voorwoord
Het woord ‘Duurzaamheid’ is anno 2020 niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
In iedere branche en industrie zijn mensen bezig om op verantwoorde manier om te
gaan met afvalstoffen of het hergebruik daarvan. Veel bedrijven willen het predikaat
duurzaam. Een lage uitstoot van CO2 en recycling zijn kreten die we dagelijks horen in
de verschillende media.
Heros Sluiskil en het Ecopark zijn gebouwd op het principe van duurzaamheid
en hergebruik.
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ALGEMEEN
Het jaar 2021 stond geheel in het teken van de corona
pandemie. Voor Heros betekende dit net als zovele andere
bedrijven beperkingen, interne regels, besmettingen en
afwezigen. Echter over het gehele jaar genomen was begin
december de piek waarbij zo’n 30% van de medewerkers om
één of andere reden afwezig was wegens corona.
De verwerking van AEC-bodemas heeft
zich gecontinueerd met een lichte groei.
Dat betekende een volle bezetting van de
opwerkingsinstallatie. De Heros filosofie
om met de AEC-bodemas verschillende
nabewerkingen uit te voeren heeft meer en
meer gestalte gekregen. De wasinstallatie heeft
zich gedurende het jaar ontwikkeld tot een
producent van verschillende bouwstoffen, zoals
Combimix als ophoog- en funderingsmateriaal
voor toepassing in de infrastructuur, Granumix
in diverse kwaliteiten voor toepassing als
toeslagmateriaal in betonwaren en een
aanzienlijk deel van de AEC-bodemas is als
Immomix toegepast als funderingslaag in
bedrijventerreinen. Dit betekende vrijwel een
gesloten mineralenbalans.
Dit wil absoluut niet zeggen dat de circulaire
economie functioneert. Het verbrande grijze
restafval, de bron van de AEC-bodemas, wordt
nog steeds gezien als niet bruikbaar afval in
plaats van een bron aan grondstoffen zoals
mineralen en metalen. Het grijze restafval wordt
na verbranding tot AEC-bodemas vrijwel geheel
hergebruikt. Een vrijwel gesloten cirkel. Een
gering deel wordt naar een deponie gebracht.
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Het vraagt een enorme inspanning om de cirkel
rond te krijgen en daarbij de schoongemaakte
mineralen de gewenste toepassing te geven
in verschillende infrastructurele werken en
producten. Dit was toch immers de doelstelling
van de Green Deal Verduurzaming AECbodemas uit 2012. Maar juist in toepassingen
waar de overheid opdrachtgever is, wordt om
allerhande (vaak drog) redenen het onmogelijk
gemaakt deze mineralen toe te passen. De
acceptatiegraad van deze nieuwe bouwstoffen
is laag. Of het onbekendheid is of een
verkeerde perceptie is ons niet bekend. Wel
dat het veel overleg en informeren met zich
meebrengt om een toepassing te realiseren.
Hoe mooi zou het zijn dat elke gemeente als
uitvoering van haar circulaire beleid jaarlijks een
equivalent van haar grijze restafval afneemt als
secundaire bouwmateriaal.
Wat we wellicht onvoldoende belichten zijn
de metalen die afgescheiden worden uit de
AEC-bodemas en dus ook in het grijze afval
aanwezig zijn. Een variatie aan metalen welke
we in ander verband schaarse grondstoffen
noemen. In het circulaire denken is het
belang van deze grondstoffenterugwinning

Van links naar rechts op de foto: Dirk Cornelisse, Rob Spruit, Arie de Bode, Martin Stouten, Paul Dijkman, Erwin Pieters en Erik Bakker.

onderbelicht. Daarnaast moeten deze metalen
verwijderd worden om een goede kwaliteit van
de mineralen te realiseren.
In het afgelopen jaar werden we er als branche
mee geconfronteerd dat het IBC-tijdperk
voorbij is. Schoongewassen AEC-bodemas
kan vrij worden toegepast. Dit brengt met zich
mee dat de nog (binnen de norm) aanwezige
restmetalen ook zichtbaar worden. Zeker
wanneer deze een typische vorm hebben
als een hulsel van een batterij. De media is
hierop gestort en dit heeft geleid tot een
TV-serie genaamd: ‘de Vuilnisman’. Ook Heros
werd daarin belicht. Duidelijk werd wel dat bij
toepassing van de AEC-mineralen ook het
visuele van belang is. Onzuiverheden worden
vaak verward met een milieuprobleem. In
dit specifieke geval hadden inderdaad de
ijzerdelen meer verwijderd kunnen / moeten
worden. Inmiddels heeft de staatssecretaris in

december j.l. besloten dat de norm aangepast
moet worden.
Heros mag terugzien op een succesvol jaar.
Operationeel zijn er prima prestaties verricht.
Financieel een goed resultaat. De uitdagingen
blijven groot. De zorg voor voldoende en
deskundig personeel is een voortdurend
aandachtpunt. Daarnaast de inzetbaarheid en
de werkdruk in relatie tot de opschuivende
pensioenleeftijd.
In dit jaarverslag wordt ruimschoots ingegaan
op een groot aantal aspecten van onze
bedrijfsvoering. Zo leest u in het logboek
(4.3) welke bijzondere werkzaamheden /
projecten er zijn gerealiseerd. Ook worden de
bouwplannen voor 2022 beschreven (4.4). In
(3.2) wordt een beeld gegeven van externe
klachtenpatroon. Het energieverbruik en de
productiecijfers (3.1) worden gepresenteerd.

Veiligheid op het terrein en tijdens de
werkzaamheden blijft een belangrijk issue.
De veiligheid is in cijfers uitgedrukt (2.4) waarbij
er in 2021 meer schadegevallen zijn geweest.
Daarnaast is het IF cijfer gedaald.
Het ziekteverzuim blijft een gelijke trend
houden. Het aantal medewerkers (2.1) is stabiel.
Een lichte groei over de laatste jaren. Opvallend
is wel dat vooral de jongere medewerkers niet
meer zo honkvast zijn.
Overigens is het onmogelijk in de toekomst
te kijken. We kunnen verwachtingen hebben.
Het kan zomaar ineens anders worden. Corona
en oorlog, het mensenleed en de veranderende
economie. Dit is niet te bedenken. Toch blijft
Heros vertrouwen hebben in de toekomst.
Sluiskil, 9 maart 2022.
Mr.ing. A. de Bode
Directeur
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DUURZAAM DENKEN EN DOEN
1.2.

