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1

Integriteit en transparantie

1.1

Aantoonbaar wordt voldaan aan het
compliance programma conform Beton
Bewust.

xx

Onder meer het hebben van een:
– Gedragscode
– Toezichthouder / aanspreekpunt

1.2

Inzichtelijkheid voor derden opdat wordt
voldaan aan het keurmerk Beton Bewust.

xx

De prestaties van de keurmerkhouders worden kenbaar gemaakt (bij voorkeur ook via de website) aan hun stakeholders. Deze informatie betreft
tenminste:
a. Het certificaat keurmerk Beton Bewust.
b. Het brancheduurzaamheids-rapport.
c. Het beleid van de keurmerkhouder ten aanzien van de reductie van CO2 en
de toepassing van secundaire grondstoffen.

2

Arbeidsveiligheid/
werkomstandigheden/kennisniveau

2.1

De medewerkers van de keurmerkhouder
beschikken over de vereiste kwalificaties
ten aanzien van veiligheid bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden (VCA,
BBT/ BHV, nascholing code 95, etc. –
nader uit te werken).

xx

Voor iedere medewerker geldt dat deze slechts werkzaam mag zijn als deze
medewerker aantoonbaar voldoet aan de minimale eisen qua vakopleidingen
en Arbo-opleidingen en -instructies behorende bij de uit te voeren werkzaamheden.
Voor elke functie is een profiel bepaald m.b.t. de minimale eisen qua:
a. Vakopleiding en instructies.
b. Veiligheidsopleiding en -instructies.

2.2

De keurmerkhouders zorgen ervoor dat
hun medewerkers vitaal, gemotiveerd en
optimaal inzetbaar zijn en blijven.

xx

Jaarlijks wordt met alle medewerkers een evaluatie gesprek gevoerd. Daarbij
wordt tenminste aandacht besteed aan:
1. het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de medewerker
2. het bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van
de medewerker.
Aan alle medewerkers is voor een 1 juli 2015 een Preventief Medisch
Onderzoek (PMO) aangeboden. In het PMO zullen de volgende kerndoelen
aandacht moeten worden gegeven:
a. preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij
individuele en groepen werknemers.
b. bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen
werknemers in relatie tot het werk.
c. bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van 		
individuele medewerkers.

2.3

De keurmerkhouder heeft een aantoonbaar preventief veiligheidsbeleid met
als doel te streven naar nul ongevallen
(beleidsdocument, toolboxmeetings,
veiligheids-instructiefilm, ontvangst
bezoekers, alert over alle vestigingen bij
(bijna)ongeval op een locatie, sanctiebeleid, etc.)

x

xx

Voor 1 juli 2014 is het veiligheidsbeleid tastbaar gemaakt in een VGWM
(Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu)-document. Op te nemen onderwerpen zijn daarbij de Arbocatalogus, helmzones op het terrein en de onderwerpen conform de VOBN-veiligheidsinstructiefilms.
Het betreffende veiligheidsbeleid dient aantoonbaar bekend te zijn gemaakt
bij de medewerkers. Per jaar dient elke operationele medewerker tenminste
twee toolboxmeetings bij te wonen (te registreren in het personeelsdossier).
Alle operationele medewerkers hebben per 1 juli 2015 aantoonbaar tenminste
een B-VCA diploma of gelijkwaardig.
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x

xx

Aantoonbaar moet voldaan worden aan het in het kader van de RI&E
opgestelde Plan van Aanpak.

xx

Invoeren van gegevens verplicht vanaf 2014 over het jaar 2013.

x

xx

Certificaat.

2.4

Per vestiging is een actuele RI&E beschikbaar die minimaal voldoet aan de RI&E
van de VOBN-branche.

2.5

Per vestiging wordt de Injury Frequency
(IF) inclusief de severity rate (duur van
het verzuim) in de VOBN-Benchmarkapplicatie bijgehouden.

3

Kwaliteit en betrouwbaarheid van het
product

3.1

De door keurmerkhouders geleverde
betonmortel is voorzien van het KOMO®
productcertificaat, dan wel in de situatie
dat op verzoek van en met instemming
van de afnemer worden geproduceerd op
prestatie, het KOMO® productcertificaat
‘Levering op prestatie-eisen’.

4

Klantgerichtheid

4.1

Informatie en advies voor de juiste keuze
van betonmengsels en de verwerking
daarvan worden verstrekt. Door de
centrales worden de klachten geregistreerd, o.m. ten aanzien van levertijden,
verwerkbaarheid, uiterlijk en sterkte.

x

xx

De klanttevredenheid wordt minstens één keer per twee jaar getoetst waarin
tenminste de klantgerichtheid wordt meegenomen, evenals de kwaliteit van
de gegeven adviezen en de mate waarin de elementen van Beton Bewust
wordt ingevuld door de keurmerkhouder.

4.2

Voorafgaande aan de levering wordt de
afnemer gewezen op het voorbereiden
van het betonstorten, het (na)behandelen evenals het ‘Veilig werken met
betonspecie’.

x

xx

De wijze waarop afnemers in afdoende mate worden geïnformeerd over
aspecten zoals het voorbereiden van het betonstorten, verwerkbaarheid,
sterkte en warmteontwikkeling, het (na)behandelen. Ook wordt het veilig
werken met betonspecie aantoonbaar gemaakt.

5

Duurzaamheid

5.1

De gemiddelde CO2-emissie, het hergebruik en inzet van secundaire grondstoffen per m3 betonmortel per vestiging
wordt jaarlijks bepaald via het VOBN
benchmarkinstrument.

x

xx

Per 1 januari 2015 moeten de keurmerkhouders in staat zijn hun profiel op het
gebied van CO2 en hergebruik per werk te bepalen (voorbeeld de CUR-tool
groene m3) en verbeteropties aan hun klanten te adviseren.

5.2

De keurmerkhouder heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van
de emissiereductie van CO2 en de inzet
van secundaire grondstoffen.

xx

Per bedrijf wordt een ambitie voor de reductie van CO2 en de inzet van
secundaire grondstoffen geformuleerd. (zie ook 1.2).

6

Verantwoorde herkomst van
grondstoffen

6.1

De herkomst van de in betonmortel
gebruikte grondstoffen is vastgelegd.

xx

Per productiepunt wordt het niveau van eisen waaraan wordt voldaan
vastgelegd en voorzien van onderliggende bewijsvoering.
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Duurzaam bouwen met beton?
Beton is een veelzijdig en betrouwbaar bouwmateriaal, dat duurzame bouwprojecten
mogelijk maakt. Het keurmerk Beton Bewust garandeert de duurzame productie van
betonmortel. Samenwerken met een betoncentrale die dit keurmerk mag voeren,

verschaft zekerheid. U kunt erop rekenen dat de betonfabrikant meedenkt en een

hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzame doelstellingen van uw bouwproject.
Meer informatie: www.betonbewust.nl

