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1.Missie 
 

IBOGEM is de opdrachthoudende vereniging van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht die staat 

voor een duurzaam afvalbeleid. IBOGEM verzorgt in haar werkingsgebied de inzameling van 

het huishoudelijk afval en van het vergelijkbaar huishoudelijk afval. Deze inzameling gebeurt 

door ophalingen aan huis, op de 3 recyclageparken en via de Kringwinkel.  

 

 

2.Visie 
 

IBOGEM wil haar afvalbeleid voeren op een kwaliteitsvolle en klantgerichte manier, de 

dienstverlening naar de burgers staat hierbij centraal. De behoeften van de inwoners van het 

werkingsgebied zullen meegenomen worden bij het uitstippelen en het uitvoeren van het 

toekomstige beleid. IBOGEM zal hierop inspelen met het aanbieden van een goed 

uitgebouwde dienstverlening, gebaseerd op moderne ontwikkelingen en uitgewerkt door een 

team van opgeleide medewerkers.  

Voor de inzameling van de afvalstromen zal de verdere klantvriendelijke uitbouw van de 

recyclageparken een constante in het beleid vormen. De stimulansen voor het hergebruik 

van materialen zullen in de Kringwinkel verder vorm krijgen en moeten een alternatief bieden 

voor de nakende grondstoffenschaarste. IBOGEM wil voor al haar activiteiten een verbeterde 

en dynamische communicatie nastreven, op basis van een vraaggestuurde organisatie en 

passend binnen de krachtlijnen van de ladder van Lansink. 
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3.Doelstellingen 
 

IBOGEM wil haar missie en visie gestalte geven aan de hand van een 

ondernemingsstrategie samengevat in een 10-puntenplan. Dit plan bestaat uit 10 

strategische doelstellingen waar IBOGEM de komende jaren zich wil op toespitsen. Alle 

activiteiten en handelingen zullen kaderen binnen deze 10 strategische keuzes. De 

doelstellingen worden verder verfijnd in operationele doelstellingen en concrete acties. 

 

Punt 1: 
 

IBOGEM wil de komende jaren verder blijven werken aan een duurzaam afvalbeleid, waarbij 

uitputting van voorraden van grondstoffen en energieverspilling moet beperkt worden. 

 

Doelstelling1.1: duurzaam afvalbeheer door toepassing van de 

Ladder van Lansink 
 

De ladder van Lansink bestaat uit verschillende sporten: 

 

  
 

IBOGEM wil in haar beleid deze trapsgewijze afvalbehandeling in samenwerking met haar 

private partner transparant toepassen. Daar waar mogelijk zal dit in eigen beheer gebeuren. 

Voor verschillende afvalstoffen is men echter afhankelijk van andere partners. Maar ook hier 

zal IBOGEM haar rol opnemen en het verbranden en storten proberen te vermijden. 

Richtlijnen vanuit hogere overheden spelen hier een belangrijke rol en dienen gevolgd te 

worden. Op het vlak van preventie is een goede communicatie van groot belang. Ook het 

aanreiken van doeltreffende alternatieven speelt een rol. Voor het hergebruik zijn de parken 

en de kringwinkel de belangrijkste verzamelpunten. 
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Doelstelling 1.2: uitbouwen van de Kringwinkel 
 

De Kringwinkel is de laatste jaren verder uitgegroeid tot een begrip in de regio. Steeds meer 

mensen vinden de weg naar de Kringwinkel voor het wegbrengen van oude materialen of 

spullen, zeker na de uitbreiding met de meubelhal. Bij de ontvangst is het dan ook belangrijk 

dat er direct een goede inschatting wordt gemaakt van het hergebruik van de afgeleverde 

producten. Indien dit niet zou gebeuren heeft dit invloed op de cijfers van hergebruik, maar 

ook op de cijfers van het aanleveren op de parken. 
 

IBOGEM wil de komende jaren de Kringwinkel nog meer uitbouwen en inspelen op de vraag 

van de inwoners. Het gewicht per inwoner voor hergebruik moet minstens 5kg bedragen. 

Immers in de Ladder van Lansink staat hergebruik hoog bovenaan, om die reden moet er 

veel ingezet worden op de verdere ontwikkeling van de winkel. Mogelijke acties zijn hierbij 

ook het verruimen van de openingsuren of uitkijken naar mogelijke alternatieve 

verkoopspunten( bijkomende winkel, tijdelijke verkopen in leegstaande winkelpanden in de 

gemeenten,…) 
 

Hiervoor zal de organisatie van de winkel verder aandacht krijgen en zullen er nog meer 

acties op touw gezet worden. Het blijkt immers dat er naast de trouwe bezoekers ook veel 

mensen afkomen op de specifieke acties, al dan niet uitgebreid op Vlaams niveau. 
 

De binnengebrachte goederen moeten goed uitgesorteerd worden en bekeken worden op 

hergebruik. Na deze fase moet er een goede prijszetting gebeuren. Deze prijszetting is van 

uiterst belang in het kader van de verkoopbaarheid van de goederen. De doorstroom van de 

goederen is afhankelijk van de prijsbepaling maar ook van de aanwending in de winkel. 

