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O Beton, gevestigd in Rumbeke bij Roese-

lare, legt zich grotendeels toe op de pro-

ductie van kant-en-klare betonproducten 

voor ondergrondse toepassingen. Hun af-

zetmarkt situeert zich zowel in particuliere 

hoek als bij bedrijven, instellingen en over-

heden. 

Van bij de start werd volop ingezet op een po-

litiek van duurzaam en ethisch ondernemen. 

Met zorg voor de nabije omgeving én voor 

mens en milieu in een ruimere context. Met 

bijzondere aandacht tevens voor welzijn en 

belangen van stakeholders en andere betrok-

ken partijen zoals eigen medewerkers, klanten, 

leveranciers, partners, onderaannemers, om-

wonenden, overheden…

O Beton gaat geen enkele inspanning uit de 

weg om zijn visie van duurzaamheid waar te 

maken in het beleid en de werking van elke 

dag. Hiertoe werd en wordt samengewerkt 

met geëigende instanties en organisaties zoals 

VOKA en POM, wat geleid heeft tot het onder-

tekenen van het West-Vlaams Charter Duur-

zaam Ondernemen.

O Beton onderscheidt zich van veel andere 

bedrijven door het feit dat niet enkel fabriek 

en productiemethodes voldoen aan de princi-

pes en vereisten van duurzaamheid, maar dat 

bovendien veel O Beton producten de klanten 

helpen om zelf op hun beurt duurzamer te 

leven of te ondernemen, dankzij filtering en/

of recuperatie van het hemelwater.  Hierdoor 

werpt de O Beton duurzaamheidsaanpak dub-

bele resultaten af.

Van bij de start werd volop  
ingezet op een politiek van 
duurzaam en ethisch 
ondernemen

In deze brochure gaan we dieper in op het 

duurzaamheidsbeleid van O Beton en leggen 

we uit hoe hieraan concrete gestalte wordt ge-

geven en welke resultaten reeds geboekt wer-

den of nog te verwachten zijn.

Via dit rapport wil O Beton haar stakeholders 

nog beter informeren over de visie en inspan-

ningen inzake duurzaamheid. We lichten het 

duurzaamheidsbeleid van O Beton toe en leg-

gen uit hoe hieraan concrete gestalte wordt 

gegeven en welke resultaten reeds geboekt 

werden of nog te verwachten zijn. 

O Beton is een nieuwe onderneming (opstart 

in 2012) en dit rapport is dan ook een soort 

nulmeting. Gegevens hebben betrekking op 

Intro
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de periode 2012-2013 en bieden de basis om 

ons duurzaamheidbeleid en –opvolging ver-

der vorm te geven. Dit is dus geen éénmalige 

oefening. Het rapport werd opgemaakt vol-

gens het GRI-rapporteringsmodel (kernniveau) 

en O Beton heeft de intentie haar stakeholders 

2-jaarlijks te informeren op deze wijze.
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  HISTORIEK 

O Beton is een vrij jonge firma opgestart in 

2012 op een reeds bestaande site van een vroe-

ger betonbedrijf. Stichters Odiel  Vandenbulcke 

en Gerdi Vankeirsbilck beschikken beiden over 

een lange ervaring in de beton- en bouwwe-

reld, een ervaring die teruggaat tot de groot-

ouders. Het bedrijfsterrein wordt gedeeld met 

Olivier Industries dat kranen en bouwmachines 

verhuurt en onderhoudt, een verwant  bedrijf 

waarmee de personeelsdienst, de boekhou-

ding en de preventiedienst gedeeld worden. 

Dit duurzaamheidsrapport beperkt zich tot de 

activiteiten van O Beton.

  MANAGEMENT

O Beton wordt geleid door de twee oprich-

ters, die in de dagelijkse werking bijgestaan 

worden door een ervaren en gemotiveerd 

team van medewerkers die planning, produc-

tie, kwaliteitszorg, verkoop en administratie in 

goede banen leiden.

O Beton is een familiale onderneming met 

2 aandeelhouders die elke 50% van de onder-

neming in handen hebben. Beide aandeel-

houders zijn gedelegeerd bestuurder en zijn 

verantwoordelijk voor economische, milieu en 

sociale impact van de organisatie.

Bedrijfsprofiel

2012 (*) 2013

Omzet 2.410.000 5.750.000 €

  eigen productie 1.685.000 4.500.000 €

  handelsgoederen en diensten 725.000 1.250.000 €

Werknemers (a) 8 17 fte

  bedienden 3 4 fte

  arbeiders 5 13 fte

  mannen 7 16 fte

  vrouwen 1 1 fte

  vast contract 8 17 fte

  PC 106.02 5 13 fte

  PC 218 3 4 fte

Tabel 1: Omvang van de organisatie
2012 (*)   start opbouw productieapparaat - eerste steen legging: 02/01/2012
 eerste proefproductie :  15/04/2012
a)  alle werknemers wonen binnen een straal van 30 km rond het bedrijf
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Dankzij hun jarenlange ervaring in de sector,  
zijn Gerdi Vankeirsbilck en Odiel Vanddenbulcke 
erin geslaagd om met een innovatieve oplossing op de 
proppen te komen voor alle regenwaterputten 
in beton of kunsstof.