Rethmann Groep

Remex Benelux GmbH uit Düsseldorf is onze

Remondis maakt weer onderdeel uit van

aandeelhouder. De aandeelhouder wordt

de Rethmann Groep waarvan ook de

vertegenwoordigd door de directieleden

bedrijven Saria Groep en Rhenus Logistics

Herr. M. Stoll en Herr. Dr. R. Diegel. REMEX is

deel uitmaken. De grondlegger Josef

een grote marktspeler in Duitsland waarbij

Rethmann is in 1935 begon met het ophalen

de concentratie aan bedrijven zich bevindt in

van huisvuil in Düsseldorf met 4 paarden

het Roergebied. REMEX telt een groot aantal

en 5 vrachtwagens. Vanaf 1961 is onder de

bedrijven met 100% eigendom, maar ook een

leiding van Norbert Rethmann de expansie

aantal als deelneming met andere bedrijven.

begonnen met inmiddels 12 vrachtwagens

In totaal meer dan 30 bedrijven. Er zijn zo’n

en 28 medewerkers. Een generatie verder

800 werknemers actief. REMEX is actief op

geven zijn zonen inmiddels leiding aan het

de secundaire grondstoffenmarkt, zoals o.a.

enorme familiebedrijf de Rethmann Groep.

puin en MV-Schlacke. REMEX beschikt over

Daar werken zo’n 79.000 mensen. Verdeeld

een “Bergwerk”, een voormalige zoutmijn

over de Remondis Groep met zo’n 34.000

waarin afvalstoffen welke geschikt zijn voor

werknemers, de Rhenus Logistic Groep

hergebruik definitief worden verwerkt. Door

met zo’n 34.000 werknemers en een derde

REMEX wordt er in Duitsland zo’n 1.000.000

groep, de Saria Groep, met zo’n 11.000

ton AEC-bodemas opgewerkt. REMEX is op

werknemers. Tezamen hebben de bedrijven

haar beurt onderdeel van Remondis GmbH

een omzet van 16 Miljard Euro en werken

uit het Duitse Lünen, een enorme Europese

de medewerkers verdeeld over 1.800

speler en zelfs wereldspeler op het gebied

standplaatsen in ca. 50 landen.

van energie, afval en grondstoffen.
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1.3.

Het bedrijf

Heros Sluiskil staat synoniem voor hergebruik. Dit wordt goed weergegeven in de slogan:
“duurzaam denken en doen!” De drie belangrijkste producten die hieruit voortvloeien zijn Heros
granova®, Heros non-ferro en Heros Ferro. In de toekomst aangevuld met Heros Aqua. Deze
grondstoffen worden vervolgens hergebruikt in alledaagse producten: fundaties, beton, en staal.

Ons bedrijf is gevestigd op het 53 hectare grote Heros Ecopark Terneuzen,
gelegen aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen, tussen de grote havens
van Rotterdam en Antwerpen alsmede de grote steden Londen en Parijs.
Een groot gebied waarin onze klanten zijn gevestigd en waar de talloze
grondstoffen en materialen vervoerd moeten worden over weg, water of
spoor. Sommige grondstoffen waaronder vooral scrap en schroot worden
over grotere afstanden vervoerd tot in het Verre Oosten waarin juist de
klanten gevestigd zijn die deze grondstoffen aankopen.
De centrale ligging, het diepe vaarwater en de eigen kade van 500 meter
zorgen voor een uitstekende ontsluiting naar België, Duitsland, Verenigd
Koninkrijk en Noord-Frankrijk.
Overslag van zeevaart naar binnenschip en omgekeerd liggen dus voor de
hand. Net als de (tijdelijke) opslag van bulkmaterialen in open of gesloten
silo’s en proceswater in ons tankenpark.
Ons bedrijf heeft groeipotentie. Zowel een natuurlijke of organische groei
maar ook met een weloverwogen samenwerking met andere bedrijven.
Zo zijn op het Heros Ecopark Terneuzen de Biodieselfabriek van Neste Oil
en de Tank Terminal Sluiskil gevestigd. Door optimaal gebruik te maken
van elkaars faciliteiten en reststromen is er sprake van een duurzaam
bedrijventerrein.

jaarverslag
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1.4.

Verkorte beleidsverklaring

Het milieu- en arbobeleid heeft een hoge prioriteit en krijgt daarom dezelfde aandacht
als andere ondernemingsdoelstellingen. Heros beseft dat bepaalde doelen verwezenlijkt
moeten worden in samenwerking met de partners. Directie, management, medewerkers en
(onder)aannemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en worden geacht
hieraan mee te werken.

Het beleid is gericht op continue verbetering van de arbo- en
milieuprestatie. Hierover legt Heros transparant verantwoording af
aan haar stakeholders. Voor overheden willen we een betrouwbare
partner zijn en met de directe omgeving voelen we ons nauw
verbonden. Daarom laten we onze managementsystemen
onafhankelijk certificeren.
Het voorkomen en beperken van incidenten, emissies, hinder,
energie; het optimaliseren en innoveren van bedrijfsprocessen
alsmede een open zakelijke verstandverhouding naar overheden,
klanten en leveranciers zijn ingrediënten om voornoemd beleid
vorm te geven.
Heros beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de circulaire
economie. In deze circulaire economie bestaat geen afval en
worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Onze producten
die een levenscyclusanalyse (LCA ) ondergaan en CO2-reductie
opleveren zijn daarvan het bewijs.

8
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HEROS GRANOVA
1.5.

Activiteiten

Al onze granova® producten zijn gecertificeerde
secundaire bouwstoffen. Deze komen vrij na de
bewerking van AEC-bodemas uit Afval Energie
Centrales. Tijdens de bewerking wordt AEC-bodemas
ontdaan van de fracties ferro, non-ferro en onverbrand
materiaal. Na de bewerking blijft er Heros granova®
over in verschillende gradaties. Voor elke gradatie geldt
een andere toepassing. Per jaar komt dat neer
op 800.000 ton.
Heros granova® is een uitstekende vervanging voor zand en gebroken puin waardoor er
minder primaire bouwstoffen nodig zijn. Heros granova® wordt nu dan ook veel toegepast
in de wegenbouw, aanleg van bedrijventerreinen en de beton- en asfaltindustrie.
Belangrijke opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat, Provincies alsmede projectontwikkelaars
en aannemers. In 2021 is er 640.000 ton granova® afgevoerd naar verscheidene projecten
waaronder bedrijventerreinen, stortplaatsen en betonproducenten.