Regelmatig de nieuwe en juiste producten te koop stellen is dan ook een moeilijke opdracht. 

Hiervoor moet IBOGEM ook beschikken over mensen met sterk commerciële inzichten. 
 

De binnengebrachte AEEA worden in een samenwerkingsverband met IDM terug verkocht in 

de winkel. IDM doet de herstellingen van de toestellen, waarna ze terug aangeboden worden 

in de winkel, met een garantie van 3 maanden. In 2014 verandert deze termijn vanuit de 

sector en moet elke garantieperiode minstens 1 jaar bedragen. De overeenkomst met IDM 

moet dus terug onderhandeld worden. Ook het aandeel in de opbrengst( 70% IDM) kan dan 

best terug mee bekeken worden. 
 

Binnen de kringloopsector wordt steeds meer aandacht besteed aan het herstellen van 

goederen. Maar meestal stelt zich het probleem dat de burgers zelf geen herstellingen 

kunnen doen en de goederen dan maar als afval beschouwen. Met de inrichting van 

herstelateliers “ Repair Café” wil de sector hiervoor een oplossing bieden. IBOGEM zal de 

komende jaren regelmatig een Repair Café organiseren in haar eigen accommodaties. Er zal 

worden samengewerkt met de verschillende gemeenten en verenigingen. Het inschakelen 

van vrijwillige herstellers is hierbij een noodzaak.  
 

Verder moeten er op regelmatige tijdstippen speciale acties worden georganiseerd. 

Mogelijkheden hier zijn Dag van de Kringwinkel, specifieke beurzen, veilingen, 

seizoensverkopen,…. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Promotieacties en verkopen € 5.000/jaar 2013-2018 
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Doelstelling 1.3: Groencompostering 
 

De site met de groencompostering moet in de toekomst garant blijven staan voor optimale 

verwerking van groenafval. De aanvoer van groenafval moet verder gestimuleerd worden, en 

dit zal voornamelijk door middel van sterke concurrentiële prijzen moeten gebeuren. Op de 

site zelf is er nog ruimte voor uitbreiding van de verwerkingscapaciteit volgens de verkregen 

vergunningen. Mits inzet van de juiste gereedschappen en tools kan deze uitbreiding perfect 

gerealiseerd worden. IBOGEM zal dan ook de nodige investeringen blijven doen voor deze 

activiteit, in samenwerking met de private partner INDAVER. 

Verder zetten studie + implementatie ervan 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Aankoop trommelzeef 280.000 2014 

 
Doelstelling 1.4: Compostmeesters 
 

Het aandeel GFT bij het restafval is nog steeds te groot. Niettegenstaande er reeds lang 

inspanningen geleverd worden om de mensen te sensibiliseren om thuis te composteren, 

blijft het aandeel GFT bij restafval te hoog. Met nieuwe acties wil VLACO ook de 

compostmeesterwerking een ander imago geven. Vanaf heden zal er gesproken worden 

over kringloopmedewerkers in plaats van over compostmeesters. Met deze wijziging wil men 

meer benadrukken dat het composteren ook past in het sluiten van de materiaalkringlopen. 

IBOGEM wil het thuis composteren verder stimuleren en de werking van de 

kringloopmedewerkers ondersteunen. Hiervoor zullen ook regelmatig acties worden opgezet. 

De inrichting van de demoplaatsen wordt verder geoptimaliseerd. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Werven nieuwe 

kringloopmedewerkers 
1.000/jaar 2014-2018 

Instandhouding 

demoplaatsen 
2.500/jaar 2014-2018 

 
Doelstelling 1.5: Recycleren 
 

Het gebruik van gerecycleerde materialen vindt nog steeds moeilijk ingang. Het beeld van 

deze materialen is niet altijd positief en om economische redenen kunnen zij moeilijk de 

concurrentie aangaan met de gewone grondstoffen. Om die reden is het juist aan openbare 

besturen om het voorbeeld te geven en de voordelen van gerecycleerde materialen meer toe 

te lichten. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Opnemen in bestekken van 

verplicht gebruik 

gerecycleerde materialen 

In principe geen meerkosten 2013-2018 
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Doelstelling 1.6: Recyclageparken: 
 

Voor de sport Recycleren van de ladder wordt op de parken verder werk gemaakt van het 

aanbieden van recipiënten om een zo ver mogelijk doorgedreven scheiding van fracties te 

realiseren. Door de opstelling van zoveel mogelijk afvalcontainers kan de burger meer dan 