Gerdi Vankeirsbilck Odiel Vanddenbulcke

  ACTIVITEIT

O Beton produceert prefab regenwaterputten, 

septische putten, waterzuivering stations, kel-

ders voor de woningbouw, technische kelders, 

garage smeerkelders, industriële maatwerk 

betonputten en maatwerk betonputten voor 

infrastructuur werken.

Het betreft hier een automatische betoncen-

trale met een uiterst recent machinepark. Alle 

activiteiten, ook de opslag van de grondstof-

fen, worden inpandiguitgevoerd. Er zijn twee 

betonmixers in gebruik, één voor natte, zelf-

verdichtend beton en één voor droge of aard-

vochtige beton.

De productieactiviteiten van O Beton bevin-

den zich in België, evenals de grootste afzet-

markt (90%). Frankrijk en Nederlands zijn beide 

verantwoordelijk voor 5 %.
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1. Regenwaterputten

2. Prefab kelders

3. Septische putten

4. Ophogingen

1.

2.

3.

4.

  LIDMAATSCHAP VAN EXTERNE ORGANISATIES

FEBE is de federatie van de Belgische prefab betondindustrie. Ze streeft ernaar gunstige 
voorwaarden te creëren voor de lidbedrijven en hun gemeenschappelijke doelstellingen 
op een kwaliteitsvolle en professionele manier te behartigen. Haar 80 lidbedrijven nemen 
85% van de omzet van de sector voor hun rekening.

Vlario is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiverings-
sector in Vlaanderen. VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en 
benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van 
hemel- en afvalwater

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 18.000 
bedrijven in Vlaanderen en Brussel.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemer-
schap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, 
de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen 
tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel.

VLARIO
O V E R L E G P L A T F O R M

  PRODUCTEN

Eén van de O Beton sterproducten is de 

FLEXOTANK, een prefab regenwaterput met 

draaibare ophoging, die in een minimum van 

tijd geplaatst is, die uitgebreid kan worden en 

voorzien van een Trident regenwaterfilter.

De rest van het aanbod bestaat uit polyvalente 

prefabkelders verkrijgbaar in 7 verschillende 

types. Dankzij een uniek productieproces kan 

100% waterdichtheid gegarandeerd worden. 

Ook gewone regenputten in 12 verschillende 

groottes behoren tot het aanbod, net als mul-

titanks met uniek O Beton filter voor een vlot 

en duurzaam hergebruik van regenwater en 

industriële filters voor grotere gebouwen.

O Beton septische putten van het 1 kamer 

type komen uit diverse CE testen als zeer ef-

ficiënt naar voor. Voor de voorbehandeling 

van huishoudelijk afvalwater werd een gamma 

septische putten alle-waters op punt gesteld 

met een hoge zuiveringsefficiëntie.

Ook op vlak van waterzuiveringsinstallaties en 

afscheiders zijn we bijzonder actief. Het spreekt 

voor zich dat het hier vrijwel steeds om maat-

werk installaties gaat, afgestemd op de groot-

te, de activiteit en de gewenste resultaten van 

zowel kleine als grote ondernemingen.
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Missie en Visie

O Beton wil bijzonder hoogwaardige beton-

producten voor ondergronds gebruik maken 

en aanleveren. Producten die op een duur-

zame manier tot stand komen, via innova-

tieve, veilige en milieuvriendelijke machines 

en technieken. Maar ook via een maximale 

beperking van het grondstoffenverbruik in 

combinatie met de recyclage van afvalwater 

en productie-overschotten. 

We mikken daarbij op een constant hoge kwa-

liteit en willen onze klanten op een vakbekwa-

me, doelgerichte en flexibele manier bijstaan, 

onder andere met deskundig advies omtrent 

onze producten en hun optimale toepassing.  

We hebben daarbij niet enkel oog voor wat zich 

op onze eigen site afspeelt, maar zien onze ver-

antwoordelijkheid op milieu- en maatschappelijk 

vlak veel ruimer. We zijn er bijzonder trots op om 

producten zoals regenwaterputten, afscheiders 

en zuiveringsstations te kunnen realiseren die op 

hun beurt bijdragen tot een leefbaarder milieu. 
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Onze producten worden gebruikt in een con-

text van wonen en werken. Dit betekent dat 

we bij de ontwikkeling van onze producten 

rekening moeten houden met een zeer lange 

levens- en werkingscyclus. Het gaat immers 

over investeringen, zowel privé als professi-

oneel, die zich over tientallen jaren uitsprei-

den. Bij het in acht nemen van een dergelijke 

tijdshorizon speelt een duurzaam beleid een 

belangrijke rol en dit op elk niveau.

Efficiënte productietechnieken zorgen hierbij 

voor minder grondstoffenverbruik, waardoor de 

natuurlijke bronnen minder snel uitgeput raken, 

waardoor onze producten lichter zijn en ook 

minder vervuilend op vlak van transport. 

 

Onze kwaliteitszorg leidt tot producten met een 

uitzonderlijk lange levenscyclus die het milieu 

niet belasten en die aan het eind van hun leven-

scyclus gerecycleerd kunnen worden. Het is een 

feit dat de bouwsector een belangrijke rol te spe-

len heeft wanneer het om duurzaamheid gaat.

De eisen waaraan we, als sector, op dat vlak moe-

ten voldoen, zijn niet min te noemen. De correc-

te invulling met een duurzaam beleid kan ech-

ter een heel verschil uitmaken, voor ons, maar 

bovenal voor de generaties na ons. De inzet is 

hoog, maar het doel is het waard. Daar geloven 

we in, daar staan we achter en daar hopen we 

met O Beton een belangrijke bijdrage te kunnen 

leveren.

