
 

Functieomschrijving 

Milieuploegen 

Wil je deel uitmaken van het vrijwilligersteam van het properste festival van Vlaanderen? Wil 

je deel uitmaken van het gemotiveerde eco-team? Ligt milieu je na aan het hart? Wil je 

festivalgangers aansporen om te sorteren? Dan is een job binnen één van de milieuploegen 

de geknipte job voor jou!! 

ATTITUDE 

 Je hebt een hart voor milieu en wil die boodschap ook uitdragen; 

 Je bent sociaal, loyaal en je werkt graag in teamverband; 

 Je bent vertrouwd met verschillende afvalfracties en alles wat hierbij komt kijken; 

 Je bent niet bang om je handen vuil te maken. 
 

TAAKOMSCHRIJVING 

1. Ochtendploeg: M-team straten: 
a. Met een 3-tal personen ’s morgens vanaf 6u het vuilnis op de straten 

verzamelen; 
b. Alle vuilnis op straat of uit de gracht in een rij langs de kant van de weg 

leggen; 
c. Het verzamelde materiaal word door een zuigmachine opgezogen en 

verhakseld; 
d. Alle glas dient apart verzameld te worden! 
e. Het parcours loopt vanaf ingang festivalterrein naar Dranouter Centrum, het 

centrum zelf en terug naar het festivalterrein 
f. Daarnaast wordt op het festivalterrein zelf alle vuilnis op de grond verwijderd, 

voornamelijk uit de hoeken wegharken zodat eerst tractor en daarna 
zuigmachine dit makkelijk kan verzamelen en verhakselen. 

2. Dagploeg: M-team Dag 
a. In 2 ploegen wordt gedurende 4 dagen in 2 shiften van een 3-tal uur gewerkt; 
b. Opkuis van het festivalterrein tijdens de festivaluren: 

i. Vuilnis verzamelen dat verspreid ligt op het festivalterrein; 
ii. Volle vuilniszakken (PMD, restafval en karton) uit de vuilnisbakken 

halen en dichtknopen; 
iii. Vuilnisbakken voorzien van verse zakken. Zorg dat deze goed over de 

rand bevestig worden. Indien dit niet gedaan wordt, betekent dit heel 
wat extra werk bij de volgende ronde; 



iv. Waar mogelijk worden halfvolle vuilniszakken vervangen en dan 
gebruikt om een volgende halfvolle vuilniszak aan te vullen. Zo 
besparen we heel wat vuilniszakken per ronde. Recyclage is belangrijk! 

v. De volle zakken worden naar de nooduitgangen gebracht; 
vi. De vuilniszakken aan de nooduitgangen worden later opgehaald door 

een quad met aanhangwagen. Deze rijdt op geregelde tijdstippen op 
dienstweg rond het festivalterrein. De zakken worden door quadploeg 
naar het festivalcontainerpark gebracht waar een andere milieuploeg 
deze dan in de correcte containers zal deponeren; 

vii. Tafels van eetstanden proper houden is eveneens een taak: tafels 
afvegen waar mogelijk, grond tussen de tafels proper houden. 

c. De quadploeg brengt de vuilzakken, verzameld door M-team Dag, naar het 
containerpark. 

 
3. M-team Containerpark: 

a. Als de vuilniszakken aankomen aan het containerpark (ruimte aan de 
achterkant) staat de ploeg containerpark in voor een dubbele controle van de 
inhoud van de vuilniszakken. 

b. Het team werkzaam in het containerpark zorgt ervoor dat het vuilnis in de 
juiste grote containers terecht komt. 
 

4. M-team Terrein Nachtploeg 
a. Als het festivalterrein sluit, zorgt deze ploeg ervoor dat het terrein ’s morgens 

helemaal festivalklaar is.  
Dit houdt verschillende taken in: 

i. Vernieuwen van volle vuilniszakken; 
ii. Checken bij foodstanden van volle containers en leegmaken 

iii. Begeleiding van zuigwagen op het festivalterrein 
iv. Verzamelen van rondliggend afval 
v. … 

5. Extra losse taken 
a. Op eerste festival dag ev. wat extra vuilnisbakken voorzien waar nodig. 

Belangrijk om deze vast te leggen aan afsluitingen of palen; 
b. Op vraag van backstage vuilnisbakken leegmaken en vervangen; 
c. Waterbedeling aan de ingang bij extreme hitte. Enkel op aanvraag van 

organisatie! 
d. Zie je op of rond het terrein nog zaken die niet zo ecologisch zijn? (Brandende 

lichten overdag, een lekkende kraan…) signaleer het aan je ploegleider die de 
nodige actie kan ondernemen. 

 

PERIODE & SHIFTEN 

 Als medewerker van de milieuploeg wordt je verwacht beschikbaar te zijn vanaf 
donderdagavond. (of vrijdagavond) tot en met zondagnacht; 

 De timing van de shiften wordt bepaald door de organisatie. De shiftindeling en verdeling 
van medewerkers over shiften gebeurt door de ploegleiders. Zie hieronder meer info van 
de ploegleiders. 



TIPS & VERANTWOORDELIJKEN 

 Bij problemen kan je altijd terecht bij je ploegleider, daarna bij de clusterleider en bij het 
medewerkerssecretariaat. Het medewerkerssecretariaat bevindt zich aan de overkant 
van ingang van het festivalterrein; 

 Ploegleiders zijn:  
o M-Containerpark: Klaas Goudeseune – klaas.goudeseune@telenet.be & Tony Vervisch – 

tony.vervisch@gmail.com 
o M-team Dag: Dirk Beelprez: dirk.beelprez@gmail.com & Robbe Beelprez: 

robbe.beelprez@gmail.com  
o M-team straten + terrein nachtploeg: Wim Verhelst - wimverhelst@telenet.be & Dirk 

Beelprez dirk.beelprez@gmail.com  
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