20 verschillende fracties apart kwijt. Deze verregaande opsplitsing is van groot belang om de 

recycleerbaarheid van de afvalstoffen te verhogen. Maar ook de zuiverheid van de 

aangeboden stoffen is van belang. In de toekomst moet dan ook meer toegezien worden op 

het naleven van de acceptatievoorwaarden. Een betere naleving ervan resulteert ook in 

positieve economische gevolgen. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Verfijnen opstelling 

containers en recipiënten 

10.000 2015 

 
Doelstelling 1.7: Verbranding met energierecuperatie 
 

De verbranding van het afval dat geen andere toekomst meer heeft zal gecombineerd 

worden met een zo hoog mogelijke warmterecuperatie. IBOGEM heeft hiervoor mee 

geïnvesteerd in de verbrandingsovens van INDAVER in Doel met de aankoop van 

verbrandingsrechten. Deze installaties zijn zeer innovatief en geven een hoge 

warmteproductie waardoor energie kan worden opgewekt. Op deze manier wordt de CO2 

uitstoot beperkt gehouden. IBOGEM wil samen met andere partners aan deze aanwending 

van energie verder werken en na de afschrijving van de huidige verbrandingsrechten zoeken 

naar nieuwe mogelijkheden. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Aankopen 

verbrandingsrechten 
€ 22.526.711 2017 

 
Doelstelling 1.8: installeren van eigen alternatieve 

energiebronnen 
 

IBOGEM zal de komende jaren verder onderzoek uitvoeren naar het installeren van 

alternatieve energiebronnen op haar eigen sites. Voor alle sites moet gestreefd worden naar 

een klimaatneutrale installatie. In eerste instantie moeten er verder energiebesparende 

maatregelen worden toegepast. Aan de hand van energie-audits zal bekeken worden welke 

aanpassingen en investeringen noodzakelijk zijn om het energieverbruik te doen dalen. 

Anderzijds moet ook onderzocht worden hoe de eigen sites zelfbedruipend kunnen zijn met 

installatie van alternatieve energiebronnen. Deze bronnen kunnen zijn: fotovoltaïsche 

zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, warmtepompen,… IBOGEM heeft in deze ook een 

voorbeeldfunctie. De investeringen worden na een aantal jaren terugverdiend door de 

voorziening van eigen energiebehoeften en dus dalende energiefacturen.  
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Actie Bedrag Tijdslijn 

Installeren alternatieve 

energiebronnen 

 

100.000 

 

2016 

 

Punt 2: 

 

IBOGEM wil de inwoners sensibiliseren om afval te voorkomen en om nog meer fracties te 

sorteren. Het principe van “de vervuiler betaalt” moet verder worden uitgewerkt. 

 
Doelstelling 2.1: Diftar op de recyclageparken 
 

Om de burgers verder te stimuleren nog beter te sorteren zijn bijkomende acties nodig. Een 

onderscheiden financiële benadering is meestal nog de meest efficiënte. De hefboom 

hiervoor is dan het verder invoeren van het vervuilerprincipe. Door de parken nog verder te 

diftariseren zullen de klanten zich nog meer bewust worden van het belang van goede 

sortering. 

Tot op heden zijn er aparte tarieven voor de meeste fracties, wat uiteraard ook al volgens het 

diftarprincipe is. Het wegen echter van die fracties gebeurt in de praktijk meestal bij het 

grofvuil, en als men vaststelt dat er grote hoeveelheden zijn.  

Maar dit kan objectiever en transparanter worden nageleefd. Hiervoor is er dan wel nood aan 

een degelijk geautomatiseerd weegsysteem, met de nodige softwaretoepassingen voor de 

financiële afhandeling nadien. Bij de ingang en uitgang kan een toegangszuil geplaatst 

worden waar de klanten zichzelf identificeren en aangeven welke fracties ze bij hebben. Na 

het passeren over de weegbrug kunnen ze alle fracties lossen. Bij het verlaten van het park 

worden ze weer gewogen en kan de afrekening gebeuren. Bij dit systeem wordt best uit 

gegaan van vaste tarieven voor recycleerbare en niet recycleerbare fracties. De totale kosten 

van deze investeringen zijn op korte termijn terugverdiend. 

Bij de bouw van het nieuwe recyclagepark in Verrebroek wordt dit systeem al voorzien. In het 

belang van de continuïteit van de dienstverlening is het aangewezen om de andere parken 

ook uit te rusten met dit diftarsysteem.  

Op alle parken zal er ook verder aandacht zijn dat de burgers op een net en mooi park zullen 

ontvangen worden. Dit zal ook bijdragen tot een beter en positiever sorteergedrag bij de 

bezoekers. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Aanpassen park Melsele met 

diftar 
50.000 2014 

Aanpassen park 

Rupelmonde met diftar 
50.000 2014 

 
Doelstelling 2.2 Informatiecampagnes om voordelen van 

beter sorteren toe te lichten 
 

Het belang van het voorkomen en verwerken van afval is in de maatschappij nog steeds niet 
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voldoende gekend. Het aankoopgedrag van vele burgers kan nog flink worden bijgestuurd in 

het kader van afvalpreventie, maar ook het sorteergedrag is nog ver van ideaal. Om dit 

laatste te verbeteren moet IBOGEM, naast de vele gewestelijke en federale acties, zelf meer 

informatie hierover bezorgen aan de inwoners van haar werkingsgebied. Ook hier kan het 

diftarprincipe best als motivator gebruikt worden. De mensen zullen spontaan beter sorteren 

als ze weten dat bij niet naleven van de sorteertips er meer zal moeten betaald worden( 

principe prijs afvalzakken). 