Duurzaam Beleid

Efficiënte productie-technieken 

zorgen hierbij voor minder 

grondstoffenverbruik, 

waardoor de natuurlijke 

bronnen minder snel uitgeput 

raken
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  NAAR DE MEDEWERKERS TOE
O Beton neemt zijn engagement naar de me-

dewerkers toe zeer ernstig ter harte. We zijn er 

immers van overtuigd dat we ten allen tijde de 

veiligheid, de gezondheid, de ontplooiing en de 

werkvoldoening van onze medewerkers moeten 

waarborgen. Met respect voor hun eigenheid en 

overtuiging. Als bedrijf werken we in de regio  

actief mee aan de creatie van werkgelegenheid 

en welvaart.

  NAAR DE OMGEVING TOE
Ook naar de omgeving toe, hebben we een taak 

te vervullen. We proberen daarbij zoveel mo-

gelijk de lokale economie te ondersteunen en 

een rol te spelen in de lokale gemeenschap. We 

hechten daarbij bijzonder veel belang aan eer-

lijke en ethische praktijken. Bovendien proberen 

we de omgeving en lokale gemeenschap zoveel 

mogelijk te informeren over en te betrekken bij 

wat er in ons bedrijf gebeurt. Dit doen we door 

vergaderingen, overlegmomenten en bezoeken 

aan ons bedrijf.

Ons sociaal engagement richt zich ook naar 

scholen en opleidingscentra, die we in de mate 

van het mogelijke ondersteunen. We proberen 

daarbij de brug te slaan tussen theorie en prak-

tijk via instructieve rondleidingen van scholen 

op onze site bijvoorbeeld.

Enkele concrete realisaties met sociale en maat-

schappelijke inslag betreffen de samenwerking 

met beschutte werkplaatsen, met Oxfam voor  

de catering binnen ons bedrijf en op vakbeurzen,  

met de School van de Toekomst, met het VTI 

Roeselare voor het leeronderdeel duurzaam 

bouwen en met werkgroepen van Vlario.

O Beton tracht bovendien in haar aankoopbeleid 

zo veel als mogelijk lokale aankopen te verrich-

ten ter bevordering van de economische ont-

wikkeling en werkgelegenheid. We plannen dit 

in de toekomst beter in kaart te brengen.

Maatschappelijk engagement

Ons sociaal engagement 
richt zich ook naar scholen 
en opleidingscentra, die we 
in de mate van het mogelijke 
ondersteunen.
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Communicatie

Vaak wordt dit over het hoofd gezien, maar 
duurzaam ondernemen betekent ook duur-
zaam communiceren. Een goede relatie met 
onze belanghebbenden was voor O Beton 
al van bij de start een belangrijk aandachts-
punt. Hierbij moeten de juiste boodschap 
en de juiste content aan de juiste doelgroep 
 bezorgd worden, zowel binnen als buiten 
het bedrijf. 

Hoewel we nog geen structureel beleid naar 

onze belanghebbenden hebben, vinden con-

tacten toch al op heel wat momenten plaats. 

Daarbij volgen we het West-Vlaams Charter 

duurzaam ondernemen waarin Communicatie 

en dialoog een verplicht thema vormt.  Naast 

de communicatie met de diverse overheden 

wordt ook aandacht besteed dat er een over-

leg bestaat met werknemers en buren van het 

bedrijf.  De communicatie met de buren wordt 

onderhouden door de zaakvoerders.

  INTERN

Interne communicatie verloopt bij O Beton 

zeer vlot omwille van de korte communicatie-

kanalen en de relatief beperkte équipe. Mede-

werkers worden steeds  voorzien van correcte 

instructies en handleidingen met betrekking 

tot hun job en tot de machines die ze moeten 

bedienen. Dit vergroot niet enkel de veiligheid 

maar ook de efficiëntie.

  EXTERN

Ook met de buitenwereld onderhoudt O Beton 

nauwe contacten. Zo is er onze website die we 

regelmatig updaten en waar veel informatie 

over ons bedrijf, onze producten en hun 

toepassingen te vinden is.

Ook via een eigen Facebook pagina wordt de 

buitenwereld op de hoogte gehouden van 

belangrijke werven, nieuwe producten, sociale 

projecten, initiatieven van de werknemers… en 

wordt op bijzonder informele wijze een vlotte 

dialoog mogelijk gemaakt. Daarnaast zorgen 

we er ook voor dat onze productinformatie 

correct en actueel gehouden wordt ten 

behoeve van onze klanten.

  NABIJE OMGEVING

Een vlotte communicatie met buren, buurt-

bewoners en de nabije omgeving in het al-

gemeen bevordert de wederzijdse verstand-

houding. Buren, scholen en andere lokale 

groepen worden door ons snel en duidelijk ge-

informeerd over het bedrijf, zijn activiteiten en 

Duurzaam ondernemen 

betekent ook duurzaam 

communiceren.
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eventueel geplande wijzigingen onder andere 

via leerrijke bezoeken aan ons bedrijf.

In het kader van dit duurzaamheidsverslag 

werden ook externe belanghebbenden be-

trokken bij de verificatie. Conform de GRI-4-

richtlijn werd dit verslag voorgelegd aan een 

panel van drie externe stakeholders. Hun be-

vindingen zijn terug te vinden in bijlage 2. O 

Beton bedankt de stakeholders voor hun waar-

devolle input en zal met deze bemerkingen re-

kening houden bij toekomstige verslagen.

