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Inleiding 
 
De Jong’s Betonbedrijf vervaardigd prefab betonnen elementen voor projecten binnen de woning-, 
utiliteits, weg- en waterbouw. In de (prefab) betonindustrie is duurzaamheid in elk bestek of technische 
omschrijving een steeds vaker terugkerend begrip. Dit zien wij terug in onze projecten en vraag naar 
duurzame keurmerken in de keten. De Jong’s draagt graag haar steentje bij om de betonketen te 
verduurzamen. In 2018 heeft De Jong’s gestart haar betonproducten gecertificeerd volgens de Concrete 
Sustainability Council (CSC). Dit houdt in dat De Jong’s kan laten zien dat wij zichtbare stappen zetten 
om onze betonproducten en bedrijfsvoering te verduurzamen volgens de People-Planet-Profit 
benadering. Jaarlijks is dit te zien in ons duurzaamheidsverslag en via onze CO2-footprints.  
 
In dit duurzaamheidsverslag laten we u zien wat wij al hebben bereikt en wat onze plannen zijn. 

1. Ongevallen 
Veiligheid en gezondheid staat bij De Jong’s hoog in het vaandel. Medewerkers worden gestimuleerd 
om ideeën aan te dragen die de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. In 2020 zijn er geen 
ongevallen geweest bij ons bedrijf.   

2. Duurzaam inkopen 
De Jong’s zal in toenemende mate duurzaamheid in overweging nemen bij het inkopen van producten 
en diensten. Om te zien waar we al goed bezig zijn en waar we nog vooruitgang kunnen boeken hebben 
we criteria vastgelegd in een beleid voor duurzaam inkopen. Hierbij zal De Jong’s zich inzetten om te 
werken conform de in dit beleid vastgestelde eisen en criteria. Daarbij letten wij op de veiligheid, 
recycling, prijs, gezondheid, duurzaam beheer van grondstoffen, kwaliteit, mensenrechten, het 
vermijden van milieuschade, arbeidsomstandigheden, uitstoot van broeikasgassen, en de levensduur 
van het product dat we inkopen.  
 
Wij hebben de duurzaamheid van onze producten geïnventariseerd en de volgende maatregelen 
genomen: 
 
Grondstoffen 
Wij gebruiken cement en toeslagmaterialen met CSC keurmerk. Op aanvraag verwerken wij 
betongranulaat in het product ter vervanging van toeslagmateriaal.  
Ons houten bekistingsmateriaal is geproduceerd uit duurzaam beheerde bossen (STIP/FSC/PEFC 
keurmerk). Bekistingshout wordt zo vaak mogelijk hergebruikt.  
Oliehoudende doeken worden door de leverancier gereinigd en hergebruikt.  
Elektriciteit 
Per 2019 gebruiken wij groene stroom uit Nederland.  
Bedrijfskleding 
Wij hebben navraag gedaan bij de onze leverancier over de duurzaamheid van onze bedrijfskleding.   
Papier:  
Wij gebruiken papier dat PEFC en Ecolabel is gecertificeerd.  
 

3. CO2-footprint 
De Jong's Betonbedrijf stelt zich ten doel om per geproduceerde ton beton 50% te besparen op de CO2-
uitstoot in 2022 ten opzichte van het jaar 2017. Jaarlijks monitoren wij de voortgang.  
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat wij onze doelstelling voor 2022 reeds zouden hebben behaald. Dit 
hebben wij bereikt door de inkoop van groene elektriciteit en diverse energiebesparingsmaatregelen.  
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