Met de Ecoloft als educatieve locatie kunnen de informatiecampagnes ook een beter 

praktijkgehalte meekrijgen. Het ontvangen van groepen en het openstellen van de Ecoloft zal 

verder geoptimaliseerd worden. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Informatiecampagnes in alle 

scholen 
2.500/ jaar 2014-2018 

Infocampagnes in de 

afvalkrant en op website 
0 2014-2018 

Organiseren van 

inzamelacties op de parken 
3.000/jaar 2014-2018 

Informatie via App’s voor 

smartphone en tablets met 

sorteertips 

500/jaar 2014-2018 

 
Doelstelling 2.3: inzamelen glas via grotere recipiënten 
 

De inzameling van het huishoudelijk glas wordt momenteel gedaan huis aan huis met 

glaskratten. Samen met de gemeenten werd beslist om de studie op te maken over het 

overschakelen naar glasbollen vanaf 01 januari 2015. Omwille van de huidige 

inzamelmethode loopt IBOGEM een aantal vergoedingen mis. Op jaarbasis zou de 

overschakeling een positief resultaat opleveren van ca € 180.000. De plaatsing van de 

glasbollen is terecht een punt van discussie. Immers iedereen heeft liever dat de container 

ergens anders komt te staan dan pal voor de eigen deur. In nauw overleg met de 

gemeentelijke diensten wordt hiervoor een plan opgemaakt. Verwijzend naar punt 9 van het 

beleidsplan is het ook hier aangewezen om op termijn over te schakelen naar het inzetten 

van ondergrondse of semi-ondergrondse containers. Ook hier geldt weer de trekkersrol die 

weggelegd is voor IBOGEM. In totaal zullen er in het werkingsgebied 85 plaatsen moeten 

voorzien worden. Rekening houdende met de kostprijs voor ondergrondse containers kan 

een stappenplan worden opgemaakt om met een deel van de vrijgekomen middelen per jaar 

een aantal ondergrondse containers te plaatsen.  

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Plaatsen ondergrondse 

containers voor glas 

100.000/jaar 2014-2024 
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Punt 3: 
 

IBOGEM wil haar beleid voeren in nauw  overleg met de 3 gemeentebesturen. Regelmatige 

bijeenkomsten met de bestuursorganen en betrokken diensten zijn hierbij aangewezen. 

 
Doelstelling 3.1: overleg en samenwerking met de gemeenten 
 

IBOGEM bestaat uit de 3 gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Voor de inzameling 

van het huishoudelijk afval en de afvalproblematiek in het algemeen, hebben deze 

gemeenten een beheersoverdracht onderschreven. De gemeentebesturen zijn ook de 

antennes om te weten wat er leeft bij de bevolking. Regelmatig overleg met de 

beleidsverantwoordelijken van de gemeenten is daarom een absolute noodzaak. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Burgemeestersoverleg 0 2 keer per jaar 

Infosessies aan colleges en 

gemeenteraden 
0 1 keer per jaar/orgaan 

Overleg met gemeentelijke 

diensten zoals milieudienst + 

schepen van milieu, 

communicatiedienst,… 

0 3 keer per jaar 

 
Doelstelling 3.2: Uitwisselen info en beslissingen 
 

Zowel IBOGEM als de gemeentebesturen hebben er alle belang bij dat er voldoende 

informatieoverdracht is. Hiervoor moeten er niet steeds vergaderingen worden belegd, maar 

het doorspelen van informatie, beleidsbeslissingen en algemene zaken kan op een 

eenvoudige digitale wijze. De inwoners zijn niet altijd op de hoogte van de 

verantwoordelijkheden en opdrachten van de verschillende bestuursvormen, wat dikwijls tot 

vragen aan de verkeerde instanties leidt. Met een ver doorgedreven informatieuitwisseling 

kan hierop gepast gereageerd worden. Ook voor klachten en meldingen moet er wederzijdse 

uitwisseling zijn zodat de problemen aan de basis kunnen opgelost worden. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Doorsturen van informatie 0 2013-2018 
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Punt 4: 
 

IBOGEM wil een gezond en verantwoord financieel beleid voeren 

 
Doelstelling 4.1:Opmaken realistische financiële 

meerjarenplanning 
 

De jaarplanningen moeten nog meer opgebouwd worden op basis van de cijfers uit de 

jaarrekeningen. Bovendien moet de budgettering de wijzigingen op de markt zeer goed 

opvolgen, al zijn de economische veranderingen niet altijd even makkelijk op voorhand in te 

schatten.  

 
Doelstelling 4.2:Tariefplan op basis van financiële behoeften 
In het kader van een degelijk en duurzaam afvalbeleid is het al langer gekend dat goed 

gekozen tarieven een belangrijke drempel vormen voor het sorteergedrag van de burgers. 

Maar deze tarieven moeten ook bepaald worden op basis van de reële kosten die de 

inzamelingen met zich meebrengen. Bovendien spelen de financiële noden van de 

organisatie een grote rol in de bepaling van de tarieven. Welke investeringen dienen zich 

nog aan? Welke exploitatiekosten kunnen er verwacht worden? Om al deze kosten te 

dekken moet er een goed tariferingsbeleid gevoerd worden. Aangevuld met de toelagen per 

inwoner van elke gemeente moet dit IBOGEM in staat stellen om haar werking naar behoren 

te vervullen. Voor de bepaling van de tarieven moet voldoende draagvlak gecreëerd worden 

bij de bevolking, en dit kan alleen maar door het betrekken van deze mensen.  