Voorbeeld: Aanvraag milieuvergunning  O Beton is een nieuwe onderneming. Omwille van 
de omvang (opslag cement) was het noodzakelijk een milieuvergunning klasse I te bekomen. 
Hiervoor was overleg met de diverse overheden (gemeente, provincie, minister) nodig.  Ook 
onze buren werden hierbij betrokken. Zowel de buurtbewoners als de overheid wezen op 
lawaaihinder als een belangrijk aandachtspunt. Een geluidsstudie werd uitgevoerd en een ge-
luidswerende berm werd rond de pruductiesite aangebracht.
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  DIVERSITEIT
Bij O Beton hechten we veel belang aan mens-

vriendelijk ondernemen met respect voor de 

werknemer. Motiveren en stimuleren van talen-

ten en competenties op ieders niveau ligt ons 

nauw aan het hart. De nodige diversiteitsplan-

nen werden opgesteld om optimaal rekening 

te kunnen houden met leeftijd, geslacht, taal, 

origine, mogelijkheden, vaardigheden, beper-

kingen…

Voor de periode 01/10/2012 – 31/03/2013 

 voerde O Beton een Instapdiversiteitsplan uit. Dit 

werd op 1/4/2013 opgevolgd door een Loop-

baan en diversiteitsplan dat nog loopt door-

heen 2014. Binnen deze plannen werden diverse 

 acties  geformuleerd en reeds uitgevoerd.

Mensvriendelijk ondernemen

Instapdiversiteitsplan: 01/10/2012 - 31/03/2013

Betrokken werknemers:

Instroom Doorstroom Retentie Opleiding

Totaal der werknemers - 1 11 12

Totaal werknemers binnen kansengroep - - 4 4

Allochtonen - - 1 1

Oudere werknemers - - 3 3

Arbeidsgehandicapten - - - -

Actie 1 : Opmaken takenmatrix afgewerkt

Actie 2 : Opmaken opleidingsplan afgewerkt

Actie 3 : Opmaken eenvoudige 
 werkinstructies

50% 
 afgewerkt

Actie 4 : Veiligheidsbeleid - aandacht dragen 
PBM’s

afgewerkt
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  OPLEIDINGEN
Met het oog op een verdere ontplooiing van de 

medewerkers worden op diverse niveau’s oplei-

dingen en trainingen voorzien, zowel van prak-

tische als van theoretische aard. Deze kunnen zo-

wel intern als op een externe lokatie doorgaan.

      

Personeelskost : 1.548.845 €

VTE sociale balans : 15,7 fte

Nettokosten voor de onderneming : 20.582 €

Opleidingskost tov. totale personeelskost : 1,3 %

Gevolgde opleidingsuren : 1.773 uren

Gevolgde opleidingsuren per werknemer : 113 uren / werknemer

Gevolgde opleidingsuren arbeiders 
(Alle arbeiders hebben een weekopleiding gevolgd 
mbt. de te bedienen installaties):

130 uren / arbeider

Loopbaan en diversiteitsplan : 01/04/2013 … 30/09/2014

arbeidsgehandicapten allochtonen

Betrokken werknemers : totaal

vrouwen -25 - - -

mannen -25 2 - -

vrouwen 25 - 50 1 - -

mannen 25- 50 11 - 1

vrouwen +50 - - -

mannen +50 2 - -

tot. vrouwen 1 - -

tot. mannen 15 - 1

totaal 16 - 1

Actie 1 : Werken met pictogrammen en/of taalondersteuning 50% 
 afgewerkt

Actie 2 : Samen werken aan veiligheid op de werkvloer afgewerkt

Actie 3 : Aanzet tot competentiemanagement - invoeren 
 functioneringsgesprekken

afgewerkt

Actie 4 : Verder uitwerken onthaalbrochure afgewerkt
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Het is bovendien van belang dat we onze 

medewerkers permanent sensibiliseren 

met het oog op het stimuleren van hun 

verantwoordelijkheidszin en het verhogen van de 

veiligheid binnen ons bedrijf.

  INSTRUCTIES
We zorgen ervoor dat instructies die van belang 

zijn voor de goede werking van het bedrijf, voor 

een correcte uitvoering van de job en voor de 

veiligheid van de werknemers opgesteld zijn in 

de taal (talen) die gesproken en begrepen wordt 

door de betroffen personen.

  SENSIBILISEREN 
Het is bovendien van belang dat we onze me-

dewerkers permanent sensibiliseren met het 

oog op het stimuleren van hun verantwoorde-

lijkheidszin en het verhogen van de veiligheid 

binnen ons bedrijf.

  AANWENDEN KENNIS OUDERE  
     WERKNEMERS
Oudere werknemers vormen een belangrijke 

bron van waardevolle kennis en ervaring. Daar-

om worden bij O Beton oudere werknemers van 

dichtbij betrokken bij de opvang van nieuwe 

werknemers, bij het opstellen van werkinstruc-

ties of bij opleidingen en kennisoverdracht.
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Veiligheid en risicobeheersing

 INTERN 

Veiligheid in ons bedrijf is steeds een belang-
rijk aandachtspunt geweest bij O Beton. Veilig-
heid van de werknemers heeft voor een groot 
correcte en duidelijke instructies. Zo begrijpt 
en kunnen vergissingen of zelfs ongevallen 
door verkeerd gebruik van machines maxi-
maal vermeden worden. Duidelijkheid op de 
werkvloer verlicht tevens stress en werkdruk.