jaarverslag
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De Green Deal welke in 2012 is gesloten tussen de (toenmalige) staatssecretaris Atsma en de VA
(Vereniging van Afvalverwerkers) is stimulans geweest hoger in te zetten op het nog beter schoonmaken
van de AEC-bodemas. Inmiddels wordt ruim 10 jaar het product granova® Granumix geproduceerd.
Voor dit product is in 2013 de Beoordelingsrichtlijn 2507 gereed gekomen zodat er geleverd kon worden
aan klanten in de beton- en asfaltindustrie. Afgelopen jaar was een topjaar en werd er ca. 150.000 ton
uitgeleverd aan onze klanten.
De Milieu Kosten Indicator waarde (MKI-waarde) van Granumix is berekend en de verificatie heeft
plaatsgevonden. De methodologie en dataverzameling voldoet aan de eisen van de “Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken” versie 2.0 van november 2014 en de onderliggende normen
ISO 14040, ISO 14044 en NEN-EN 15804.”. Granumix is opgenomen in de Nationale Milieu Database.
De MKI-waarde voor Combimix en Drainmix zijn in het verslagjaar berekend, waarna de
verificatieprocedure wordt opgestart.
AEC-bodemas wordt gewassen in onze wasinstallatie. Het innovatieve wasconcept heeft er in
geresulteerd dat er een vrij toepasbare bouwstof geleverd kan worden waarmee voldaan wordt aan de
eisen van de Green Deal. Deze producten worden verkocht onder de naam GRANUMIX, COMBIMIX en
DRAINMIX.
Afgelopen jaar is met een aantal stakeholders een nieuwe BRL 9322 geregistreerd. Deze beoordelingsrichtlijn regelt de productie van een vormgegeven NL BsB® gecertificeerd immobilisaat met als
productnaam, granova® Immomix. Er is ca. 350.000 ton Immomix geleverd aan de markt.

Ferro ontstaat na de bewerking
van verbrandingsschroot. Dit

HEROS FERRO

is afkomstig uit verschillende
Afval Energie Centrales en
opwerkingsinstallaties van AECbodemas uit Nederland, Duitsland,
België en Noord-Frankrijk.

Op het Ecopark bevindt zich een unieke schrootbewerkingsinstallatie die het materiaal zo zuiver mogelijk
maakt. Hierdoor is het mogelijk metaaldeeltjes vanaf
5 mm terug te winnen met als eindresultaat hoogwaardig
schroot. Het schoongemaakte en kopervrije schroot
wordt vervolgens hergebruikt in vele verschillende
toepassingen, bijvoorbeeld de staalindustrie. Jaarlijks
wordt er 100.000 ton schroot verwerkt.

10
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HEROS NON FERRO
Non ferro is een verzamelnaam van metalen zoals koper,
zink, aluminium, nikkel, tin, lood, RVS, etc. die uit AECbodemas worden afgescheiden.
In onze NF-fabriek wordt de mix ontdaan van verontreinigen
en ontstaan zuivere aluminium- en zwaar metaalfracties.
Deze producten worden verkocht aan smelterijen over de
hele wereld om er weer nieuwe producten van te maken.

Op het Heros Ecopark bevindt zich een waterzuiveringsinstallatie met een hydraulische capaciteit
van 1.250.000 m3/jaar. Hier wordt zowel het eigen
bedrijfsafvalwater als afvalwater van derden
behandeld. Tot de installatie behoort een tankenpark
met een opslagcapaciteit van van 8.000 ton.
Sterk verontreinigd afvalwater kan fysisch-chemisch
worden voorbehandeld.
Ook het afvalwater van de Biodieselfabriek wordt
biologisch gezuiverd (nitrificatie/denitrificatie). Inname
van afvalwater per as of schip vindt pas plaats na
strenge toetsing en het verrichten van meerdere
metingen. Heros richt zich op organisch belast water
afkomstig uit de industrie, recreatie, afvalbranche, etc.

HEROS AQUA

Heros, ATM Moerdijk en Eco Service Europe zijn
eigenaar van de voormalige Biomassacentrale,
inmiddels Tank Terminal Sluiskil. Door de overname
is de opslagcapaciteit van afvalwater en biomassa
toegenomen met 55.000 ton. Nieuwe investeringen
maken hergebruik van gezuiverd water mogelijk.
Op termijn ontstaat er proceswater dat door industriële
afnemers wordt hergebruikt waardoor de waterketen
wordt gesloten. Voor hergebruik van hemelwater wordt
de opslagcapaciteit uitgebreid naar 100.000 m3.

jaarverslag
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OP- EN OVERSLAG
De kadefaciliteiten en de opslagvoorzieningen zijn uniek en cruciaal voor alle bedrijfsactiviteiten. Schepen met een diepgang van 8 meter kunnen Heros aandoen. De kade
heeft een lengte van 500 m. Hiervan wordt 150 m gebruikt voor de behandeling van
tankschepen. Ook overslag van zeevaart naar binnenschip en omgekeerd vindt plaats
alsmede tijdelijke opslag van bulkmaterialen in open of gesloten silo’s. De op- en
overslagactiviteiten richten zich vooral op bulkmaterialen zoals schroot, AEC-bodemas,
biomassa, diverse slakken en ander losgestort materiaal maar ook afvalwater.

Een deel van het Ecopark is ingericht voor de productie van
duurzame energie en/of brandstoffen: Op het terrein staat
een Biodieselfabriek en een windmolen met een capaciteit
van 2 MW. In de Biodieselfabriek worden dierlijke- en
plantaardige vetten tot halffabrikaat omgezet ten behoeve
van de productie van biodiesel. De bedrijven maken daarbij
gebruik van de infrastructuur en voorzieningen van het
Heros Ecopark.

DIENSTVERLENING
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Ook het “ontzorgen van afval” op locatie van klanten
behoort tot onze dienstverlening. Op diverse plaatsen in
Nederland, Frankrijk en België organiseren we logistieke
diensten of recyclen we materialen met onze installaties.

1.6.

Klaar voor de toekomst

Het is alweer 22 jaar geleden dat we ons in Sluiskil hebben gevestigd. Ook 2021 was gericht op
herwinning van grondstoffen en innovatie met een sterk accent op circulaire economie. De slogan:
“Working for the future”, geeft daar duidelijk inhoud aan. Investeringen in nieuwe technieken en een
professionele organisatie zijn de fundamenten waar Heros Ecopark Terneuzen verder op bouwt.
Research en development zijn van groot belang om blijvend aan de eisen van de Green Deal te
kunnen voldoen. De voorbereidingen zijn gestart en een nieuw investeringsprogramma ligt op de
tekentafel. Heros Ecopark Terneuzen wil binnen Europa behoren tot hét toonaangevende bedrijf in
recycling van granulaten, metalen en afvalwater. De klemtoon zal daarbij liggen op klanten die
“compliance, zonder zorgen” wensen. Met onze nieuwe granulaatinstallatie, hoogwaardige schrooten nonferro bewerking en moderne waterzuiveringstechnieken kunnen we deze klanten op maat
bedienen.
De koop van 8 ha. terrein is gefinaliseerd en het bouwrijp maken is gestart.
Veiligheid en voldoen aan regelgeving hebben voor de realisatie van onze doelen het karakter van
een dwingende voorwaarde en komen dus op de eerste plaats. Heros Ecopark Terneuzen legt de
focus op beschikbaarheid, verhogen van bedrijfszekerheid en concurrerend kostprijsniveau.
Hierbij zijn gemotiveerde medewerkers, maatschappelijk verantwoord ondernemen en continuïteit
onmisbaar. Onze uitstekende locatie en krachtenbundeling met partners bieden een goed perspectief
voor de toekomst.
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MENSEN
2.1.

