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Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
oog voor People, Planet en Profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In de visie van de IJB Groep staat verwoord dat maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) hoog staat aangeschreven. Dit betekent dat de IJB Groep haar verantwoordelijkheid
neemt voor haar medewerkers en voor de samenleving. Een belangrijk thema binnen MVO
is duurzaamheid. De IJB Groep wil actief bijdragen aan duurzame ontwikkelingen met oog
voor People, Planet en Profit.

Wat is een duurzame ontwikkeling?
Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het
heden, zónder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te
voorzien in gevaar te brengen’.
Bron: VN-commissie Brundtland (1987)

In deze folder kunt u meer lezen over de manier waarop de IJB Groep invulling geeft aan
MVO en duurzaamheid en maken we een doorkijkje naar ontwikkelingen binnen de sector.

De IJB Groep
Met vestigingen in Lemmer, Emmeloord en Kampen, is de IJB Groep in Nederland
marktleider op het gebied van funderingen. Een organisatie met vakmensen
met grote kennis op het gebied van geotechniek, constructie, productie en
uitvoering. Belangrijke pijlers onder het succes van de IJB Groep zijn vakkennis,
betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, transparantie en het voldoen aan geldende
wet- en regelgeving. Uiteraard neemt de IJB Groep ook haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid serieus.

Ons MVO-beleid
De corebusiness van de IJB Groep is het ontwerpen en produceren van geprefabriceerde
betonnen funderingen. Om deze producten te maken én te vervoeren zijn grondstoffen
en energie nodig. Het streven is de bedrijfsprocessen verder te verduurzamen en het
gebruik van grondstoffen en de belasting van het milieu te beperken. Nu al zorgt een lean
bedrijfsvoering voor minder verspilling. Ook is er aandacht voor duurzame alternatieven
voor grondstoffen en energie. Verder staat de zorg voor goede, veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden hoog op de agenda.
Tijdens whiteboard-meetings bespreken afdelingen onder andere kwaliteits- en
veiligheidsissues. Maandelijks bespreken directie en MT de verschillende MVO- en
duurzaamheidsthema’s. Dagelijks zijn we in dialoog met elkaar, klanten, leveranciers,
overheid en onderwijs om de MVO-doelstellingen verder te verwezenlijken.

People

Onze visie

Klanten
De klanten zijn het bestaansrecht van de IJB Groep en verdienen de allerbeste

People
•

producten en diensten. Daarom vindt de IJB Groep het vanzelfsprekend om klanten te
adviseren over funderingen en te helpen met kwaliteit en maatwerk. Door steeds meer

De medewerkers zijn het belangrijkste

processen lean te maken, wordt er steeds slimmer en efficiënter gewerkt. Dat levert

kapitaal van de IJB Groep;
•

besparingen op en klanten waarderen dit. De transformatie van de IJB Groep

De IJB Groep neemt verantwoordelijkheid voor

van leverancier naar co-maker is volop gaande.

elkaar en voor de omgeving, met het oog op een
leefbare toekomst.

Medewerkers
De IJB Groep geeft iedere medewerker de ruimte om te groeien en optimaal inzetbaar
te zijn in huidig en toekomstig werk. Veilig en gezond werken, in dialoog zijn en
samenwerken staat daarbij voorop. De IJB Groep neemt hierin de verantwoordelijkheid
door te investeren in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van haar medewerkers
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De IJB Groep wil haar footprint
op de wereld beperken en ook
toekomstige generaties kansen
geven.

en in te spelen op leefstijl- en werkgerelateerde factoren die invloed hebben op de
gezondheid en inzetbaarheid.
Punten die hierbij spelen zijn:
•

Veilig werken staat binnen de IJB Groep voorop. Door dagelijks te werken aan
veiligheidsbewustzijn maakt de IJB Groep stappen naar een steeds veiliger
werkomgeving;

•

De medewerkers volgen vakinhoudelijke opleidingen en trainingen om de
veiligheidscultuur te waarborgen en om zichzelf steeds verder te ontwikkelen;
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•

De IJB Groep biedt haar medewerkers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden;

•

Ontwikkelen van wederzijds vertrouwen en lange termijn samenwerkingsverbanden
door middel van het voeren van de dialoog;

De IJB Groep wil ook in de toekomst de klanten van
dienst kunnen zijn;

•

Inspelen op de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van iedere medewerker

•

Er is uiteraard winst nodig om te vernieuwen;

door middel van onder andere RI&E, opleidingsbeleid, PMO (Preventief Medisch

•

MVO en duurzaamheid zijn investeringen in een

Onderzoek) en een passend verzuimbeleid.

duurzame toekomst.