Overal werden duidelijke pictogrammen aan-
gebracht die een gebod, een verbod, een rich-
ting of een plaats kunnen aanduiden. Er werd 
tevens een noodplan uitgewerkt en gecom-
municeerd op strategische plaatsen om in ge-
val van een ramp of een andere noodsituatie 
snel en veilig te kunnen evacueren.

 EXTERN 

Onze verantwoordelijkheid op vlak van veilig-
heid stopt echter niet aan de fabriekspoort. 
Zo hebben we ook duidelijke handleidingen, 
instructies en waarschuwingen uitgewerkt 
zodat ook transporteurs en installateurs op 
een bijzonder veilige manier met onze pro-
ducten kunnen omgaan. Ook eindgebruikers 
van onze producten worden op deze manier 
geïnformeerd.

Tabel: ongevallen en ziekte

 2012 2013

# arbeidsongevallen tijdelijk ongeschikt 1 1

# arbeidsongevallen blijvend ongeschikt - -

# dodelijke arbeidsongevallen - -

Fg 41,8 36,2

Weg 0,08 1,37

ziektedagen arbeiders 77 43

dagen ongeval gem. recht arbeiders - 14

ziektedagen bedienden 5 31

dagen ongeval gem. recht bedienden - -
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Productie en grondstoffen

  MINDER CEMENT, MEER HOOGOVENSLAK

Bij O Beton streven we ernaar om zo econo-
misch mogelijk met de grondstoffen om te 
springen. Om minder beton per product te 
gebruiken, voegen we hoogovenslakken aan 
aan ons basismengsel toe.

Met een aantal belangrijke voordelen tot ge-
volg. Hoogovenslak is goedkoper dan beton 
en verhoogt de chemische resistentie van 
het eindproduct. Hoogovenslak is ook lichter 
dan beton, zonder aan sterkte in te boeten. En 

 lichtere producten betekent ook minder uit-
stoot door transport. 30% cement vervangen 
door hoogovenslakken leidt tot een aanzien-
lijk reductie van de CO2 uitstoot met 25%!

Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de gebruikte grondstoffen. O Beton probeert 
zoveel mogelijk het transport te beperken en 
op een duurzame wijze (via waterwegen) in te 
vullen.

30% cement vervangen door 

hoogovenslakken leidt tot een 

aanzienlijk reductie van de CO2 

uitstoot met 25%!
25%
CO2 REDUCTIE

2012 (*) 2013

Geproduceerde betonproducten 7.019 15.595 m³

  CEM 2.404 4.905 ton

  slak (gerecycleerd) 156 1.332 ton

  vliegas (gerecycleerd) 64 ton

  kalksteenmeel 762 1.147 ton

  hulpstof 19 23 ton

  rivierzand (a) 3.638 4.975 ton

  zeezand (b) 2.327 7.478 ton

  steenslag 6.819 15.741 ton

  Betonwapening (gerecycleerd) (c) 390 700 ton

Tabel: overzicht gebruik grondstoffen
(*) Geen volledig produktiejaar, zie eerdere opmerking. 
(a) De productiesite bevindt zich op 2 km van de haven Roeselare
(b) 50% van de aanvoer wordt per binnenschip aangevoerd vanuit haven Roeselare
 50% van de aanvoer wordt per vrachtwagen aangevoerd vanuit de haven Brugge
(c) Betonwapening wordt geproduceerd met behulp van gerecycleerd staal
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 RESTAFVAL VERWERKT TOT  

   STAPELBLOKKEN

Voor het restafval vonden we bij O Beton een 
nieuwe toepassing in de vorm van stapelblok-
ken. Speciale mallen voor de productie van 
deze blokken werden aangekocht en werpen 
nu reeds hun resultaten af: alle restafval en 
eventueel te veel geproduceerd beton krijgt 
een nieuwe bestemming in de vorm van sta-
pelblokken, een product waar minder kwali-
teitseisen aan gesteld worden.

  RESTAFVAL VERWERKT TOT 

     BETONBALKEN

Restafval wordt ook hergebruikt in de eigen 
fabriek. Zo worden alle houten balken en 
baddings op het stockageterrein stelselmatig 
vervangen door betonnen balken gemaakt uit 
restafval. Een duurzame, veilige en efficiënte 
oplossing.

Afval 2012 (*) 2013

Recycleerbaar : papier en kartonnen verpakkingen 11.330 2.556 kg

Gesorteerd : bedrijfsafval (bestaande uit inert afval en niet hoogcalo-
risch afval)

11.330 16.130 kg

Totaal : 11.330 2.556 kg

Geproduceerde beton : 7.019 15.595 m³

Afval per geproduceerd beton 1,61 0,16 kg / m³

(*) Geen volledig produktiejaar, zie eerdere opmerking.
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  BEPERKEN VAN ENERGIEVERBRUIK

Bij O Beton houden we scherp het energiever-

bruik in het oog. Het betreft hier zowel pro-

ductiemachines als kantoorapparatuur. Een re-

gelmatige energiescan toont ons zwart op wit 

welke vorderingen we maken op vlak van ratio-

neel energiegebruik. Er wordt tevens een ener-

gieboekhouding bijgehouden en zoveel moge-

lijk gebruik gemaakt van groene, hernieuwbare 

energie.

