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Saver NV

Saver is een regionaal afvalinzamel-, bewerkings- en

reinigingsbedrijf en voert diensten uit voor zijn

aandeelhoudende gemeenten. Daarnaast levert Saver ook

diensten aan andere overheden, het bedrijfsleven en

particulieren. Ook is Saver bestuurder van Stichting De

Kringloper, die een vijftal Kringloopwinkels in het werkgebied

exploiteert. Saver gaat uit van een duurzame bedrijfsvoering

met thema’s als kwaliteit, veiligheid, milieu en SROI

voortdurend op de agenda.

Saver is in 1999 opgericht door gemeenten Bergen op Zoom,

Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. De afval- en

reinigingsactiviteiten van deze gemeenten zijn toen

ondergebracht in dit bedrijf. Er is gekozen voor een

Naamloze Vennootschap met gemeentelijke aandeelhouders,

een onafhankelijke Raad van Commissarissen en een

zelfstandige directie.

De organisatie heeft ongeveer 160 mensen in vaste dienst en

maakt onder andere via WVS (sociale werkvoorziening)

dagelijks gebruik van mensen die een afstand hebben tot de

arbeidsmarkt. Ook wordt dagelijks gebruik gemaakt van 10

tot 20 uitzendkrachten. Het verzorgingsgebied van Saver telt

ruim 88.000 huishoudens. Het wagenpark bestaat uit 120

operationele voertuigen.

In dit document staan op hoofdlijnen de initiatieven die Saver

in 2019-2020 in relatie tot ISO 26000 heeft ondernomen op

het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid van

organisaties (MVO):

• Governance

• Certificeringen

• Veiligheid

• Opleiding & Training

• Duurzame energie en CO2 reductie

• Samen aan de Bak

• De Kringloper

• Grondstoffencentrum

• Onkruidbestrijding

• Textielsortering

• 20 jaar Saver

Voor een compleet overzicht van de initiatieven die Saver

sinds het integreren van ISO 26000 in zijn

kwaliteitsmanagementsysteem in 2013 heeft ondernomen,

wordt verwezen naar de website van Saver (zie:

https://www.saver.nl/nl/over-duurzaamheid/).

https://www.saver.nl/nl/over-duurzaamheid/


Governance

Strategisch plan 2020-2025

Eind 2019 is het strategisch plan 2020-2025 met de titel ‘Betekenisvol

ondernemen’ opgesteld. In het plan wordt aandacht besteed aan de wereld van

morgen en deelt Saver de ambitie, doelen en de manier waarop wij die willen

realiseren. Het plan is bekrachtigd in de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders.

Aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhoudersovereenkomst behoeft actualisatie. Vooral het toetreden van

nieuwe aandeelhouders is niet geregeld. Daarnaast dient de aangepaste

documentenstructuur toegevoegd te worden; Raamdienstverleningsovereenkomst

(RDVO), Producten-diensten catalogus (PDC) en Werkafspraken.

In 2017 hebben een aantal overleggen plaatsgevonden met vertegenwoordigers

van de vier gemeenten over de te actualiseren aandeelhoudersovereenkomst. In

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is overeengekomen dat er in 2020

een scenario m.b.t. de aandeelhoudersovereenkomst wordt uitgewerkt. Hierbij

wordt Saver ondersteund door een externe procesbegeleider van BDO.



Certificeringen

Kwaliteit- en milieumanagement

Saver sinds 2006 gecertificeerd volgens de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)

norm. Verder past de organisatie sinds 2013 de principes en richtlijnen van ISO

26000 toe. Sinds 2015 is de organisatie ISO 14001 (milieumanagement)

gecertificeerd.

Veiligheid

De organisatie is sinds 2006 gecertificeerd volgens de VCA** (veilig werken) norm.

Integrated Pest Management (IPM)

In 2017 is het IPM certificaat behaald voor rattenbeheersing.

