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Onze beste Wensen
Het bestuur en de directie van Imog wensen iedereen een
2020 toe, vol levensvreugde en genegenheid. Bedankt
menwerking in 2019 en op naar een schitterend 2020.

gezond en succesvol
voor de leuke sa-

Aan iedereen
een voorspoedig,
gezond en
stralend 2020

Ophaalkalender 2020
Iedereen zou intussen een afvalkalender voor 2020 in de brievenbus moeten gekregen hebben. Is dat niet het geval, dan liep er iets
mis. Je kan steeds een exemplaar gaan halen in het gemeentehuis
of eentje opvragen bij Imog, via communicatie@imog.be
De nieuwe ophaaldata voor 2020 kan je digitaal raadplegen op
onze website https://www.imog.be/afval-inzamelen/ophaalkalender/ of www.ophaalkalender.be. Ook de Recycle!-app is volledig
vernieuwd een zijn de nieuwe ophaaldata beschikbaar. De ophaling
van de folies, vind je onder ‘gemengde plastics’.

Wist je dat?
Op alle evenementen in Vlaanderen, van schoolfeesten tot massafestivals, is het vanaf 1 januari
verboden om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Als een organisator
toch “wegwerprecipiënten” aanbiedt, dan moet hij die materialenstroom voor 90 pct opnieuw
inzamelen. De maatregel maakt deel uit van Vlarema 7, het uitvoeringsbesluit van het Materialendecreet.
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Organisatoren mogen hun drank wel nog aankopen in petflessen, glazen wegwerpflessen of
blik, maar de drank moet in herbruikbare bekers aan de bezoekers geserveerd worden. Achter
de toog geldt dan een sorteerverplichting voor deze wegwerpartikelen. OVAM wijst erop dat
glazen retourflessen of dranken van de tap sowieso voor minder afval zorgen. Het is aan de
organisatoren om te bewijzen dat ze 90 procent van de materialenstroom inzamelen en recycleren. Vanaf 2022 zullen organisatoren die toch wegwerpbekers aanbieden moeten aantonen dat
95 procent van de materialenstroom opnieuw wordt ingezameld. De regels zijn nog iets strenger
voor evenementen die lokale besturen, Vlaamse agentschappen of Vlaamse overheidsinstellingen organiseren - scholen en ziekenhuizen vallen hierbuiten. Zij mogen vanaf 2020 voor hun
eigen werking geen wegwerpbekers meer gebruiken. Wat wel nog mag zijn drankautomaten,
maar enkel als er voldoende pmd-bakken zijn. Ook voor hun evenementen geldt een verbod op
wegwerpverpakkingen. Overheden mogen vanaf 2022 geen wegwerpborden en -bestek meer
aanbieden. De politie wordt ingezet voor de handhaving van de nieuwe regels. Zij kunnen een
sanctie opleggen of een pv opmaken. Voor grotere evenementen staat de Vlaamse milieu-inspectie in voor de handhaving.

Aanpassingswerken recyclageparken
De uitrol van de nieuwste diftarsoftware in Kruisem (RP Kruishoutem eind 2019 en RP Zingem
begin 2020) is een feit en dat tot tevredenheid van bezoekers en recyclageparkwachters.
Dank je wel aan de betrokkenen voor deze realisatie.
Dat succes laat ons toe deze gebruiksvriendelijke toepassing nu ook te installeren op de andere IGRP’s, zijnde RP Waregem en RP Deerlijk. Daardoor zijn het betalend gedeelte van Waregem en Deerlijk tijdelijk buiten gebruik. In Waregem gebeurt de omschakeling van 6 tot 19
januari, in Deerlijk van 20 januari tot 2 februari. Het gratis gedeelte blijft intussen wel open.