Na het volledig operationeel zijn van het volledig 

productieapparaat is het energieverbruik per ge-

produceerde m³ met 20% gedaald.

Uitstoot en energie

2012 
(*)

2013

Geproduceerde betonproducten 7.019 15.595 m³

Elektriciteitsverbruik 130 315 MWh

Relatief verbruik 0,019 0,020 MWh/m³ 
beton

  BEPERKEN VAN UITSTOOT  EN EMISSIES

We streven bij O Beton naar een minimale een 

geheel aan maatregelen die we genomen heb 

en die te maken hebben met alle stappen van 

het productieproces, van grondstoffen en 

grondstoffenaanvoer over productie, opslag en 

efficiënte productiemethodes en lichtere, beter 

handelbare producten liggen hier mee aan de 

basis van.

De productievestiging van O beton bevindt zich 

op 1 km van het meetpunt fijn stof te Roesela-

re. Op vrijwillige basis heeft O beton bijkomend 

 geïnvesteerd in verbeterde fijnstoffilters op de 

 cementsilo’s. De zelfreinigende fijnstoffilters heb-

ben een emissie van 5 mg / Nm³ - de eis opge-

legd vanuit de overheid bedraagd 10 mg / Nm³. 

Het nazicht van de zelfreinigende werking wordt 

maandelijks in een logboek bijgehouden.

O beton maakt ook werk van een stofvrije werk-

plek en buitenomgeving. De productiehal en de 

buitenomgeving worden dagelijks geveegd met 

een veegmachine om stof- en zandophoging te 

vermijden

Bij het testdraaien van de fabriek werd een ge-

luidsstudie uitgevoerd door een erkend des-

kundige. In navolging van deze studie en in 

samenspraak met de onmiddellijk betrokken 

aanwonenden werd een geluidswerende berm 

aangelegd.

(*) Geen volledig produktiejaar, zie eerdere opmerking.
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Waterhuishouding

  HEMELWATER EN PRODUCTIEWATER

Als producent van regenputten moeten we 

het goede voorbeeld geven en maximaal ge-

bruik maken van hemelwater. Dit is volstrekt 

van een goede en constante kwaliteit. Het ge-

bruik van regenwater heeft minder impact op 

het milieu dan het gebruik van grond- en lei-

dingwater. Waar mogelijk wordt ook het afval-

water van de productieprocessen hergebruikt.

  GESCHEIDEN POMPCIRCUITS

Voor een betere beheersing en controle van 

ons waterverbruik werden de pompcircuits 

van de diverse waterstromen gescheiden ge-

houden en waar nodig of relevant voorzien  

van de nodige tellers.

  waterverbruik 980 1.944 m³

  geloosd productieafvalwater 0 0 m³

(*) Geen volledig produktiejaar, zie eerdere opmerking.
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  KILOMETERS BEPERKEN

Hoe minder kilometers gereden worden, hoe 

minder roet en verbrandingsgassen in de atmo-

sfeer terechtkomen. Daarom hechten we veel 

belang aan een efficiënte routeplanning waar 

het transport en levering van onze producten 

of aanvoer van grondstoffen betreft. Het  zorgen 

voor terugvrachten en het regelen van combina-

tieritten zorgt hierbij voor aanzienlijke  besparin-

gen en minder CO2 uitstoot. Dit alles gebeurt in 

nauwe samenspraak met klanten, transportbe-

drijven en leveranciers.

      
  OPVOLGEN VERBRUIK BEDRIJFS 

    WAGENPARK

Het verbruik van bedrijfswagens wordt eveneens 

opgevolgd en aan de betrokken werknemers 

gecommuniceerd. het spreekt voor zich dat het 

beoogde en bereikte effect groter zal worden-

naarmate O Beton groeit.

      

  TRANSPORT VIA WATERWEGEN

Naar de toekomst toe bieden de waterwegen een 

interessant alternatief voor het klassieke wegver-

voer. En dit zowel wat aanvoer van grondstoffen 

als levering van afgewerkte producten betreft. 

Eén enkel binnenschip kan zeer grote ladingen 

aan en is veel minder vervuilend dan een gemid-

delde vrachtwagen. Bovendien zijn de waterwe-

gen bijlange na nog niet zo hard-dichtgeslibd- als 

de snelwegen. Wegtransport zou dan enkel nog 

nodig zijn voor de korte ritten tussen los- en laad-

kaaien en de definitieve bestemming. O Beton 

onderzoekt alvast de mogelijkheden op dit vlak. 

Het is echter duidelijk dat dergelijke vorm van 

transport voor ons enkel in aanmerking kan ko-

men wanneer de af te leggen afstanden groter 

worden, bijvoorbeeld bij internationale groei en 

expansie.

Logistiek en mobiliteit
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Over het duurzaamheidverslag

O Beton nam in 2013 deel aan het GRI-project 

onder leiding van de Federatie van de Belgi-

sche Prefab Betonindustrie (FEBE). Dit door het 

ESF ondersteunde project had als doelstelling 

op sectorniveau een MVO Paspoort op te ma-

ken en bestond uit 2 fasen: thema’s (en indi-

catoren) bepalen die de significante impacten 

van prefab beton bedrijven weergeven in het 

kader van duurzaamheid (fase 1 van het pro-

ject) en een instrument bieden aan de FEBE-le-

den om hun Maatschappelijke Verantwoorde-

lijkheid in de praktijk te zetten en hierover te 

communiceren via een GRI duurzaamheidver-

slag (fase 2 van het project).