De medewerkers

Personeelsverloop
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2021

2020

2019

2018

2017

2016

stand per 1 januari

88

86

87

84

84

83

in dienst getreden

11

11

11

20

13

9

uit dienst getreden

4

9

12

17

13

9

stand per 31 december

95

88

86

87

84

84

Indeling naar geslacht

2021

2020

2019

2018

2017

2016

aantal medewerkers

95

88

86

87

84

84

aantal vrouwen

10

10

10

11

14

13

waarvan parttime

9

9

9

9

12

8

aantal mannen

85

78

76

76

70

71

waarvan parttime

21

17

17

3

3

3

Het jaar 2021 werd als 2e jaar op rij getekend door de Covid-19 pandemie. Dit heeft invloed gehad op alle deelgebieden van personeelsbeleid.
Door toenemende bedrijfsdrukte ontstond behoefte aan uitbreiding van het personeelsbestand. Naast eigen werving en selectie, is veelvuldig gebruik
gemaakt van de dienstverlening van uitzend- en detacheringsbureaus in de regio. Waar in 2020 te merken was dat er aanbod op de arbeidsmarkt vrij kwam
door sluiting van bepaalde sectoren als gevolg van de coronamaatregelen, werden we in 2021 - net als alle bedrijven - geconfronteerd met grote krapte
op de arbeidsmarkt in zowat alle vakgebieden. Desondanks zijn we er in geslaagd de vacatures in te vullen. Bijzonder in dit verband is het relatief laag
aantal van 3 vaste Heros-medewerkers die vanwege een baan elders afscheid hebben genomen van onze organisatie. De geluiden om ons heen zijn dat
medewerkers steeds mobieler worden op de krappe arbeidsmarkt omdat ze voor zichzelf kansen zien om zich te verbeteren. Deze trend lijkt vooralsnog
aan Heros Sluiskil voorbij te gaan.
Het personeelsverloop binnen Heros Sluiskil speelt zich met name af binnen de flexibele schil. De vermoedelijke redenen daarvoor zijn de capaciteiten en
wensen van de betreffende ingehuurde medewerkers en de ruimere keuze aan banen op de (flexibele) arbeidsmarkt. De vaste Heros-formatie is aangevuld
met 11 nieuwe medewerkers. Dit betreft enerzijds instroom van voormalige ingehuurde medewerkers en anderzijds de invulling van (uitbreidings)vacatures.
Een aantal nieuw aangetrokken medewerkers is per einde verslagjaar nog ingehuurd maar zal naar verwachting het komende jaar de overstap kunnen
maken naar een dienstverband met Heros Sluiskil.

Leeftijdsopbouw

Hybride werken

De grafiek hieronder toont de leeftijdsopbouw van het personeel in
dienst bij Heros Sluiskil B.V. Per categorie wordt het aantal medewerkers
weergegeven. De gemiddelde leeftijd is 44,3 jaar. Veertien jaar terug was
dat nog 42,3 jaar.

Ingegeven door de coronamaatregelen heeft bij Heros Sluiskil het hybride
werken zijn intrede gedaan: deels op locatie werken, deels thuis.
Eind 2021 is een protocol thuiswerken opgesteld om vorm te geven aan
structureel, gedeeltelijk thuiswerken na de corona-periode. Er zijn functies
en voorwaarden voor thuiswerken benoemd en de Ondernemingsraad
heeft met het protocol ingestemd.

Ruim 21% heeft een aantal dienstjaren bereikt tussen de 5 en 10 jaar.
En 36% is meer dan 10 jaar aan ons bedrijf verbonden.

Externe vertrouwenspersoon

3
14

21

31

26

< 25 jaar

In 2021 is een externe vertrouwenspersoon benoemd voor kwesties op
het gebied van ongewenst gedrag. Na (persoonlijke) introductie, heeft de
vertrouwenspersoon een concept-klachtenreglement opgesteld dat door
de Ondernemingsraad is vastgesteld. Het benoemen van de leden van de
klachtencommissie moet in het begin van 2022 zijn beslag krijgen.

Personeelsvereniging
De personeelsvereniging `Nooit gedacht` is een actieve club van en voor
de medewerkers. Met veel enthousiasme organiseert het bestuur meerdere
activiteiten per jaar.

Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid bestaat uit de toepassing van diverse instrumenten
zoals interne en externe opleidingen en cursussen, training-on- the-job,
interne doorstroming, verzuimbegeleiding en aanpassing van werkinhoud
en werkomstandigheden. In de jaarlijks terugkerende evaluatiegesprekken
(inmiddels omgedoopt tot ‘ontwikkelgesprekken’) tussen medewerker
en leidinggevende wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruit
gekeken naar het komende jaar. Dit levert diverse aanknopingspunten voor
verdere persoonlijke ontwikkeling op.
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2.2.

Arbeidsvoorwaarden

Heros volgt op vrijwillige basis de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer
over de Weg. Daar waar gewenst, wordt in positieve zin daarvan afgeweken
of aangevuld met eigen maatwerkregelingen. Te denken valt hierbij aan
reiskosten woon- werkverkeer, vergoedingen voor storingsdienst en
ploegentoeslag, bonus/malus regeling voor veiligheid en de beloning voor
laag verzuimers. In het voorjaar van 2021 zijn werkgevers en werknemers
het eens geworden over een initiële loonsverhoging van 3,5% per 1 juli 2021
en 3,25% per 1 januari 2022.

2.3.

Veiligheid en gezondheid

Gezond, veilig en met plezier werken is het uitgangspunt van het arbobeleid
bij Heros. De afgelopen jaren lag het accent op het veranderen van de
veiligheidscultuur door middel van training. Dit programma “SafetyFirst”
heeft zijn nut bewezen. Aansluitend op het trainingsprogramma zijn we
gestart met een bonus-malussysteem voor operationele medewerkers.
Doel hiervan is minder schadegevallen en nog beter elkaar aanspreken op
onveilig gedrag.
De teams nemen het tegen elkaar op en bouwen in de loop van het jaar
punten op. Het puntentotaal vertegenwoordigt een geldbedrag dat aan het
team wordt uitgekeerd. Er zijn opvallende (positieve) resultaten geboekt
met dit systeem.

