juiste opleidingen en omkadering hebben zij 
hun talenten nog verder kunnen 
ontwikkelen, waardoor we als bedrijf over 
een indrukwekkende know-how 
beschikken. 
In 2021 werden  23 externe 
opleidingen georganiseerd, waaraan in 
totaal 41 medewerkers deelnamen. 
Aan de drie interne opleidingen namen 19 
medewerkers deel.

6
NIEUWE MEDEWERKERS

23

80.116
ARBEIDSUREN

EXTERNE OPLEIDINGEN
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Strategische krachtlijn:
Streven naar operational excellence
KENNISDELING

Sinds verscheidene jaren zet ISVAG in op kennisdeling, in eigen land en 
internationaal. Een actieve deelname en uitwisseling met organisaties als de 
International Solid Waste Association (ISWA), de Confederation of European Waste 
to Energy Plants (CEWEP), de Global Sustainable Technology Innovation Community 
(GSTIC) hebben ons niet alleen in staat gesteld om onze kennis aan te scherpen, maar 
ook toegelaten om onze ervaring te delen met steden, regio’s of landen waar 
duurzaam afvalbeleid nog in de kinderschoenen staat.

ISVAG krijgt niet alleen bezoekers uit alle windstreken over de vloer, maar wordt ook 
geregeld gecontacteerd door organisatoren van congressen of workshops, met de 
vraag of we bereid zijn om een presentatie te geven of deel te nemen aan een 
panelgesprek.

Een mooi voorbeeld van kennisdeling in eigen land is de organisatie van de Workshop 
Warmtenetten. In 2021 kon die omwille van coronamaatregelen niet doorgaan maar er 
werd al volop gewerkt aan de voorbereiding van de workshop die ISVAG in 2022 voor 
de derde keer in Antwerpen zal organiseren, i.s.m. Interafval (VVSG), Warmtenet 
Vlaanderen, POM Antwerpen, EnergyVille (VITO) en de Deense federatie voor 
warmtenetten DBDH. De twee voorgaande edities werden bijgewoond door meer dan 
250 deelnemers van bedrijven en openbare besturen.

Vergunningen 

Op 10 april 2020 verleende de Vlaamse minister voor omgeving aan ISVAG een 
tijdelijke verlenging van de vergunning voor de bestaande installatie (tot eind 2027) en 
een permanente vergunning voor de aankoppeling van het 
warmtenet op het bedrijventerrein Terbekehof. Op 31 juli keurde de minister de 
omgevingsvergunning goed voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale. 
Tegen beide vergunningen werd beroep aangetekend bij de Raad voor 
vergunningsbetwistingen: tegen de hervergunning door  gemeente Aartselaar en 4 
inwoners; tegen de nieuwe installatie door gemeente Aartselaar en 4 inwoners, 
gemeente Boechout, Denuo (de koepel van private afvalverwerkende bedrijven in 
België) en Bond Beter Leefmilieu (samen met Natuurpunt). In 2021 hebben zowel de  
gemeente Boechout als Denuo  hun beroep tegen de nieuwe installatie  weer 
ingetrokken. Op 9 december 2021 werden beide dossiers behandeld door de Raad voor 
vergunningsbetwistingen. Het is momenteel wachten op een uitspraak
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RAAD VAN BESTUUR

Zoals elke intergemeentelijke samenwerking wordt ook ISVAG bestuurd door een Raad 
van Bestuur en een Algemene Vergadering met afgevaardigden van de deelnemende 
steden en gemeenten en IGEAN.
De huidige Raad van Bestuur, die zal zetelen tot na de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen in 2024, wordt sinds 2019 geleid door voorzitter 
Kristof Bossuyt, bijgestaan voor ondervoorzitters Maarten De Bock en 
Dries Holvoet, directeur Kristel Moulaert en secretaris Geert Van der Borght.
In 2021 vergaderde de Raad van Bestuur meestal digitaal, zoals voorgeschreven door 
de geldende corona-maatregelen. Alle verslagen zijn na te lezen op de website 
www.isvag.be onder het luik Raad van Bestuur.

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

*Johan Peeters was afwezig tijdens het fotomoment. © Foto Klaas De Scheirder
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Vertrouwenspersoon op ISVAG

“In elk bedrijf moet iemand aangeduid worden waar je altijd terecht kan als 
medewerker wanneer je nood hebt aan een luisterend oor. 
De vertrouwenspersoon is iemand die hiervoor een opleiding heeft gevolgd en 
die samen zal nadenken over oplossingen voor bepaalde problemen. Vaak is 
een luisterend oor al voldoende, maar er kan altijd samen worden nagedacht 
over oplossingen voor situaties. Belangrijk hierbij: de vertrouwenspersoon is 
gebonden door het beroepsgeheim. Niets van wat besproken wordt mag worden 
doorgegeven aan leidinggevenden, tenzij de medewerker dit expliciet vraagt.”

Waarom werd deze rol in het leven geroepen?
“Om het welzijn op het werk te bevorderen, zodat medewerkers die in aanraking 
komen met discriminatie, geweld, agressie of grensoverschrijdend gedrag op het 
werk, een meldpunt hebben.
De medewerkers dienen altijd zelf naar de vertrouwenspersoon te gaan én zelf te 
beslissen wat de verdere stappen zijn. Het initiatief moet dus steeds komen van 
de medewerker. Wanneer de vertrouwenspersoon iets ziet op de werkvloer wat 
niet door de beugel kan, is er uiteraard wel een mogelijkheid dat hij of zij de 
personen in kwestie kan uitnodigen voor een gesprek. De deur staat steeds 
open!”

Wat als mensen zich niet comfortabel voelen om hun problemen te delen met 
iemand die ook intern voor het bedrijf werkt?
“Als de interne vertrouwenspersoon iets niet kan oplossen, kan er een beroep 
worden gedaan op de externe vertrouwenspersoon. Deze rol wordt vervuld door 
iemand die gekwalificeerd is als arbeidspsycholoog. Maar deze persoon kan ook 
als eerstelijnshulp worden ingeschakeld indien de medewerker zich 
comfortabeler voelt bij iemand die niet bij het bedrijf werkt. De contactgegevens 
van deze persoon staan in het arbeidsreglement of kunnen opgevraagd worden 
bij de arbeidsarts.”

Elke firma is verplicht een interne vertrouwenspersoon te hebben. 
Isabelle Verbist, personeelsmedewerker én tevens vertrouwenspersoon op 
ISVAG,  legt uit wat dit precies inhoudt:
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Intern: 
Isabelle Verbist
+32 3 870 43 60
isabelle.verbist@isvag.be

Extern:
Psychosociale dienst Liantis
078/15 02 00
psy@liantis.be

Het gaat om collega’s die je kent. Hoe zorg je ervoor dat je objectief blijft?
“Objectiviteit is inderdaad een kerneigenschap die de vertrouwenspersoon moet 
bezitten. Je krijgt hier dan ook een opleiding voor, maar het is ook belangrijk dat je 
genoeg veerkracht hebt als persoon om alles te blijven overzien met een nuchtere blik.“

Is dit steeds een functie die bij de afdeling HR zit?
“Neen zeker niet. Dit is nu wel zo bij ons bedrijf waardoor ik soms makkelijker mensen kan 
helpen om bepaalde issues aan te kaarten. Ik vraag steeds aan de medewerker of hij of 
zij naar mij komt in functie van HR of in functie van vertrouwenspersoon. In principe kan 
iedereen in het bedrijf de rol krijgen, behalve leidinggevenden omdat dit soms de 
objectiviteit dan in het gedrang kan brengen.”
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