 
Doelstelling 4.3: Beter opvolgen financiële cijfers en verwerken 

in organisatie en beslissingen 
 

Binnen de organisatie is er een enorme waaier van mogelijkheden voor het verzamelen van 

cijfers over de verschillende bedrijfsactiviteiten. Deze cijfers zijn terug te vinden via de 

diverse softwarepakketten waar mee gewerkt wordt. De cijfers moeten een hulpmiddel zijn 

om beleidsvoorbereidend werk op te maken en belangrijke beslissingen te staven. Met meer 

en betere aanwending en gebruik van die cijfers kan dit voor IBOGEM in de loop der jaren 

een financieel voordeel opleveren. Met het onderzoek naar de modernisering van de ICT-

infrastructuur zal ook rekening gehouden worden met de bestaande pakketten en de 

verwerking van cijfers in die pakketten. Aangepaste pakketten moeten het mogelijk maken 

om nog efficiënter te werken. 
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Doelstelling 4.4: Afbouwen schulden, en volgen van de 

tendensen op de financiële markt 
 

IBOGEM zal de komende jaren verder streven naar afbouw van de schulden en spreiding 

van de schuldenlast. Maar tegelijkertijd mag men niet uit het oog verliezen dat bepaalde 

tendensen op de financiële markt( lage rentevoeten) soms meer dan de moeite waard zijn 

om financieringen aan te gaan. Dit staat in contrast met de gewenste afbouw van de 

schulden, maar de economische realiteit moet ten allen tijde nauwlettend in de gaten 

gehouden worden. IBOGEM heeft de taak om dit bij de dagelijkse werking op te volgen. 

IBOGEM zal zich hiervoor ook beroepen op de kennis van experts. 

 

Punt 5: 
 

Samen met de private partner INDAVER moet de verwerking en afvoer van het afval verder 

geoptimaliseerd worden, rekening houdende met de steeds wijzigende externe 

omstandigheden en wetgevingen: 

 

Doelstelling 5.1: Sterke positie handhaven en bestendigen 

afzetmogelijkheden 
De aanwezigheid van INDAVER in de structuur van IBOGEM geeft vele voordelen voor het 

vastleggen van afspraken en prijzen bij de afvoer naar verwerkers van het afval. Gezien 

INDAVER een zeer groot bedrijf  en marktleider is in onze regio, opent dit vele deuren ook 

voor IBOGEM. In de toekomst moeten hierdoor nog betere voorwaarden en overeenkomsten 

kunnen bekomen worden. Op deze manier kan de positie van IBOGEM verstevigd worden.  

Ook  de ligging van INDAVER Doel is voor IBOGEM een positief aspect in deze pps-formule. 

De transporten voor de afvoer van het restafval en grofvuil kunnen hierdoor in afstand zeer 

goed beperkt worden. Deze opportuniteit moet in de mate van het mogelijke verder benut 

worden en is belangrijk voor de onderhandelingen met de ophalers voor het bekomen van 

goede prijzen. Door de samenwerking met INDAVER zijn de verwerkingsprijzen ook in het 

voordeel van IBOGEM gezien anders IBOGEM door het eerder kleine volume afval niet zou 

kunnen genieten van deze prijskortingen. In de toekomst moet bekeken worden hoe dit na 

het verlopen van de verbrandingsrechten verder kan aangepakt worden. De kennis en 

ervaring van een partner als INDAVER is een voordeel voor IBOGEM en eveneens voor de 

gemeenten en lokale bevolking. INDAVER geniet eveneens van deze samenwerkingsvorm. 

 
Doelstelling 5.2: Einde gemengde intercommunale 
 

Decretaal werd bepaald dat de gemengde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden na 

2018 niet meer kunnen bestaan. Dit wil zeggen dat de aandelen van de private partner 

INDAVER  moeten terugbetaald worden, rekening houdende met de 

waardevermeerderingen en de statutaire afspraken. Afhankelijk van de mogelijke 

decreetwijziging moet toch ernstig rekening gehouden worden met de definitieve uittreding 
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van INDAVER. De overname van de aandelen van INDAVER zal in dat laatste geval moeten 

gebeuren door de publieke partners en IBOGEM, waar de overname van aandelen door 

IBOGEM wettelijk beperkt is. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Uittreden INDAVER 3.000.000 2018 

 

Punt 6: 

 

De activiteiten van IBOGEM moeten meer kenbaar gemaakt worden bij de inwoners van de 

gemeenten. Er moet ook meer promotie gemaakt worden voor acties 4.2 

 
Doelstelling 6.1: communicatieplan en communicatiestrategie 

opmaken en toepassen 
 

De grote dagelijkse impact van afval staat niet in verhouding met de bekendheid van 

IBOGEM als intercommunale voor het lokale afvalbeleid. Vele burgers van het 

werkingsgebied kennen IBOGEM niet of weten niet voor wat IBOGEM staat. Bij ontstentenis 

van deze kennis is het evident dat de mensen dan ook te weinig op de hoogte zijn van acties 

die georganiseerd worden of dat men niet weet welke wijzigingen er regelmatig worden 

doorgevoerd. De perceptie bij vele mensen over IBOGEM is dan ook dikwijls negatief 

omwille van het feit dat het meestal over prijsstijgingen gaat, strengere 

sorteerregels,enzovoorts. Maar IBOGEM wil uiteraard veel meer zijn dan enkel de 

noodzakelijke intercommunale voor afvalverwerking. 