LEREN
VAN
ELKAAR
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Manager KAM is als veiligheidskundige en
preventiemedewerker belast met taken zoals:
risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), beheer
managementsystemen en bedrijfsnoodplan.
Ook het geven van voorlichting en het
presenteren van voorstellen aan de directie
behoren tot zijn taken.
Heros is aangesloten bij de Masterclass
Veiligheid: een bedrijvenplatform waarbij “leren
van elkaar” centraal staat.
Heros beschikt over een Risico Inventarisatie en
Evaluatie met Plan van Aanpak. In 2021 heeft een
gecertificeerde kerndeskundige een en ander
beoordeeld. De Ondernemingsraad heeft positief
ingestemd. Aktiepunten worden programmatisch
afgehandeld.
De BHV-organisatie wordt centraal aangestuurd
en bestaat uit 15 medewerkers. Jaarlijks vinden
er (extern) trainingen plaats om kennis en
vaardigheden op het gebied van EHBO/
reanimatie en brandbestrijding/ontruiming op
peil te houden. Taken en verantwoordelijkheden
zijn herijkt, gelet op toenemende activiteiten in de
nacht en weekend, waarmee BHV
2.0 geïmplementeerd is.
Heros beschikt over een noodplan dat door de
Brandweer Terneuzen is goedgekeurd. Het plan
beschrijft op basis van risico’s diverse scenario’s

en alle beschikbare voorzieningen. Er wordt
jaarlijks geoefend. In november 2018 heeft
Heros geoefend met Neste en de brandweer
Terneuzen. In 2021 heeft er een oefening op
bedrijfsniveau plaatsgevonden. De oefening
met de brandweer werd door de pandemie
geannuleerd.
Aan het werken op onze locatie worden eisen
gesteld. Interne en externe medewerkers
dienen te beschikken over het diploma
basisveiligheid. Externe medewerkers
ontvangen een poortinstructie, E-learning en een
vergunningensysteem verhoogt het veilig werken
op onze locatie.
Een bezoekersregistratiesysteem is in gebruik
om aan de eisen van de Havenbeveiligingswet te
voldoen.
Op het Ecopark is een totaal rookverbod
ingesteld. Heros stimuleert een rookvrije
generatie en mag zich inmiddels rookvrij bedrijf
noemen.
In het verslagjaar zijn er stofmetingen gedaan
op verschillende installaties. De resultaten voor
asbest, inhaleerbaar- en respirabel stof liggen
ruim onder de grenswaarden. Behalve in de
NF-fabriek waar het dragen van
adembescherming verplicht is gesteld.

Bij Heros wordt ongewenst gedrag zoals
pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele
intimidatie en racisme niet geaccepteerd. Iedere
medewerker die ongewenst gedrag ervaart of
een misstand vermoedt, kan een klacht indienen
bij een externe vertrouwenspersoon. Er zijn
geen meldingen ontvangen. Via workshops
hebben medewerkers kennis gemaakt met de
externe vertrouwenspersoon en iedereen is
geïnformeerd over de te volgen procedure.
Om de 4 jaar worden medewerkers in de
gelegenheid gesteld om Periodiek Medisch
Onderzoek te ondergaan. Om de resultaten met
elkaar te kunnen vergelijken zijn er meerdere
groepen: productie, techniek, kantoor en AWZI/
WASI/Laboratorium. In het verslagjaar is techniek
“gescreend”.
Voor operationele afdelingen wordt jaarlijks
Biomonitoring toegepast. Hierdoor krijgen we
inzicht of medewerkers bloot staan aan b.v. zware
metalen. Het is geruststellend dat de huidige
beheersmaatregelen doelmatig zijn.
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2.4.

Veiligheid in cijfers

Alle incidenten worden geregistreerd en verwerkt in het eerder genoemde
bonus-malussysteem. Een maand zonder incidenten levert bonuspunten op.
Daarentegen, ongevallen en schade, afhankelijk van de ernst maluspunten. Parallel
hieraan worden goede ideeën beloond, maar het overtreden van veiligheidsregels
bestraft. Elkaar aanspreken op gedrag loont!
De categorie milieu heeft betrekking op bodembedreigende activiteiten
(b.v. lekkende slang) of geuroverlast. Bij brand gaat het meestal om kortsluiting
of onderhoudswerkzaamheden. Schade-incidenten hebben veel aandacht in
de organisatie. Ze worden besproken met de medewerkers. Veelal gaat het om
kleine aanrijdingen tegen installaties. Het blijft een enorme uitdaging om dit aantal
structureel te reduceren bij groeiende bedrijfsactiviteiten.
Het aantal letselgevallen is inclusief personeel van aannemers en uitzendkrachten.
Er was één verzuimongeval te betreuren. Er waren geen melding plichtige
(Arbeidsinspectie) incidenten.
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Jaar

SCHADE

MILIEU

BRAND

LETSEL

TOTAAL

2016

23

3

1

15

42

2017

41

9

1

5

56

2018

35

6

1

8

50

2019

23

8

3

6

40

2020

24

6

1

8

39

2021

44

1

1

6

52

Verzuimongevallen

2.5.

Onderstaande grafiek laat het aantal verzuimongevallen zien dat in een jaar
plaatsvindt per 1 miljoen gewerkte uren. Met één verzuimongeval kwamen
we uit op IF 3,40. Uit analyse is gebleken dat veelvuldige wisselingen onder
inhuur en eigen personeel niet bevorderlijk zijn voor het beheersen van
risico’s. Nieuwe installaties en nieuwe mensen brengen tevens nieuwe
risico’s met zich mee. Preventieve maatregelen en structureel toezicht zijn
nodig om dit succes te continueren. Dit zullen we als team moeten doen.
Daarom hebben leidinggevenden er een prestatie-indicator bij gekregen.
Indien het aantal schade-incidenten minder dan 20 is dan ontvangen
alle groepen 100 bonuspunten. De extra 250 bonuspunten bij een IF < 10
werden dit jaar verzilverd.

Het ziekteverzuim is in 2021 licht gestegen naar 5,82% (was 5,64%). Meer
dan 80% van dit verzuim valt in de categorie middellang (2-6 weken) of lang
(>6 weken) verzuim. Waar mogelijk zijn tijdelijke vervangende of aangepaste
eigen werkzaamheden aangeboden aan arbeidsongeschikte medewerkers
om de betrokkenheid bij het bedrijf te behouden en de reïntegratie te
bevorderen.
Naast het ziekteverzuim zorgden de quarantainemaatregelen met
betrekking tot Covid-19 voor afwezigheid onder de medewerkers. In
november 2021 was dit verzuim dusdanig hoog dat de continuïteit van de
bedrijfsactiviteiten enigszins in gevaar kwam. Gedurende 2 weken hebben
we dan ook een aantal shifts op enkele installaties moeten schrappen.