Dit rapport is daarvan het resultaat en is op-

gesteld volgens het kernniveau van de GRI-4-

richtlijn. O Beton werd in dit project begeleid 

door Sustenuto, strategisch adviesbureau in-

zake maatschappelijk verantwoord onderne-

men en duurzame ontwikkeling.

  MATERIALITEIT

De identificatie van de materiële thema’s (fase 

1 van het project) bestond uit 3 stappen.

Een dekstudie gaf een eerste overzicht van 

de relevante MVO-thema’s en van de wijdere 

context waarin de sector opereert. De studie 

baseerde zich daarbij op binnen- en buiten-

landse publicaties en sectorinitiatieven, en het 

beleid van voortrekkers binnen de (prefab) be-

tonsector.

Deze informatie vormde de basis voor de werk-

zaamheden van een Sector Werkgroep. Deze 

bracht de materiële duurzaamheidthema’s in 

kaart en koppelde ze aan relevante GRI indica-

toren. De werkgroep kende een evenwichtige 

samenstelling om de kennis en representativi-

teit van de sector zoveel mogelijk te benutten 

en te waarborgen. Namen deel:  de Directeur, 

Sectorconsulent en Communication manager 

van FEBE, 3 bedrijven die een voortrekker zijn 

rond duurzaamheid in de sector (waaronder O 

Beton) en vertegenwoordigers van vakbond 

en overheid.

Aan deze groep werd gevraagd een score te 

geven van het belang van de 45 GRI thema’s 

voor bedrijven uit de sector. De resultaten 

werden besproken tijdens 2 bijeenkomsten, 

waarbij ook relevante indicatoren werden ge-

identificeerd. Uiteindelijk werden 15 thema’s 

weerhouden.

Deze werden vervolgens voorgelegd aan een 

externe groep stakeholders bestaande uit een 

vertegenwoordiger van Grontmij, het Centrum 

Duurzaam Bouwen (CeduBo), Benor vzw, Op-

zoekingscentrum voor de Wegenbouw, OVAM, 

Departement WSE, ACV en Departement 

MOW.  Als voorbereiding op het overleg ont-

vingen deze stakeholders de 15 weerhouden 

thema’s en een toelichting waarom deze  the-

ma’s als materieel beschouwd worden. Daar-

naast werd gevraagd na te denken over:
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• Geven de MVO thema’s daadwerkelijk de 

belangrijke duurzaamheidimpacten weer? 

Ontbreken er thema’s? 

• Welke informatie verwacht u als stakeholder 

over deze thema’s (quantitatieve meeteen-

heid of kwalitatief )

Tijdens de bespreking werden de 15 thema’s 

gevalideerd door de stakeholders. Daarnaast 

werd heel wat nuttige informatie verkregen 

omtrent de invulling van de indicatoren en het 

soort informatie waar stakeholders belang aan 

hechten. 

Volgende 15 materiële thema’s worden door-

heen dit rapport besproken.

Categorie Economisch Milieu

Aspecten > Economische prestaties

> Aankoopbeleid

> Materialen 

> Energie

> Water

> Emissies

> Afvalwater en Afval

> Produkten en diensten

> Transport

> Milieubeoordeling leverancier

Categorie Sociaal

Sub-

Categorie

Arbeidsomstandig-
heden en volwaardig 
werk

Mensenrechten Maatschappij Produkt-verant-
woordelijkheid

Aspecten > Werkgelegenheid
> Gezondheid en 
veiligheid
> Opleiding en 
onderwijs
> Diversiteit en 
gelijke kansen

> Gezondheid 
en veiligheid van 
consumenten
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GRI 4 Indextabel

STANDAARD INDICATOREN
Indicator Omschrijving Pagina Toelichting
Strategie en Analyse
G4-1 Verklaring van de leidinggevende over het 

belang van duurzaamheid voor de organisatie 
en/of strategie hiervoor. 

3

Organisatieprofiel
G4-3 Naam van de organisatie 1
G4-4 Voorstelling van de producten en/of diensten 4  
G4-5 Locatie van het (hoofdkantoor) 3

G4-6
Land waar de organisatie actief is  
(en aantal indien meerdere)

4

G4-7 Eigendomstructuur en rechtsvorm 4
Familiale aandeelhou-
ders - nv

G4-8
Afzetmarkten (geografische verdeling,  sectoren 
die worden bediend en soorten klanten/
begunstigden).

4

G4-9
Omvang van de organisatie (bijv. aantal 
werknemers, totale omzet, aantal verwerkte 
 producten of geleverde diensten,...)

4 Tabel 1

G4-10
Verdere informatie over werknemers: type 
 contract (vast, interim, zelfstandigen...), geslacht

4 Tabel 1

G4-11
 % van de werknemers die onder een CAO 
vallen

4
Tabel 1

G4-12
Beschrijving van de keten waarin de organisatie 
actief is (voor de belangrijkste producten of 
diensten)

4
Activiteiten en produk-
ten

G4-13
Significante veranderingen tijdens de ver-
slagperiode wat betreft omvang, structuur of 
eigendom

/

Het betreft het eerste 
duurzaamheidsverslag 
van een nieuwe onder-
neming.

