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Februari 2020
Iso certificatie
Imog heeft een matuur milieu-en kwaliteitsmanagementsysteem, opgebouwd volgens de eisen van
de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Op vandaag hebben wij een zorgsysteem voor de volledige site in Harelbeke en voor de sortering, groencompostering, deponie en logistiek in Moen.
Op 14, 15 en 16 januari 2020 stond de toezichtsaudit van de Iso certificaten op het programma. Tijdens
de audit werd een goede betrokkenheid en bewustzijn vastgesteld ten aanzien van kwaliteit en milieu. Imog beschikt over competente medewerkers en technische know-how. Een goede operationele
opvolging van de diverse processen binnen de scope werd vastgesteld. Continue verbetering was bovendien aantoonbaar.

Preventielan organische fractie 2020
Imog organiseerde een eigen analyse van de inhoud van de restafvalzak. Hieruit blijkt dat er nog 55,1
kg groenten-, fruit- en tuinafval inzit, waarvan 38,7 kg per inwoner per jaar nog perfect thuis kan worden gecomposteerd en er ook nog 26,5 kg materialen in zit, waar op vandaag een selectieve inzameling voor bestaat. Daarnaast vinden we nog een belangrijke hoeveelheid terug die als voedselverspilling kan voorkomen worden: 28,2 kg per inwoner per jaar; zoals brood en banket (7,6 kg/inw/jaar),
ongeopende verpakkingen : 2,4 kg/inw/jaar en onaangebroken niet verpakt voedsel : 5,6 kg/inw/jaar.
Om haar inwoners te sensibiliseren, organiseert Imog infoavonden en opleidingen in drie thema’s :
kippen houden, thuiscomposteren en voedselverlies beperken.

1. Kippenactie : 16 maart – 31 mei 2020: Imog biedt gemeenten en handelaars de kans om mee te werken aan preventie rond organisch afval. De gemeenten kiezen om al dan niet bijkomende betoelaging
te voorzien en de deelnemende handelaars krijgen promotiemateriaal. Er wordt een infoavond kippen
houden georganiseerd met door Vlaco lesgever bij Aveve in Kruisem op 28 april
2. Stimuleren van thuiscomposteren : We organiseren een 3-delige initiatiecursus compost bij Imog
Harelbeke op 6, 9 en 16 april 2020.
Onder de noemer ‘ Bodemprofessor on tour’ op de recyclageparken voorzien we een reizende bemande stand op de recyclageparken waar compostproducten in zakjes worden verkocht.
		
Zat 4 april
zat 11 april
zat 18 april
zat 25 april
Beveren-Leie 9-12u			
Deerlijk
9-12u			
Kruishoutem			9-12u		
Waregem			9-12u		
Zwevegem					9-12u
Wielsbeke					9-12u
Harelbeke							9-12u
Ontdek bovendien de vlaco-compostactie in april en ontvang op de bovenstaande recyclageparken
gratis tuinhandschoenen bij aankoop van Vlaco-compost. (zolang de voorraad strekt) Wij dragen Vlaco-compost op handen, jij ook?
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3. Voedselverlies beperken
We organiseren workshop ‘koken met voedselrestjes’ in Waregem op 30 maart bij OC Gaverke) en in Kortrijk op 9 april
bij CVO Miras
We voorzien een opleiding tot vrijwillige Restjesridder op 20 april in Imog Harelbeke. En met de bestaande Restjesridders gaan we on tour met busje bij verschillende markten :
o
Zaterdag 25 april : lokaalmarkt Heule, Stijn Streuvelslaan 45 van 9 – 12 uur
o
Vrijdag 8 mei : lokaalmarkt Deerlijk, De Cassinastraat 8 van 15 - 19 uur,
o
Dinsdag 26 mei : wekelijkse markt in Zwevegem, Toyesplein van 8 - 12 uur
o
Zaterdag 6 juni : wekelijkse markt in Waregem, 8 - 12u

Deelnemers gezocht voor de Recyclagepark Academy
Imog beschikt over een poule aan werkkrachten die tijdelijk tewerkgesteld kunnen worden op de recyclageparken en dat overwegend tijdens de weekends, vakantieperiodes en brugdagen. Na een korte opleiding kunnen
ze, als het hen past, ingezet worden als ondersteuning bij de recyclageparkwachters.
Mocht u geïnteresseerden kennen voor deze opleiding (theorie + stage), dan mag u hen zeker contact laten
opnemen met Imog via personeel@imog.be.
Ook voor nieuwe parkwachters in de gemeente is het interessant deze korte opleiding te volgen. Zo is men
onmiddellijk mee met de geldende sorteerregels, de wetgeving, duurzaam afvalbeheer, veiligheidsaspecten,....
Mocht u eigen medewerkers hebben voor wie de opleiding (enkel theorie) nuttig kan zijn, dan mag u zeker hun
namen doorgeven via personeel@imog.be
Data:
Maandag 23 maart 2020 van 09u00 – 12u00
Woensdag 25 maart 2020 van 09u00 – 12u00
Vrijdag 27 maart 2020 van 09u00 – 12u00

Imog helpt gemeenten bij hun vuilnisbakkenplan
Imog wenst verder te werken aan het vuilnisbakkenplan voor de gemeenten die hierbij wensen in te stappen en
vraagt een subsidieproject aan bij Mooimakers Vlaanderen.
De gemeenten hebben de voorbije jaren een inventaris gemaakt van hun vuilnisbakken. Sommige deden al
meerdere metingen van de vullingsgraad. In enkele gemeenten werd ook reeds gestart met het nemen van
maatregelen binnen het coachingstraject. Om het vuilnisbakkenplan af te werken in alle gemeenten is een
verderzetting van het project nodig. Imog kan de gemeenten ontzorgen door heel wat stappen uit te voeren
voor het project ten voordele van de gemeente. Een project vuilnisbakkenplan duurt 1,5 tot maximum 2 jaar.
Volgens de Mooimakers Vlaanderen zijn volgende stappen nodig om een vuilnisbakkenplan op te maken. Hierin kan Imog ondersteunen bij verschillende uit te voeren acties om de werklast voor de gemeente te verlichten.
1. Deelname aan opleiding vuilnisbakkenplan bij Mooimakers
2. Gebruik van Mijn Mooie Straat voor inventaris, monitoring en analyse
3. Inventaris vuilnisbakken up-to-date
4. Ledigingsrondes gekend en digitaal beschikbaar
5. Minimaal 8 weken monitoring van vullingsgraad en misbruik straatvuilnisbakken
6. Plan van aanpak o.b.v. analyse monitoring
7. Uitvoering plan van aanpak, evaluatie en eventuele bijsturing
8. Procedure beheer straatvuilnisbakken opgesteld en goedgekeurd
9. Communicatie naar inwoners
10. Rapportering naar Mooimakers