AX2012 Live
Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het nieuwe ERP-softwarepakket AX2012 staat
live. Even ter verduidelijking: de term ‘ERP’ staat voor ‘Enterprise Resource Planning’. Concreet gaat dit over software die als doel heeft om alle administratieve bedrijfsprocessen van
Imog in goede banen te leiden en centraal te beheren. Het gaat dus over onze aankoop,
verkoop, onderhoud en investeringen, facturatie, boekhouding, magazijn, rapportering, …
Om dit grootschalig project te realiseren werd een team van key-users en expert-users samengesteld om de aandachtspunten uit alle afdelingen op te nemen, het pakket te testen
en te laten bijsturen.
Een software-upgrade van deze aard is voor iedereen een grote uitdaging. We nemen graag
van de gelegenheid gebruik om een grote dankjewel te plaatsen voor iedereen die zich de
voorbije maanden en jaren hiervoor heeft ingezet !

Primeur in Imog-regio : Inzameling met diftar containers in Kruishoutem
De inwoners van deelgemeente Zingem in Kruisem waren het al langer gewoon, maar vanaf
1 januari schakelde ook gemeente Kruishoutem over op inzameling van restafval in Diftarcontainers. Geen witte zakken meer, maar een groene container die gewogen wordt aan de
ophaalwagen zelf. Inwoners van Kruisem betalen dus per gewicht en niet meer per zak.
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De Handige Huisvuilbak
HANDIGE
HANDVATEN

UNIEKE
CHIP/ADRES
STEVIGE
KUNSTSTOF
WIELTJES

40L / 120L / 240L

AANSLAG
2X PER JAAR

Om dit alles in goede banen te leiden, werd een gratis infonummer ter beschikking gesteld. Voor alle vragen over de diftar container kan men terecht op het gratis nummer 0800/90
270. Op 3406 adressen werden 2 mailings voor bevraging en
sensibilisering bedeeld. In totaal werden volgende containers
uitgeplaatst:
Inhoud
Slot		
Standaard
Eindtotaal
40 L		15		287		302
120 L
189		2785		2974
240 L
16		126		142
1100 L
7		 4		 11
Eindtotaal 227		3202		3429

Ook gemeenten Anzegem en Avelgem kiezen bewust voor duurzame
Vlaco-potgrond
Vlaco-potgrond is een universele potgrond die slechts voor de helft uit veen bestaat. Daarmee vormt het een duurzaam alternatief voor traditionele potgrond die vaak 100% van de
fossiele grondstof bevat.
Ook Imog verwerkt groenafval tot hoogwaardige Vlaco-compost, waarmee ook wij o.a. Vlaco-potgrond produceren. Naburige gemeenten Anzegem en Avelgem gingen er in de zomer
van 2019 in hun bloembakken en –torens mee aan de slag. Ze waren op slag verkocht door
de resultaten, het gebruiksgemak én het duurzame karakter.
De uitzending erover was eind vorig jaar te zien op PlattelandsTV en wordt dit voorjaar –
het moment waarop iedereen weer begint te denken aan vrolijk potplantgoed – opnieuw
uitgezonden. Hou het zeker in de gaten! Via deze link kan je het alvast op youtube bekijken.
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IMOG zoekt nieuw talent!
Werk mee aan ons groen verhaal zodat afval een bron
van grondstof en energie blijft!

Harelbeke
Coördinator Aankoopcentrale

Aankoop centraliseren | Investeringen beheren | Procesoptimalisatie | Controlling | Wetgeving Overheidsopdrachten | MS-Dynamics
AX | Master in een economische richting.

Coördinator Accountancy

Beleidsvoorbereiding | Expertise in accounting en ﬁnance | Wetgeving | Procesoptimalisatie | MS-Dynamics AX | Master in een
economische richting.

Coördinator Sales

Marktscreening | Projecten B2B | Prijszetting
| Contractvorming | Afzetmaterialen |
Wetgeving | MS-oﬃce gevorderd |
Master in een economische richting.

Harelbeke - Moen
Deskundige HR

Process Control Engineer

Loonadministratie A tot Z | Easypay | Beheer
personeelsdossiers | Administratieve ondersteuning | Sociale wetgeving | Hart voor HR.

Projectingenieur

Hoogtechnologische afvalverbrandingsinstallatie | Productieproces | Analyse & onderhoud | Drie-ploegensysteem | Bachelor of
Master in de Industriële Wetenschappen.

Projectcoördinator

Samenwerkingsprojecten | Opportuniteiten
spotten | Meerwaarde creëren | Verbinden |
MS-Dynamics | AX Master in een economische richting met interesse in techniek.