Om het imago van IBOGEM te verbeteren is er nood aan betere communicatiestructuren en 

moet er meer worden ingezet op de promotie en herkenbaarheid van de bedrijfsactiviteiten 

en acties. 

Bij de informatieverspreiding is het belangrijk dat er ook per doelgroep een gerichte en 

relevante communicatiewijze wordt gehanteerd. Het gebruik van sociale media kan ook 

binnen IBOGEM niet ontbreken. Ook het digitaal aanvragen van ophalingen en raadplegen 

van kalenders kan veel klantgerichter, bijvoorbeeld via app’s op de smartphones en tablets. 

De eigen website kan ook veel beter en gebruiksvriendelijker worden opgebouwd. Ook hier 

moeten thema’s en acties meer in het oog springen. De website moet bovendien 

dynamischer zijn met korte en recente boodschappen. 

Ook de beleidsbeslissingen en nieuwigheden moeten via een digitaal platform beter worden 

aangereikt aan de klanten. Al deze toepassingen kunnen maar vlot werken als er 

aanwezigheid is van een goed en efficiënt eigen ICT-netwerk.   

Om de visie van IBOGEM nog beter te etaleren moet er meer gewerkt worden met 

thematische acties, en dit zowel op de parken als in de Kringwinkel(taxusinzameling op de 

parken tegen kanker, samenwerking verkoop pc’s met OXFAM,…) Maar IBOGEM kan ook 

actief rond trekken in het werkingsgebied om speciale inzamelacties of informatiecampagnes 

op te zetten. Zo kan er bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeenten meer actie gevoerd 

worden tegen zwerfvuil. Door het probleem aan de basis aan te pakken, kan de 

zwerfvuilproblematiek sterk gereduceerd worden. Een goed actieplan met goede 

communicatie daarbij is dan weer een kritieke succesfactor voor deze acties. 
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Actie Bedrag Tijdslijn 

Aanpassen ICT 25.000 2014 

communicatiemiddelen 5.000/jaar 2014-2018 

Acties rond zwerfvuil 10.000/jaar 2014-2018 

 

Punt 7: 
 

Bij het uitvoeren van haar taken zal IBOGEM dit doen met een team van goed opgeleide, 

klantgerichte  medewerkers. Maar ook de activering en in dienst name van medewerkers met 

sociale statuten moet verder opgebouwd worden. 

 
Doelstelling 7.1: Opleidingen medewerkers 
 

De afvalsector is voortdurend in beweging, net als de leefgewoonten van onze inwoners. Om 

op een goede en kwaliteitsvolle manier het beleid te kunnen uitvoeren, moet de organisatie 

beschikken over bekwame en goed opgeleide mensen. Door de permanente veranderingen 

in wetgeving, milieunormeringen, communicatiemedia, enzovoorts, wordt er van de 

medewerkers ook steeds meer verwacht. Om aan die stijgende eisen en druk te kunnen 

weerstaan is het noodzakelijk  voor alle medewerkers aandacht te besteden aan een 

persoonlijk vormingsprofiel. Afhankelijk van de taken en wijzigingen in de functiebeschrijving 

moet elke medewerker op maat gemaakte opleidingen en bijscholingen kunnen volgen. In 

overleg met intercommunales in de buurt kan hier misschien gekozen worden om 

gezamenlijke opleidingen te organiseren om de kostprijzen te drukken. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Organiseren vormingen 10.000/jaar 2014-2018 

 
Doelstelling 7.2: Interne Communicatiestrategie 
 

De snel en sterk veranderende maatschappij vraagt ook van de eigen medewerkers een 

vlottere en efficiëntere omgang binnen de organisatie om de missie en visie van IBOGEM 

nog beter te kunnen uitdragen naar de bevolking. Hiervoor dienen er nog betere 

overlegstructuren vorm te krijgen. Het eenheidsgevoel binnen de organisatie moet sterk 

verhoogd worden. Alle bedrijfstakken binnen IBOGEM moeten achter de gezamenlijke visie 

van IBOGEM staan. Om dit te realiseren zal in de toekomst nog meer aandacht besteed 

worden aan overlegmomenten, interne communicatieverbeteringen, teamactiviteiten,…. 