G4-14 Beschrijving toepassing ‘voorzorgprincipe’ 6 Duurzaam beleid

G4-15
Overzicht van labels of charters die de organi-
satie heeft

3

G4-16
Overzicht van organisaties, initiatieven of 
 platformen waar de organisatie lid van is

5
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Identificatie van materiële MVO thema’s en afbakening

G4-17
Toepassingsgebied van het verslag (uit welke 
entiteiten bestaat de organisatie en worden ze 
allemaal meegenomen in het verslag?)

4

G4-18
Beschrijving tot stand komen van rapport 
(identificatie van materiële MVO thema’s)

15

G4-19 Overzicht materiële duurzaamheidthema’s 16

G4-20
Overzicht van materiële duurzaamheidthema’s 
die intern (binnen de organisatie) gelden

16

G4-21
Overzicht van materiële duurzaamheidthema’s 
die extern (buiten de organisatie) gelden

16

G4-22

Uitleg over de gevolgen van eventuele herfor-
muleringen van eerder verstrekte informatie 
(bijvoorbeeld fusies of 
overnames, verandering van referentiejaar of 
verslaggevingsperiode en veranderingen met 
betrekking tot de aard van de activiteiten of de 
meetmethoden).

/

Het betreft het eerste 
duurzaamheidsverslag 
van een nieuwe onder-
neming.

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte 
van vorige verslagperiodes ten aanzien van 
reikwijdte, afbakening of 
meetmethoden die voor het verslag zijn 
 toegepast

/

Het betreft het eerste 
duurzaamheidsverslag 
van een nieuwe onder-
neming.

Overleg met belanghebbenden

G4-24
Lijst van groepen belanghebbenden die de 
organisatie heeft betrokken (overheid, werkne-
mers, klanten, lokale gemeenschap, ...)

7, 15

G4-25
Basis voor inventarisatie en selectie van belang-
hebbenden die moeten worden betrokken.

7, 15

G4-26
Beschrijving aanpak stakeholderdialoog (fre-
quentie, vorm, reden,...)

7, 15

G4-27
Belangrijkste opmerkingen en verwachtingen 
van stakeholders en hoe ging de organisatie 
hiermee om?

7, 15

Verslagprofiel

G4-28
Verslagperiode (bijvoorbeeld fiscaal jaar of 
kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie 
betrekking heeft.

3

G4-29
Datum van het meest recente verslag (indien 
van toepassing).

/ Dit is het eerste verslag

G4-30
Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, 
etc.)

3

G4-31
Contactpunt voor vragen over het verslag of de 
inhoud ervan.

Nico Naert
Projectingenieur 
Maatwerk, kwaliteit en 
veiligheid
Tel : +32 51 68 00 68
nico@obeton.be   
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G4-32
Niveau van rapport en verwijzing naar externe 
verificatie (indien van toepassing)

3

G4-33 Beleid rond externe verificatie 8
Beheerstructuur

G4-34

Beschrijving van de bestuursstructuur van de 
organisatie. 
Geef aan welke verantwoordelijk zijn voor 
economische, milieu en sociale impacten van 
de organisatie.

4

Ethiek en integriteit

G4-56
Beschrijving van de waarden, (gedrags)normen, 
principes van de organisatie

6

SPECIFIEKE INDICATOREN
ECONOMISCH

G4-EC1
Directe economische waarden die zijn gegene-
reerd en gedistribueerd

4

G4-EC9 Aankoopbeleid 7
MILIEU
G4-EN1, EN2 Materialenverbruik 11
G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie 12
G4-EN5 Energie intensiteit 12
G4-EN8 Totale wateronttrekking per bron 12

G4-EN21
NO, SO en andere significante luchtemissies 
naar type en gewicht (fijn stof en geluid)

13

G4-EN22
Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestem-
ming

10

G4-EN23
Totaalgewicht afval naar type en verwijderings-
methode

11

G4-EN27
Initiatieven ter compensatie van de milieu-
gevolgen van producten en diensten en de 
omvang van deze compensatie.

11
Minder cement meer 
hoogovenslak

G4-EN30

Significante milieugevolgen van het transport 
van producten en andere goederen en mate-
rialen die worden gebruikt voor de activiteiten 
van de organisatie en het vervoer van perso-
neelsleden

13

G4-EN32
Percentage (nieuwe) leveranciers die beoor-
deeld worden met milieucriteria

/
Nog geen initiatieven 
genomen

SOCIAAL

G4-LA1
Totale personeelsbestand naar type werk, 
arbeidsovereenkomst en regio

4

G4-LA6
Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en ver-
zuimcijfers en het aantal werkgerelateerde 
sterfgevallen per region en geslacht

10
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G4-LA7
Werknemers blootgesteld aan hoog veiligheid-
heidsrisico of beroepsziekte

10

G4-LA9
Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per 
jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld 
naar werknemerscategorie

9

G4-LA11
Percentage medewerkers dat regelmatig wordt 
ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanont-
wikkeling,

8

G4-LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en 
onder-verdeling van medewerkers per catego-
rie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren 
tot een bepaalde maatschappelijke minderheid 
en andere indicatoren van diversiteit.

8

G4-PR1
Percentage van significante producten en dien-
sten waarvoor gezondheid en veiligheidimpac-
ten worden beoordeeld ter verbetering

3
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