Alle recyclageparken
Recyclageparkwachter

Administratie | Verantwoordelijkheid | Afvalfracties | Informeren &
veiligheid | Onderhoud | Computerkennis | Eigen wagen | Zaterdagwerk | Alle recyclageparken binnen de Imog-regio.

Hulprecyclageparkwachter

Informeren & veiligheid | Onderhoud | Afvalfracties | Computerkennis | Eigen wagen | Zaterdagwerk | Alle recyclageparken
binnen de Imog-regio.

i

Medewerker HR

Loonadministratie A tot Z | Easypay | Beheer
personeelsdossiers | Sociale wetgeving |
Opmaak procedures | Rapportage | HR |
Bachelor of gelijkwaardig door ervaring.

Verdere informatie over de functie en de selectieprocedure kan je vinden in de informatiebundel per
functie op onze website www.imog.be!

Projectopvolging | Coördineren contractoren
| Wetgeving Overheidsopdrachten | Master in
een ingenieursopleiding.

Coördinator Data

Beleidsvoorbereiding | Data verzamelen,
analyseren & valideren | Alle bedrijfsprocessen | Corporate Performance Model | Wettelijke rapportages | Business Intelligence |
MS-Dynamics AX | Targit | MS Excel expert |
Master in een economische richting.

Coördinator Logistiek

Moen | Software en automatisering | Processen | Optimalisatie
afvallogistiek | Reverse logistics | Leiding geven | Master in een
technische richting.

Bestuurder zwaar materieel

Moen | Aanvoer en verwerking afvalstoﬀen | Intern transport
containers | Kranen, wielladers, dumper, …

Algemene vacature Bachelor /
Master: technisch en administratief

Harelbeke en Moen | Ambitieus | Gemotiveerd | Young
professional | Ondernemen | Bachelor / Master in een
STEM-opleiding (Science, Technology, Engineering en
Mathematics) of in een administratieve richting.

Solliciteren

Stuur jouw kandidatuur (motivatiebrief en CV) tegen 31/01/2020 naar sollicitaties@imog.be.
Het schriftelijk examen gaat door op verschillende data:
Deskundige HR
Medewerker HR
Recyclageparkwachter
Hulprecyclageparkwachter
Bestuurder zwaar materieel
Bachelor / Master
Coördinator Accountancy

06/02/2020 • 14u-16u
06/02/2020 • 14u-16u
07/02/2020 • 14u-16u
07/02/2020 • 14u-16u
07/02/2020 • 14u-16u
12/02/2020 • 18u-20u
12/02/2020 • 18u-20u

Coördinator Data
Coördinator Sales
Coördinator Logistiek
Coördinator Aankoopcentrale
Projectcoördinator
Projectingenieur
Process Control Engineer

12/02/2020 • 18u-20u
12/02/2020 • 18u-20u
13/02/2020 • 18u-20u
13/02/2020 • 18u-20u
13/02/2020 • 18u-20u
13/02/2020 • 18u-20u
13/02/2020 • 18u-20u
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Je afval tijdig buiten met Recycle!
Was het deze week P+MD of niet? En wanneer mag je jouw foliezak buiten plaatsen? Moet je nog één en
ander naar het recyclagepark brengen, maar twijfel je of het park wel open is op die dag? Of ben je op zoek
naar de glasbol het dichtst in je buurt?
Al die informatie vind je in de gratis Recycle!-app van Fost Plus. Als je wil kan je op zelfgekozen tijdstippen
ophaalherinneringen instellen op de app zodat je de ophalingen zeker niet vergeet. In de kalender van de
app vind je een mooi overzicht van alle ophaalmomenten én de openingstijden van de recyclageparken in
jouw buurt. De app geeft je daarnaast ook een overzicht van glasbollen en inzamelpunten voor elektronica,
batterijen en kringloopwinkels. De sorteergids biedt je dan weer een antwoord als je twijfelt waar of in welke
afvalzak een bepaalde afvalsoort thuishoort.

Geen smartphone of niet vertrouwd met de app?
De ophaaldata en openings- en sluitingsuren van het recyclagepark vind je ook terug op onze website
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