Maatschappij
De IJB Groep is een belangrijke werkgever. Naast werkgelegenheid worden stageplaatsen
aangeboden aan scholen. Ook worden er door medewerkers van de IJB Groep gastcolleges
gegeven over funderingstechniek. Regelmatig zijn er rondleidingen door het bedrijf en
Open Dagen. Verder worden lokale verenigingen, goede doelen en culturele instellingen
gesponsord. Daar waar mogelijk worden producten en diensten lokaal ingekocht.

Energie, brandstoffen en CO2-reductie
De IJB Groep heeft ervoor gekozen al in 2018 CO2-neutraal te zijn en wil in 2025 de CO2
uitstoot hebben gereduceerd met 50%. CO2-neutraal wil zeggen dat de IJB Groep per saldo
geen extra CO2 in de atmosfeer brengt. Dat kan door zoveel mogelijk energie te besparen,
door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen en tenslotte door de resterende
uitstoot te compenseren via bosaanplant, CO2-credits of door zelf meer duurzame energie
te produceren dan er gebruikt wordt.
De grafieken geven het verloop van onze CO2-belasting in de periode 2012 – 2016 weer:
IJB Groep CO2 in ton/jaar
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Afname komt door energiebesparing en de inkoop van groene stroom in 2016.
Milieumanagement
Milieumanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Al in 2013 deed de
IJB Groep mee aan het ‘Koploperproject duurzaam ondernemen in de gemeente De Friese
Meren’. Dit project droeg bij aan meer milieubewustwording. De milieuprestaties worden
met de Milieubarometer van de Stichting Stimular bijgehouden. Dit is een eenvoudig
milieumanagementsysteem, waarin kan worden afgelezen hoeveel energie, water en
brandstof verbruikt wordt en hoeveel afval er geproduceerd wordt. Ook houden we
hiermee de CO2-uitstoot bij. De barometer is binnenkort te zien op onze website.
Afval
Doelstelling is afval te minimaliseren en waar mogelijk restafval te hergebruiken.
Papier en staal worden gerecycled en afgevoerd betonpuin wordt weer verwerkt in
eindproducten in beton- of wegenbouw.

Extern transport CO2 in ton/jaar
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De toename van uitstoot de laatste jaren komt door toename van productie en
daardoor toename van transport naar de klanten.

Welke maatregelen zijn er al genomen
om de CO2-belasting door onze
activiteiten te reduceren?
•

Transport
De IJB Groep werkt met haar transporteurs aan brandstofreductie, alternatieve
brandstoffen en slimmere logistiek. Bij CO2-reductie door transporteurs denken we aan de
volgende oplossingsrichtingen:

Productie van wapeningsnetten op eigen terrein
(aanzienlijk minder transport)

2009

•

Optimale isolatie van het nieuwe kantoorpand 				 2016

•

Inkoop van groene stroom en gas			

2016

•

LED-verlichting in onze fabrieken			

2016 - 2018

•

Overstap naar schonere diesel (Ssynfuel) voor werkverkeer op
onze productielocatie

•

2017

Aanschaf van nieuwe vrachtwagens en werktuigen
met motoren die aan de strengste eisen voldoen

2017 en verder

•
•
•
•
•

Duurzaamheid in onze producten en projecten
De IJB Groep draagt ook bij aan duurzaamheid voor onze klanten, zowel met onze
producten als in onze projecten. Voorbeelden hiervan zijn:
•
•

Welke maatregelen staan er al in
de planning?
•

Elektrische voertuigen op onze productielocaties		

•

Intern transport zoveel mogelijk via elektrische kubelbaan

•

Aanschaf van auto’s voor zakelijk verkeer met energielabel A of B		

•

Uitbreiden aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s op onze
parkeerplaatsen

Comfortpaal
Een heipaal voorzien van warmtewisselaar voor warmte-koude-opslag (WKO).
ECO-paal 								
Een heipaal met DUBO-keur. Deze heipaal heeft een ‘verjongde schacht’, waardoor
materiaalbesparing gerealiseerd wordt.
Toepassing IJB beton in duurzame projecten				
Voorbeelden zijn windparken en Fastned-laadstations voor elektrische auto’s.