Grond op- en overslag en afzet

Saver is sinds 2014 gecertificeerd volgens de BRL 9335-1 (grond op- en overslag

en afzet). In 2019 is geconcludeerd dat deze activiteit financieel geen positieve

bijdrage levert aan het resultaat. Daarnaast vraagt de grond op- en overslag veel

(administratieve) aandacht binnen de organisatie en wordt het risico van

grondactiviteiten de komende jaren alleen maar groter. Saver heeft het besluit

genomen om te stoppen met grond op- en overslag en afzet. In de tweede helft

van 2019 zijn de voorbereidingen gestart om in 2020 de activiteit binnen de

lopende certificeringsperiode te beëindigen.



Veiligheid

Veiligheid en kwaliteit zijn belangrijk in de bedrijfsvoering van

Saver. Dit is in 2019 onder andere zichtbaar geworden door

het behouden van het VCA**, ISO 9001 en ISO 14001

certificaat.

Risico

Saver medewerkers hebben in 2019 risico’s gelopen op

blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Klanten hebben deze gevaarlijke stoffen aangeleverd. De

situatie is ontstaan door verkeerde interpretatie van de

aanlevervoorwaarden en geldende wetgeving of door

bewuste dumping. In voorkomende situaties is het gevolg

van het incident klein geweest.

Een bijkomende ontwikkeling is dat de ontvangers van

grondstoffen steeds vaker strengere kwaliteitseisen stellen

aan het te ontvangen materiaal. Dit betekent dat vervuiling

(stoorstoffen) kan leiden tot afkeur en extra kosten voor

verwerking.

In alle situaties is e.e.a. vastgelegd en gedocumenteerd.

Veilig & Vlot

Het afgelopen jaar is opnieuw ingezet op het melden van

bijna ongevallen met het doel preventieve maatregelen te

kunnen nemen.

In de tweede helft van 2019 is gestart met het project

‘Veiligheidsbewustzijn’. Het doel van dit plan is een ieder

binnen Saver, tijdelijk of vaste medewerker, bewuster veiliger

te laten werken. Hierbij wordt Saver ondersteund door

externe gedragsdeskundigen van D&B.

Het gewenste resultaat is een minimale vermindering van

25% ongevallen met verzuim (Saver) in 2020 ten opzichte

van 2018.



Opleiding & Training

Door de selectie en de werving van personeel aan te

scherpen, streeft Saver ernaar de kwaliteit van de personele

bezetting steeds te verbeteren.

Om medewerkers te ondersteunen bij de verandering van de

organisatie is ook meer gebruik gemaakt van externe testen

op gewenste competenties.

Daarnaast voert Saver een actief en continue

opleidingsbeleid door medewerkers tijdig te laten testen op

ontwikkelingsmogelijkheden.

Door het aanbieden van gerichte opleidingen die de

medewerkers helpen of bij het uitoefenen van hun werk of in

de persoonlijke ontwikkeling wordt de kwaliteit van en de

binding met de organisatie verbeterd.

AMBOR

In navolging van 2018 heeft Saver ook in 2019 geparticipeerd

in het project AMBOR (Afval, Milieu en Beheer Openbare

Ruimte). Hiermee zijn medewerkers in de gelegenheid

gesteld om gecertificeerde MBO-opleiding te volgen en zo

een MBO-diploma te halen.

In totaal hebben zes medewerkers een MBO-1 diploma

behaald en acht medewerkers hebben een MBO-2 diploma

behaald. In 2020 zullen er nog eens 20 medewerkers de

MBO-opleidingen volgen.

Taal & Tablet

Samen met De Kringloper is Saver eind 2019 gestart met

‘Tablet & Taal’. Dit is een scholingstraject voor medewerkers

om een betere beheersing van tablet- en taalvaardigheden te

krijgen. Een tablet wordt daarbij ter beschikking gesteld.

Vier medewerkers hebben zich voor dit traject aangemeld.



Duurzame energie en CO2 reductie

Saver zoekt steeds naar verbeteringen en

besparingsmogelijkheden op het gebied van duurzame

energie om zo bij te dragen aan de energietransitie.