 
DoelstelIing 7.3: Inschakelen van medewerkers op vlak van 

sociale tewerkstelling 
 

Van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij ook 

positief omgaan met sociale tewerkstelling. Het is voor deze mensen steeds moeilijk om 

terug geïntroduceerd te geraken op de arbeidsmarkt als ze niet het duwtje in de rug krijgen 
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van de overheid. In Vlaanderen zijn de meeste kringwinkels opgericht vanuit de sociale 

economie. IBOGEM vormt hier samen met enkele anderen echter de uitzondering op en baat 

de kringwinkel uit met medewerkers uit het eigen kader. Na het sluiten van de 

verbrandingsoven moest rekening worden gehouden met een sociaal passief, wat met de 

oprichting van een kringwinkel goed is opgevangen. Op regelmatige basis worden echter 

personen met een artikel 60 statuut vanuit de 3 OCMW’s ingeschakeld. 

De komende jaren moet hier verder op ingezet worden. Zowel op de parken als in de 

Kringwinkel kunnen deze arbeidskrachten goed van dienst zijn. En voor hen is dit een ideale 

doorstart in een werkomgeving. Maar ook andere sociale statuten moeten zeker de kans 

krijgen om bij IBOGEM aan de slag te kunnen gaan. Het is dan wel van belang dat deze 

mensen een specifieke begeleiding krijgen en goed worden opgevolgd.  

 
Doelstelling 7.4:Aanwerving beleidsmedewerker 
 

Om een aantal doelstellingen( mbt communicatie, klantgerichtheid, dienstverlening,…) in de 

praktijk om te zetten, is er ook nood aan een deskundig medewerker op dat vlak. Net als bij 

de gemeenten komt ook het BBC-verhaal af op IBOGEM. Voor de implementatie hiervan 

zullen ook de nodige tijd en middelen moeten voorzien worden. Het aanstellen van een 

deskundig medewerker hiervoor zal ook ruimte vrijmaken in andere diensten.  

 

Punt 8: 
 

IBOGEM moet streven naar bestendigen en uitbreiden van samenwerkingsverbanden met 

lokale en bovenlokale partners voor de toekomst. 

 
Doelstelling 8.1: Samenwerkingsverbanden MIWA-ISVAG-

VERKO-IGEAN 
 

Door de bestaande overeenkomsten en statuten zijn er sterk verankerde samenwerkingen 

met andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Na het aflopen van bepaalde 

overeenkomsten is nu al geweten dat de samenwerkingsakkoorden niet meer opdezelfde 

wijze zullen worden verder gezet. Daarvoor zijn er teveel negatieve financiële gevolgen voor 

IBOGEM en de andere partners. Om de positie van IBOGEM in het Vlaamse landschap te 

bestendigen en zelfs nog te verbeteren, zijn permanente samenwerkingsverbanden 

onontbeerlijk. Deze samenwerking kan dan ook best aangegaan worden met de 

intercommunales uit de regio, MIWA-VERKO-ISVAG-IGEAN….. Door de krachten te 

bundelen en door hoeveelheden te cumuleren zullen er ongetwijfeld veel betere 

voorwaarden verkregen worden bij het bevragen van de markt bij de afzet van het afval. De 

gesprekken over deze samenwerking moeten vanaf nu opgestart worden om tegen medio 

2017 tot  concrete resultaten te kunnen leiden. 
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Doelstelling 8.2: contacten OVAM-Interafval-FostPlus 
 

Naast de lokale contacten is het ook van belang dat de contacten met de overkoepelende en 

toezichthoudende instanties van goede kwaliteit zijn. Deze bestaat er in om op regelmatige 

basis in overleg te gaan met deze organisaties en op inhoudelijk vlak de noden en behoeften 

te kunnen bespreken. In het kader van subsidieerbaarheid van projecten is een goede 

verstandhouding een absolute prioriteit. Afvaardigingen naar bijeenkomsten van deze 

organisaties zijn voor de kwaliteit van het netwerk dan ook noodzakelijk. 

 

Punt 9: 

 

Voor de inzameling van alle fracties moet onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor 

plaatsing van meer gecentraliseerde inzamelpunten.   

 
Doelstelling 9.1: Plaatsen van ondergrondse recipiënten 
 

Het inzetten van centrale inzamelcontainers vindt overal meer en meer de weg. Deze grote 

afvalcontainers worden centraal in woonomgevingen geplaatst zodat de burgers zelf hun 

afval niet meer moeten bijhouden tot de huis-aan-huis-inzamelingen doorgaan. Ook het 

aantal verkeersbewegingen bij de ophalingen verminderen hierdoor aanzienlijk. Dit geeft 

zowel voordelen op vlak van mobiliteit als op ecologisch vlak. De kostprijs voor de installatie 

van gezamenlijke containers kost echter veel duurder dan het gewone klassieke systeem 

met afvalzakken of kleinere rolcontainers. De financiële drempel  hoog in deze economisch 

minder gunstige periode. De meerwaarde van de grote containers weegt vaak niet op tegen 

de hogere kostprijs. Bij grote projecten(bv appartementen) of nieuwe verkavelingen zou best 

een verplichting opgelegd worden voor het plaatsen van centrale inzamelpunten, of beter 

omschreven van mini-recyclageparken voor de fracties restafval, GFT, PMD, Glas en 

Papier/Karton. 