2018 - 2025

2018 - 2025
en elektrische terminaltrekkers 						
•

Aanschaf van nieuwe vrachtwagens met motoren die aan de strengste eisen voldoen;
Ook hier de overstap naar schonere diesel (Ssynfuel);
Slimmere logistiek met meer retourvrachten;
Slimmere logistiek met meer inzet van transport over water;
Slimmere logistiek waardoor minder autokranen nodig zijn en er meer vracht per rit
mogelijk is.

Profit

2017 – 2018

•

Slimmere logistiek in samenwerking met onze transporteurs			 2018 en verder

•

2018 en verder
Rest CO2-uitstoot compenseren						

Profit
Om onze continuïteit veilig te stellen en om te kunnen investeren in MVO en duurzaamheid
is het nodig winst te maken. In vervolg op de reeds gedane MVO-investeringen wil de IJB
Groep ook een belangrijk deel van de toekomstige winst investeren in MVO.

Ontwikkelingen en uitdagingen in onze sector
Ook in de betonsector speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol.
Tegelijkertijd stellen we echter ook vast dat er vooralsnog geen alternatieven voor
betonnen funderingen zijn die én economischer én duurzamer zijn. Betonnen
funderingen hebben een hoge kwaliteit, hebben een lange levensduur en zijn goed
te recyclen. Er zijn echter binnen de betonsector zeker ontwikkelingen ten aanzien
van duurzaamheid.
CO2-neutraal
Nederland heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs en wil de CO2uitstoot beperken. De IJB Groep zet in op een CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2018 en
volgende jaren.
Beperken CO2-uitstoot transport
Dit kan door het toepassen van andere brandstoffen, door andere soorten van transport
en slimmere logistieke oplossingen. De IJB Groep zet in op de inzet van elektrische
voertuigen op onze productielocaties, op de toepassing van andere brandstoffen voor onze
wegtransporten en op het ontwikkelen van logistieke systemen die meer gebruik maken
van transport over water. Daarmee vermindert ook de filedruk.
Beperken CO2-uitstoot energie
De IJB Groep zet in op het toepassen van groene stroom, op het zelf opwekken van stroom
met zonnepanelen, op energiebesparing door het toepassen van LED-verlichting en op
schakelingen met bewegingssensoren.
Beperken CO2-uitstoot cement
Bij de productie van cement komt CO2 vrij. De IJB Groep zet in op het gebruik van andere
bindmiddelen als vliegas of hoogovencement in plaats van portland-cement. Voor de
aanvoer van het cement wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van schepen.
Duurzaam gebruik van de grondstoffen zand en grind
Zuinig zijn op grondstoffen: streven naar het terugbrengen van het gebruik van zand en
grind. De IJB Groep zet in op het bijmengen van betongranulaat.

Duurzaam bouwen
De vraag naar energieneutrale woningen ofwel nul-op-de-meter woningen, neemt enorm
toe. De Comfortpaal van de IJB Groep past uitstekend bij deze vorm van nieuwbouw. Voor een
nieuwbouwproject in Almere met woningen met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
van 0, staat de Comfortpaal standaard in het bestek. Er wordt in de nabije toekomst een
sterke toename van de afzet van Comfortpalen verwacht.
Circulair bouwen
Prefab funderingen zijn demontabel en dus zeer geschikt voor circulair bouwen. Dit sluit goed
aan op het bouwen volgens BREEAM.
Aardbevingsbestendig bouwen
De IJB Groep levert funderingen voor aardbevingsbestendige gebouwen, zodat de levensduur
van deze gebouwen ook voldoet aan de geldende normen. Ingenieurs van de IJB Groep dragen
bij aan innovaties op dit gebied en hebben zitting in denktanks voor aardbevingsbestendig
bouwen.
Opslag van energie die een woning zelf opwekt
De IJB Groep is betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheden voor het toepassen van beton
bij de opslag van energie.
Duurzame leveranciers
Steeds meer opdrachtgevers selecteren hun leveranciers mede op basis van hun MVO- en
duurzaamheidsinspanningen.

Tot slot
De IJB Groep heeft ervaren dat zorg en aandacht voor People, Planet en Profit nodig is,
maar ook heel goed samen gaat. We zijn ervan overtuigd dat onze investering in MVO
en duurzaamheid al veel heeft opgeleverd en in de toekomst nog veel meer op gaat
leveren. Binnen de IJB Groep leven veel ideeën en plannen om MVO in het algemeen en
duurzaamheid in het bijzonder, te verbeteren en te versnellen.

www.ijbgroep.nl
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