Zonnepanelen

Sinds 2015 heeft de organisatie de beschikking over

zonnepanelen op de daken van enkele gebouwen. Eind 2019

heeft Saver op de hoofdlocatie en het grondstoffencentrum in

totaal bijna 1.400 zonnepanelen op daken liggen. Deze

zonnepanelen leveren jaarlijks bijna 360.000 kWh elektra. Dit

is bijna 45% van het totaalverbruik van de organisatie op de

verschillende locaties.

In 2018 zijn ook bijzondere zonnepanelen geplaatst:

Smartflowers. Deze apparaten werken niet stabiel. Saver

beraadt zich met de leverancier over de toekomst van de

Smartflowers.

Warmtewisselaars

Daarnaast is in 2019 het binnenklimaatsysteem aangepast.

Hiertoe zijn warmtewisselaars geplaatst en daarmee de

gasgestookte CV ketels verwijdert.

CO2 reductie

In maart 2016 heeft de organisatie een CO2 reductie

meerjarenplan opgesteld. Hieraan is in de afgelopen periode

invulling gegeven. In dit plan is inzichtelijk gemaakt op welke

wijze Saver invulling geeft en gaat geven aan CO2 reductie in

de komende jaren (2016-2020).

Als uitgangspunt is een onderverdeling gemaakt in de

volgende thema’s: Logistiek, Energie en Gebouwen en

terreinen. Het resultaat eind 2019 is dat Saver de gestelde

doelstellingen op het gebied van Energie en Gebouwen en

terrein ruimschoots heeft behaald door toepassen van

zonnepanelen, inkoop van ‘groene’ energie en extra isolatie

van de gebouw(en)). De doelstelling op het gebied van

Logistiek blijft een uitdaging. Voor de komende periode (tot

2015) wordt een geactuialiseerd plan ppgesteld.

Whitelabel inzameling

In 2020 is Saver in samenwerking met Renewi en Suez

gestart met de inzameling van bedrijfsafval onder een

neutrale vlag in de gemeenten Bergen op Zoom en

Roosendaal. Door de gezamenlijke inzameling van

bedrijfsafval in binnenstedelijk gebied zijn er minder

verkeersbewegingen en dus ook minder CO2-uitstoot.



”Samen aan de Bak”

Saver ondersteund het uitvoeringsprogramma VANG (Van

Afval Naar Grondstof). Een onlosmakelijk onderdeel om te

komen tot een betere scheiding van grondstoffen is de

communicatie richting inwoners van de Savergemeenten.

In 2019/2020 heeft Saver in samenspraak met de

Savergemeenten een vervolg gegeven aan de ingezette

communicatie campagne “Samen aan de Bak”. Doel is

afvalscheiding en hergebruik stimuleren.

GFT+E

Er is de afgelopen periode een gezamenlijke campagne

gestart om te promoten dat etensresten bij het GFT horen.

Blik bij glas

In 2019 is het project ‘Blik bij glas’ gestart. Daarbij zijn alle

boven- en ondergrondse glascontainers in de

Savergemeenten voorzien van een apart compartiment voor

de blikinzameling. Mede door goede communicatie is de

inzameling een succes gebleken.

Vanwege een nieuwe vergoeding voor de fractie PBD

(plastic, blik en drankenkartons) is het voor Saver en de

Savergemeenten zowel operationeel als financieel

interessanter en voordeliger om het blik voortaan bij het

plastic verpakkingsafval in te zamelen. Hiertoe is in 2020 een

gezamenlijke campagne gestart.



De Kringloper

Saver is bestuurder van Stichting De Kringloper, die een vijftal Kringloopwinkels in

het werkgebied exploiteert.

Door de verbondenheid met Stichting De Kringloper te vergroten wordt gestreefd

naar een optimale inrichting van de afvalketen: vermindering van de

milieubelasting door afvalpreventie en het verlagen van de kosten.

Daarnaast speelt de verbinding met sociale componenten een belangrijke rol,

zoals de arbeidstoeleiding voor kwetsbare groepen.