Ongevalfrequentie IF

Ziekteverzuimpercentage
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2.6. Opleidingen
Het volgen van opleidingen en cursussen is ook dit jaar i.v.m. Covid-19 beperkt gebleven tot de meest noodzakelijke certificaten. De nieuwe medewerkers
zijn zodanig opgeleid dat zij beschikken over de voor hun functie noodzakelijke certificaten. Waar mogelijk hebben medewerkers online scholing gevolgd.
Heros is “Erkend leerbedrijf” door Kenteq (technische beroepen, laboratorium en sinds 2020 ook logistiek) en PMLF (procesindustrie). Hiermee laten we zien
dat we kwaliteit van het vakmanschap garanderen en stimuleren. Scholen weten ons bedrijf te vinden voor BBL-trajecten en voor stageplaatsen van VMBOtot HBO-niveau.
Eind 2021 is in samenwerking met externe partners een begin gemaakt met de Heros Academy, een opleidingsstructuur voor machinisten en operators.
Idee hierachter is dat Heros aantrekkelijker wordt voor potentiële nieuwe medewerkers wanneer we, naast een leuke, goed-betaalde baan, ook een stuk
opleiding en ontwikkeling kunnen aanbieden.
Dit initiatief zal de komende jaren verder vorm krijgen en verder worden uitgerold naar andere functiegroepen. Uiteraard staan de trainingen van de Heros
Academy ook open voor het ‘zittend’ personeel. Opleiding vergroot immers de vakbekwaamheid van de medewerkers.
E-learning is een platform waar procedures en instructies worden aangeboden die medewerkers zich in het kader van hun functie eigen moeten maken.
Na het lezen wordt getoetst of medewerkers zich de stof eigen hebben gemaakt. Op dit portaal kan thuis worden ingelogd en zijn tevens allerlei
(personeels)regelingen en nieuwtjes terug te vinden.

2.7.

Duurzame inzetbaarheid

Het project duurzame inzetbaarheid dat in 2019 van start is gegaan, is op
een laag pitje doorgelopen in het verslagjaar. In het najaar is het programma
‘Stoppen met roken’ van start gegaan. Nog los van de argumenten hiervoor
uit de Periodieke Medische Onderzoeken van de laatste jaren, speelde
het voornemen om per 1 januari 2022 het gehele Heros-terrein rookvrij
te maken hierbij een rol. Een beperkt aantal medewerkers heeft gebruik
gemaakt van een online traject om het stoppen met roken te ondersteunen.
Meer medewerkers nog hebben echter uit zichzelf de knop omgezet en
zijn er in geslaagd de tabak af te zweren.
Zodra de coronamaatregelen dit toelaten, zal de werkgroep Duurzame
Inzetbaarheid nieuwe activiteiten oppakken. Het Sectorinstituut Transport
en Logistiek (STL-Werkt), blijft als begeleidende partner hierbij betrokken.
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2.8. Communicatie en Marketing

2.9.

Heros voelt zich sterk verbonden met haar directe omgeving. Dat komt ook tot
uitdrukking in donaties. Denk hierbij aan de Gildefeesten te Sluiskil, de Voedselbank
en de Havenfeesten te Terneuzen. Het verplaatsen van “onze” stoommachine naar
het industrieel museum Sas van Gent is mede door ons mogelijk gemaakt. Onze
directie is bestuurlijk actief in het Portaal van Vlaanderen.

De impact van het coronavirus leidde tot grote maatschappelijke,
sociale en economische gevolgen. Wat het laatste betreft mogen
we zeker niet klagen. Het jaar is in financieel opzicht boven
verwachting positief afgesloten. In maart 2020 werd er een
crisisteam samengesteld om maatregelen op te stellen. Waar
mogelijk werkten medewerkers thuis. Afstand houden, ontsmetten
en digitaal vergaderen werd de norm. Met kunst en vliegwerk kon
de bedrijfsvoering bijna geheel gecontinueerd worden omdat
afvalverwerking tot de vitale sector behoorde . Na enige verruiming
in de zomer moest er in het vierde kwartaal weer opgeschaald
worden.

Communicatie met de omgeving vindt plaats via de Klankbordgroep “Samen op
pad”. Twee keer per jaar worden uiteenlopende onderwerpen besproken zoals
visie en toekomstplannen, incidenten, geur-, stof- en geluidhinder, veiligheid,
duurzaamheid en communicatie..
Het thuisfront wordt structureel “bijgepraat” via het personeelsblad “De Opwerker”
en ontvangt het concernmagazine “Remondis Aktuell”.
Intern zijn de kernwaarden van Heros geëvalueerd. Gelet op de intensieve
campagne kan het medewerkers niet ontgaan zijn. Met de slogan “Daar zit BRooD
In” zijn de kernwaarden te onthouden: Betrokken, Resultaatgericht, Deskundig en
Innovatief.

Covid-19 pandemie

2021 was marketingtechnisch weinig uitdagend. De meeste geplande beurzen
en bijeenkomsten konden vanwege Covid-19 niet doorgaan. We hebben
wel op de vakbeurs Openbare Ruimte gestaan en deelgenomen aan een
publieksbijeenkomst betreffende het project Verbetering omgevingskwaliteit
Kanaalzone Sluiskil - Terneuzen. Het perspectief voor 2022 ziet er rooskleuriger uit.
Onze vertrouwde relatieblad “Doorgesluisd” kon gelukkig wél doorgang vinden
en is weer twee keer uitgebracht en verspreid onder onze relaties. Via LinkedIn
zien we een stijging in volgers; een goed platform om te communiceren over
nieuwigheden bij Heros en in de markt.
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MILIEU
3.1.

Managementsystemen

De kernwaarden Betrokken, Resultaatgericht, Deskundig en Innovatief willen we
waarmaken. Heros heeft een gecertificeerd managementsysteem volgens ISO 9001
en ISO 14001. Onze producten zijn gecertificeerd volgens BRL 2307, 2507, 9322 en
CE-markering.
Het branchecertificaat van de Metaal Recycling Federatie is van toepassing op
metaalrecycling. En ons veiligheidssysteem is gecertificeerd volgens VCA** versie
2017/6.0. Heros Ecopark Terneuzen bezit het ISPS-code certificaat (Havenbeveiliging).
In 2014 is het certificaat behaald van CO2 bewust handelen conform de Prestatieladder.
Heros streeft nadrukkelijk een continue verbetering na van de veiligheid en milieu en
wil te allen tijde in-compliance zijn. Er is een aanzienlijke reductie behaald ondanks de
toename van bedrijfsactiviteiten.
Voor informatie wordt verwezen naar onze website.

gecertificeerd

CO2
PRESTATIELADDER
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Productiecijfers
De Green Deal impliceert een forse inspanning
vanaf 1 januari 2020. Bodemas van het type IBC
mag niet meer in een werk als bouwstof worden
ingezet. Al onze bodemas voldoet aan de Green
Deal en wordt als bouwstof in beton, asfalt of
immobilisaat toegepast. Er zijn nieuwe installaties
ontwikkeld en gebouwd om dit mogelijk te
maken: de CBOI 2017 en de wasinstallatie.
Beide installaties zijn operationeel en aan de
kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan. Verdere
opschaling en nieuwe investeringen zijn gepland.

