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Kijk-op Actua @  
Gent, 17 januari 2014 

Beste collega’s 
 
Dirk Waeytens onze Milieuwerker Openbare Reiniging en Afgevaardigde ACV-Openbare Diensten, 
werkte een week mee in de dispatching van IVAGO. 
 
Dirk Waeytens heeft dagelijks een verslag opgemaakt,  
om zo zijn bevindingen, ervaringen,… aan u over te maken. 
 

Dag 1 - Maandag 13/01/2014 
Ontmoeting met collega’s planner/coach van OR van  
binnen naar buiten.  
Zeer goede ontvangst door de iedereen van OR en HV.  
Mijn eerste job was meelopen met een collega  
planner/coach, nazien van heel de site van Ivago of  
alles proper en veilig was.  
Zeer nuttig en in ieders belang. 
 
2de Job: Met collega planner/coach van OR planning  
bekijken en opmaken voor dinsdag. Een job waar zeer  
veel bij komt kijken + dat ook collega planner/coach  
telefoon gesprekken moet opnemen + boord radio.  
Een job waar je veel energie moet in steken en zeker  
geen stress mag hebben dus pluspunt voor de inzet van  
collega planner/coach. 
 
3de Job: Met collega planner/coach op de baan kijken of alles in goede banen verloopt. We hebben een 
paar collega’s bezocht en gevraagd of alles goed was. Alles was naar wens. Ondertussen weer naar Ivago 
maar collega planner/coach kreeg ondertussen een oproep dat één van de collega’s een lichte aanrijding 
gedaan had, dus we moesten ter plaatse gaan om een aanrijdingsformulier in te vullen. 
 
Mijn eerste dag was al opkijken wat een planner/coach moet doen, respect daarvoor. 
 

Dag 2 - Dinsdag 14/01/2014 

Weer een goede ontvangst van alle collega’s planner/coach. De sfeer was zeer goed, af en toe wordt er 
eens goed gelachen. Dat vind ik zeer goed voor iedereen.  
 
1ste Job: Planning maken voor woensdag samen met collega planner/coach. Zoals ik al zei bij de opmaak 
van een planning komt heel veel bij kijken. 

Jobwissel IVAGO 
Dirk Waeytens in de dispatching 

       

 

Dirk Waeytens via de boordradio in 
gesprek met de collega’s op terrein 
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Het werk met collega planner/coach was zeer goed en er was ook een planning bij voor veegwagens en 
sluikstorten, het was heel druk. 
 
Daarna had ik een job met een andere collega. Het uitlezen van digitale tachograaf van veegmachines en 
ophaalwagens. Een job dat ik zelf wat saai vond maar het moet ook gebeuren. 
Vanaf 14u35 uitschrijven van collega’s samen met collega planner/coach. Ook een job waar je als 
planner je hoofd koel moet houden want sommige collega’s hebben wat te vertellen over hun dag taak. 
Ik vond het een geslaagde dag. 
 

Dag 3 - Woensdag 15-01-2014 
Weer een goede dag met de collega’s planner/coach. 
 
Het was niet zo druk op dispatching, huisvuil werkt niet op woensdag. 
1ste  job: Planning voor donderdag maken met collega planner/coach. Daarna met, diensthoofd OR, 
zaken bespreken en bekijken op pc. Hoe het bij OR draait van wagenpark en hoe het verloopt bij defecte 
wagens, bij melding van collega’s. Daarna samen met diensthoofd naar de overdekte wintergarage 
gegaan waar de veegmachines staan. Besproken wat de veranderingen zullen zijn voor de veegmachines 
als er nieuwe lijnen gespoten worden voor het parkeren in de overdekte wintergarage. 
 
Groot verschil buiten nu, proper en veilig parkeren. Dus pluspunt voor collega trainer/instructeur. 
Uitlezen van ophaalwagens en daarna met collega planner/coach uitschrijven van collega’s en luisteren 
naar collega’s over hun opmerkingen van de dag. Vandaag een afwisselende job. 
 

Dag 4 - Donderdag 16/01/2014 
Goede ontvangst van collega’s planner/coach OR en HV 
 
De drukte op dispatching was al weer heviger dan woensdag. HV was dan ook al weer  aan het werk. 
1ste job: Planning opmaken met collega planner/coach voor vrijdag.  
2de job: Nazien van boord documenten van wagens OR en HV met collega’s planner/coach, we hebben 
een goede samenwerking. 
3de job: Samen met collega planner/coach op de baan. Bij collega’s vragen of alles goed gaat. Collega 
planner/coach heeft dat zeer goed gedaan bij de collega’s en zeer beleefd en correct. Ik vond dat zeer 
goed. Ik heb dit zelf tegen collega planner/coach gezegd.  
Eén ding vind ik wel spijtig dat ik niet meer met collega’s planner/coach op de baan ben geweest, dan 
kon ik ook zien hoe beiden de collega’s aanspraken bij hun aankomst. 
 

Ik dank iedere collega, directie en voorzitter voor de afgelopen week.  
Het was voor mij een grote ervaring die ik niet snel zal vergeten. Ik dank ook alle mensen die eraan 
meegewerkt hebben. 

 
Met beleefde groeten 
 
Waeytens Dirk 
Milieuwerker Openbare Reiniging - Afgevaardigde ACV-Openbare Diensten 
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