Grondstoffencentrum

In de zomer van 2018 is het perceel van de ‘oude’ milieustraat gelegen aan de

Rietschotten 7 te Oud Gastel verkocht. Ook is direct een nieuw perceel op

Bedrijvenpark Borchwerf II aangekocht voor de realisatie van een

grondstoffencentrum.

In januari 2019 is opdracht is verstrekt voor de bouw van het grondstoffencentrum.

Met het grondstoffencentrum wordt het mogelijk om bij te dragen aan een

economie waarin we producten en grondstoffen hergebruiken en zo min mogelijk

weggegooien. Hierbij is rekening gehouden met behoeftes en suggesties van de

klant en de operationele afdeling, binnen het beschikbare budget.

Het nieuwe terrein is ruim twee keer zo groot als de ‘oude’ locatie van de

milieustraat. Inwoners van de beide gemeenten kunnen nu 29 verschillende

afvalstromen gescheiden inleveren. Hierbij dienen zij voor dakleer en

(grof)restafval een bedrag per kg te betalen via een weegbrug. De overige stromen

zijn ‘gratis’.

Het milieustraatgedeelte van het grondstoffencentrum is op 30 juli 2019 in gebruik

genomen. De (hoofd)gebouwen zijn op 1 februari 2020 in gebruik genomen.

De eerste negen maanden na opening laten een daling van bijna 70% zien van

het aantal kilogrammen gebracht dakleer en (grof)restafval op het

grondstoffencentrum.



Onkruidbeheersing

Met ingang van 1 januari 2016 is chemische onkruidbestrijding verboden.

In de aanloop daar naar toe is samen met de gemeente Bergen op Zoom een

geslaagde proef opgezet voor een alternatieve methode met heet water. Ook de

overige gemeenten zijn hiertoe over gegaan.

In 2016 is gestart met onkruidbestrijding met heet water. Dit vergt logischerwijs

een investering in mensen en machines. Hier zijn mensen vanuit de sociale

werkvoorziening en ook laaggeschoolden ingezet met het doel hen vast werk te

kunnen bieden.

In tegenstelling tot de onkruidbeheersing in 2017, is deze activiteit in 2018 beter

verlopen. In 2019 hebben drie van de vier Savergemeenten de onkruidbestrijding

met Saver opgepakt.



Textielsortering

Hergebruik van grondstoffen is één van de speerpunten van Saver. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval gereduceerd, wat weer een gunstig effect heeft op de CO2-

footprint van de gemeenten.

De textielsortering bij Saver is aangepast om beter aan te sluiten bij de circulaire economie en de sociale werkgelegenheid. In 2017 zijn samen met Midwaste de

contracten getekend voor een nieuwe aanpak van de textielsortering. Hiermee wordt ook een beter inzicht en grip op deze keten verkregen, wat uiteindelijk moet leiden

tot een stabielere opbrengst voor de gemeenten. Uitgangspunt is dat de textielverwerking transparant wordt, dat deze zich richt op circulaire producten en dat het

(extra) werkgelegenheid creëert bij Saver.

Midwaste voert de regie, Saver fungeert als sorteerder. Bij Saver moet ongeveer 3.500 ton textiel worden gesorteerd. De nieuwe textielsortering is sinds de zomer van

2018 operationeel. Door diverse omstandigheden verloopt deze activiteit niet naar wens. In 2019 zijn in overleg met Midwaste werkafspraken vastgelegd.



20 jaar Saver

Op 14 juli 2019 bestond Saver 20 jaar. Deze gebeurtenis was aanleiding voor een

open dag.

Deze open dag heeft op 22 september 2019 onder de noemer ‘Future waste Days’

plaatsgevonden. De organisatie heeft laten zien wat het inzamelen van afval

vandaag de dag inhoudt. Afval heeft waarde en hoe meer mensen zich dat

realiseren een des te grotere bijdrage kunnen wij met ons allen leveren aan een

betere toekomst.

Aansluitend was er voor het personeel en hun gezinsleden een feestelijke

bijeenkomst met een hapje en een drankje.