Heros beschikt over een geavanceerde
productie-installatie voor het behandelen van
AEC-bodemas. Bij het ontwerp zijn nieuwe
zeef- en scheidingstechnieken ingebracht.
Daarbij is het mogelijk om metaaldeeltjes vanaf
1 mm vergaand te verwijderen. Dit komt ten
goede aan de product- en milieukwaliteit van
de secundaire bouwstof AEC-bodemas en
vergroot tevens de herwinning van metalen.
De installatiecapaciteit bedraagt 200 ton per
uur. Er is 801.000 ton bodemas bewerkt en
777.700 ton afgevoerd. Er wordt gewerkt in een
3-ploegendienst zodat er ’s nachts onderhoud
kan worden verricht. Product- en proceskwaliteit
worden nauwlettend gemonitoord door ons
laboratorium.

dit jaar zeer moeizaam maar het rendement
neemt toe.
Noemenswaardig is de bouw van een
nieuwe Non-ferro fabriek die vanaf mei 2017
operationeel is. Hier worden lichte en zware
Non-ferro van elkaar gescheiden met behulp
van luchttechniek. Deze investering draagt
positief bij aan het bedrijfsrendement.
Op- en overslag is vooral toe te schrijven aan
verhuur van terrein aan derden.

In de schrootbewerkingsinstallatie wordt Heros
Ferro geproduceerd. De inkoop- en verkoop is
met elkaar in evenwicht. De handel verliep ook

Bij afvalwater gaat het om inkoop van water afkomstig van derden wat per as of schip wordt aangevoerd.
De bedrijven gevestigd op het Ecopark leveren ook proceswater aan de biologische zuivering. Tank
Terminal Sluiskil is verantwoordelijk voor de toename. Het bedrijfsafvalwater dat in ons productieproces
ontstaat is een veelvoud van extern water. Vooral nu de wasinstallatie gemodificeerd is.
Al het water wordt biologisch gereinigd en daarna gecontroleerd geloosd.

Aanvoer in ton

2016

2017

2018

2019

2020

2021

AEC-bodemas

690.000

677.000

699.000

709.000

756.000

801.000

70.300

72.300

62.700

72.300

111.400

104.000

1.800

12.200

73

8.200

38.611

0

77.000

107.300

222.700

257.000

137.300

142.000

839.100

868.800

984.500

1.046.500

1.004.700

1.047.000

Metalen
Op- en overslag
Afvalwater
Totaal

Elektriciteit vormt de belangrijkste energiebron om installaties te laten draaien. Ten behoeve van
stofbestrijding wordt vooral kanaalwater gebruikt. De wasinstallatie wordt gevoed met proceswater van
Evides. De wasinstallatie heeft meer bedrijfsuren gemaakt en dus meer water verbruikt. Propaangas wordt
gebruikt voor de verwarming van kantoren. Kranen, shovels en dumpers rijden op gasolie / AdBlue. Bobcats
rijden op biodiesel (B100) en heftrucks op LPG. .

Grond- en hulpstoffen
E-verbruik Heros MWh

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.120

6.485

7.500

7.017

7.048

7.515

24.700

23.100

33.000

28.900

33.700

35.200

92.500

153.600

91.500

171.000

Drinkwater

m3

Industriewater

m3

Propaangas

liter

73.000

62.900

49.700

51.800

52.700

57.400

Gasolie

liter

992.000

1.107.700

1.063.000

973.700

981.600

976.700
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3.2. Incidenten en klachten
Heros spant zich structureel in om overlast voor omwonenden en
het milieu tot een minimum te beperken. Incidenten en klachten
worden geregistreerd en als grenzen worden overschreden,
wordt dit gemeld bij het bevoegd gezag.
Er zijn enkele ongewone voorvallen gemeld. Het betreft
groot onderhoud aan een schraperbrug nabezinker van de
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Aan het bevoegd gezag is ook een
GenX verhoging gemeld hoewel een normenkader nog steeds
ontbreekt.
Iedere melding van milieuhinder wordt geregistreerd en
onderzocht omdat iedere klacht er één te veel is. Het aantal
klachten is opnieuw gedaald t.o.v. vorig jaar. In 2019 heeft een
extern adviesbureau een onafhankelijk onderzoek ingesteld om
na te gaan of verbeteringen mogelijk zijn m.b.t. stof en geurhinder.
Na overleg met de RUD zijn er meerdere maatregelen
doorgevoerd die blijkbaar effect hebben gesorteerd. In overleg
met de Klankbordgroep heeft Heros een voorziening getroffen op
de kade waardoor de activiteiten vanuit Sluiskil meer aan het zicht
worden onttrokken.

Externe klachten

Afvalwater
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I.E. (BZV)
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2018

2019

stof

2020

geluid

2021

Jaar

2017

2018

Zware metalen

2019

2020

2021

Jaar

Zuurstofbindende stoﬀen

3.3. Milieupresentatie
De emissies die bij de activiteiten ontstaan
beperken zich overwegend tot het lozen
van afvalwater.
Op het terrein zijn geen gekanaliseerde
emissies in de vorm van schoorstenen.
Wel is er uitstoot van diffuse emissies a.g.v.
verkeersbewegingen en overslag.
Rechtsboven de CO2 emissie a.g.v.
brandstof- en elektriciteitsverbruik.
De jaarvrachten van het geloosde effluent
zijn vergelijkbaar met de afgelopen jaren.
Het geloosde debiet was hoger doordat
er meer bodemas is gewassen. Daardoor
werden er iets meer metalen geloosd. Het
aantal inwonerequivalenten daarentegen
was lager dan een vergelijkbaar lozingsjaar
(2018).

3.4.