IBOGEM moet hier ook zelf het voorbeeld in geven en bij het bepalen van de prijzen voor 

deze containers het signaal geven dat de maatschappelijke meerwaarde belangrijk. Dit kan 

enkel door concurrentiële prijzen op te stellen tegenover de klassieke inzamelmethoden, die 

in de meeste gevallen ook in handen liggen van IBOGEM of de gemeenten. Anderzijds kan 

ook bekeken worden of IBOGEM, al dan niet via ondersteuning vanuit de gemeenten, zelf 

niet moet instaan voor de aankoop van de gezamenlijke containers en een gedeelte daarvan 

kan recupereren via de ophalingen.  

  

Actie Bedrag Tijdslijn 

Aankopen containers 50.000/jaar 2014-2018 
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Punt 10: 

 

Bij grote gemeentelijke evenementen moet meer aandacht besteed worden aan de 

inzameling en sortering van afval, in overleg met de organisatoren. 

 
Doelstelling 10.1:Afvalplan voor evenementen 
 

In het werkingsgebied van IBOGEM worden er zowel door de gemeenten als door publieke 

initiatieven veel evenementen georganiseerd. De doelstelling  is steevast om veel bezoekers 

te trekken. Het logisch gevolg hiervan is dat er dan ook veel afval geproduceerd wordt op die 

evenementen. De inzameling daarvan gebeurt meestal op een algemene manier, met weinig 

oog voor het scheiden van de fracties. Samen met de organisatoren moet er meer aandacht 

besteed worden aan de mogelijkheden voor het selectief inzamelen van het afval. Ook hier 

heeft IBOGEM, net als de gemeenten trouwens, een voorbeeldfunctie. De in te schatten 

volumes, de plaats van de recipiënten, de aard van de recipiënten, de ophalingen achteraf, 

de signalisatie,… al deze aspecten moeten meegenomen worden in de verplichte opmaak 

van een afvalplan. Dit afvalplan kan deel uitmaken van de verplicht op te maken risico-

analyse bij evenementen.  

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Opmaken afvalplan 0 2014-2018 

 
Doelstelling 10.2: herbruikbare bekers 
 

Bij het afvalplan voor evenementen is het stimuleren van gebruik van herbruikbare 

drinkbekers een aangewezen richtlijn. In de praktijk moet er echter ook de mogelijkheid 

bestaan om deze bekers terug te reinigen na een evenement en te bewaren voor een 

volgend evenement. Er moet ook een opvolging zijn van de uitgeleende bekers en de 

aanwezige voorraden. Om de bekers proper ter maken kan een wasinstallatie worden 

ingericht. Om de verenigingen te stimuleren kan IBOGEM instaan voor de aankoop daarvan 

en het beheer van de bekers op zich nemen. Het proper maken zelf is een opdracht voor de 

organisator van het evenement.  

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Wasinstallatie herbruikbare 

bekers 
3.000 2015 

Aankoop bekers 10.000 2015 

 
Doelstelling 10.3: Plaatsen van containers op evenementen 

door IBOGEM 
 

Om betere scheiding te krijgen van het afval bij evenementen moeten er ook voldoende 
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selectieve recipiënten aanwezig zijn. Momenteel wordt teveel gewerkt met klassieke 

inzameltonnen waarna alle afval als restafval wordt verwijderd. Niettegenstaande er bij 

evenementen ook zeer veel PMD en papier als afval aanwezig is. Om te vermijden dat deze 

laatste fracties toch bij het restafval gegooid worden, moet de organisator verschillende 

containers per fractie kunnen aanbieden. Maar veelal vormt dit voor de organisatoren een 

extra kost die ze liever aan andere aspecten besteden. In haar maatschappelijke rol kan 

IBOGEM hier ook een tegemoetkoming doen in het aanbieden van containers. De 

afvalverwerking zelf blijft ten laste van de organisatoren, maar het huurkosten voor de 

containers kan best tegen betere financiële voorwaarden gebeuren. De gemeenten worden 

anders toch opgezadeld met extra kosten van inzameling en verwerking van afval na 

evenementen. Over de financiële implicaties kunnen afspraken gemaakt worden tussen de 

gemeenten en IBOGEM zodat dit verder kan afgestemd worden naar de organisatoren, hetzij 

de gemeenten zelf hetzij verenigingen of privaatinitiatieven. Het aanbieden van containers 

geeft garantie op een hogere zuiverheid van de onderscheiden fracties. 

 

Actie Bedrag Tijdslijn 

Aanbieden containers op 

evenementen 
5.000/jaar 2014-2018 
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Verklarende woordenlijst en afkortingen: 
1. Vergelijkbaar huishoudelijk afval: afval dat niet afkomstig is van 

particulieren maar door de omvang vergelijkbaar is met 

huishoudelijk afval 

2. AEEA: afgedankt elektrische en elektronische apparaten 

3. IDM: Intercommunale Durme-Moervaart 

4. PPS: privaat-publieke-samenwerking 

5. VLACO: Organisatie Vlaamse Compost 

 

 
 
Toepasselijke wetgevingen: 

1. Decreet intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

2. Materialendecreet-VLAREMA 

 

 

 