Jaar

2017

2018

2019

2020

2021

Ton CO2 totaal

6.501

6.564

5.588

4.836

4.563

Ton CO2 per ton bewerkte
bodemas

10,4

9,61

8,13

6,90

5,87

Lozing afvalwater

2017

2018

2019

2020

2021

Inwonerequivalenten

2086

1.634

1.617

643

1.186

Grondwater onttrokken

17.727

16.245

13.986

10.357

11.712

Totaal geloosd debiet m3

526.289

718.195

589.565

536.151

669.181

Zwevend stof kg/jaar

17708

28.361

12.098

8.347

7.671

BOD kg/jaar

50436

45.795

8.743

2.266

5.976

Totaal N kg/jaar

6505

8.449

7.392

4.520

5.716

Totaal P kg/jaar

317

643

535

373

290

Arseen kg/jaar

3,4

4,9

4,1

3,7

4,7

Cadmium kg/jaar

0,32

0,43

0,58

0,40

0,58

Chroom kg/jaar

2,2

3,0

2.8

1,7

2,2

Koper kg/jaar

43,3

42,1

58,7

33,4

54,7

Kwik kg/jaar

0,02

0,05

0,02

0,02

0,03

Lood kg/jaar

5,2

7,6

8,7

5,2

5,1

Nikkel kg/jaar

25,0

33,8

56,3

26,7

31,3

Tin kg/jaar

2,4

4,6

2,9

2,7

3,3

Zink kg/jaar

79,9

145,2

145,2

134,0

279

Vergunning

In het verslagjaar is een ambtshalve wijziging verleend voor de AWZI op het
thema legionellabeheersing.
Op 28 november 2017 is het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)
vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met
2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. Afgelopen jaar is gestart met
een revisievergunning voor het gehele bedrijf. Installaties en emissies
worden getoetst aan Best Beschikbare Techniek (BBT), doelmatige
verwerking uit LAP3 en overige regelgeving. Het concept is ingediend bij
bevoegd gezag.

Voor de renovatie van een deel van de verladingslijn is een
wijzigingsaanvraag ingediend. Hetzelfde geldt voor de menginstallatie van
de NFI.
Er is veel onduidelijkheid en onzekerheid m.b.t. gevaarlijke stoffen. Het
thema zeer zorgwekkende stoffen, bijvoorbeeld PFAS, gaat ons niet voorbij.
Voor grond en baggerspecie is er een handelingskader, voor AEC-bodemas
ontbreekt dit. Dit thema staat hoog op de agenda van de afvalbranche.
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ECONOMIE

4.1.

Werkgelegenheid

Heros is van betekenis als het gaat om werkgelegenheid
in de regio. Op het Ecopark werken structureel ca.
150 medewerkers. Het gaat om operators, technici,
klaarmeesters, facilitair- en administratief personeel.
Slechts een klein deel komt van buiten de provincie
Zeeland. De indirecte werkgelegenheid is eveneens
van eminent belang. Externe logistiek wordt geheel
uitbesteed aan transporteurs uit de regio. Tientallen
bedrijven pikken tevens een graantje mee door het
leveren van technische en ondersteunde diensten.
De toekomstverwachtingen zijn goed te noemen. Wij
voorzien een verdere groei van ons personeelsbestand
a.g.v. nieuwbouw en verdere uitbreiding van activiteiten.
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4.2.

Investeringen

De looptijd van projecten is aanzienlijk toegenomen door oplopende levertijden van
apparatuur. Toch zijn er belangrijke verbeteringen doorgevoerd.
Onze hoofdinstallatie (CBOI) werd voorzien van een nieuwe feeder, extra schepvakken en
vernieuwing van transportbanden. De wasinstallatie kreeg een nieuwe zeef om granova®
type-G te kunnen produceren. Verder zijn er grote projecten in opdracht zoals renovatie
verladingslijn, menginstallatie NFI en revitalisatie AWZI. Er werd 1,3 hectare vloeistofdicht
terrein geasfalteerd voor extra opslag. Ook is er fors geïnvesteerd in ICT in het kader van
cybersecurity.
Het laboratorium kreeg nieuwe apparatuur: een ionchromatograaf, monstersplitter, smeltoven
en vlampuntapparatuur. Op de aangekochte 8,2 hectare is men begonnen met het ophogen
van het terrein. Rondom de garage en de werkplaats zijn riolering en wegen op de schop
gegaan. Enkele opslagtanks en een voormalige bandenbrug werden gesloopt. Verschillende
kantoren en gebouwen werden gerenoveerd. Uit het oogpunt van beveiliging is gestart om alle
computerswitches op het terrein te vervangen en een scheiding te maken tussen de kantooren productie ICT.

4.3.

Logboek 2021

Januari

Februari

Maart

April

- Inkoop van 70% windenergie
- Lockdown door Covid-19 pandemie
- Workshops integriteit en klachten
- Aanpassing bonus-malussysteem
- Nachtploeg CBOI
- Passeren eigendomsakte bij notaris 8,2 hectare
- Renovatie bovenverdieping hoofdkantoor
- Renovatie kantoren laboratorium
- Vervanging intercomsysteem
- Bedrijfshulpverlening BHV 2.0
- Levering ionchromatograaf laboratorium
- Aanbrengen Led-verlichting tankenpark en AWZI

Mei

- Migratie Office 365
- Visitatie personeel in het kader van diefstalpreventie

Juni

- Awareness cybersecurity
- Start vervanging ICT-switches (fase 1 security)
- Biomonitoring operationele medewerkers

Juli

- CBOI aanpassing feeder 519 en schepvakken zone 511
- Installatie elektrische schuifpoort 6

Augustus

- Wasinstallatie bouwen opslagtanks
- Afvalwatertank AW13 gesaneerd
- Nieuwe bron geboord voor grondwatersanering
- Aanbrengen blusgasinstallaties bij E-ruimte CBOI en NFI

September

- Start bouwrijp maken 8,2 hectare
- Deelname bijeenkomst Biobase leefbaarheidsonderzoek
Kanaalzone
- Preventief Medisch Onderzoek Technische dienst=

Oktober

- Wasinstallatie uitbreiding Granova-G zeef
- Renovatie dak kantine

November

- Instemming OR met Risico Inventarisatie en Evaluatie
- Erkenning BRL 9322 Immobilisaat
- Hercertificering ISO 9001, 14001, VCA** en CO2 Prestatieladder

December

- Asfalteren uitbreiding opslagterrein met 1,3 hectare
- Strategiesessie management

4.4. Accenten in 2022
Fase 1 van de aangekochte 8,2 hectare zal bouwrijp
en vloeistofdicht gemaakt worden t.b.v. activiteiten.
De afvalwaterzuivering (AWZI) zal groot onderhoud
gecombineerd worden met uitbreiding van de
capaciteit. Ten zuidwesten van het terrein wordt het
voormalige badlokaal gesloopt. Daarna wordt een
deel van de verladingslijn inclusief het overslagpunt
vernieuwd.
In de Nonferroplant (NFI) wordt de luchtcapaciteit
vergroot en het klimaat in de proceshal verbeterd.
Naar verwachting zal dit jaar een nieuwe
revisievergunning worden verleend.
Het laboratorium wordt voorzien van een
klimaatinstallatie. Op ICT-gebied zal security
de nodige aandacht krijgen. Wifi accesspoints
worden vervangen en uitgebreid. Voorts zullen er
stappen worden gezet om een ERP systeem te
implementeren. Meerdere loaders, heftrucks en
bobcats worden vervangen.
Nieuwe ontwikkeling is de Heros Academy waar
machinisten intern worden opgeleid om specifieke
vaardigheden aan te leren.
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