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www.vlaanderen-circulair.be 
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Circulair bouwen is de toekomst 
van de bouwsector. 

Als duurzaam bedrijf wil Beddeleem de 
principes van de circulaire economie 
maximaal toepassen en de circulariteit 
van zijn producten garanderen. 
Een doordacht gebruik van materialen is 
belangrijk om onze voetafdruk verder te 
verminderen.

Beddeleem werkt altijd op maat van 
de klant : recyclage of herstelling van 
producten, nieuwbouw, volledige 
circulariteit, we denken graag met u 
mee.

Duurzaamheid zit diep geworteld in 
het DNA van Beddeleem.

Circulaire economie
Afval wordt grondstof

In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om 
materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de 
economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, 
zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd 
worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij de geboorte 
gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of 
afbreekbaar. Afval wordt grondstof.

CIRCULAIR
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 Reuse 

 Remake  Repair

 Recycle

5

Van bij het ontwerp van een product 
houden we rekening met de fase na het 
gebruik waardoor de levensduur van het 
product verlengd wordt. 
Belangrijke meetpunten hierbij zijn het 
materiaalgebruik, de mate van 
aanpasbaarheid en het proces.

We streven ernaar om geen afval te hebben na 
de levenscyclus van een product. Meer nog, 
veel van onze producten zijn volledig of toch 
maximaal herbruikbaar en hebben daardoor 
zelfs meerdere “levens”.

De materialen / producten die niet als 
dusdanig kunnen hergebruikt worden, 
worden teruggegeven aan de natuur of 
worden gerecycleerd en opnieuw ingezet bij 
het maken van nieuwe producten.

3 types circulariteit Beddeleem producten
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NIEUWE
GRONDSTOFFEN

GRONDSTOFFEN
HOUT
STAAL 
ALU
GLAS

FABRIEK

PRODUCTIE

CONTAINERPARK

OPSLAG

Remake
 Repair

Reuse

Recycle

KLANT

C2C

Responsible
Resourcing

of KLANT

= recyclage, verwerken naar nieuwe grondstoffen

De gebruikte grondstoffen in de systeemwanden van Beddeleem (glas, aluminium, spaanplaat, staal, gipskarton, rotswol) 
worden na gebruik gerecycleerd om nieuwe gelijkwaardige producten te maken.

= hergebruik : herwerken van componenten naar nieuwe componenten

Herwerken gerecupereerde topbladen en wandpanelen naar nieuwe,…

= circulair gebruik : herplaatsen met dezelfde componenten

Dit wordt reeds lang door Beddeleem toegepast : wanden worden bij de klant gestockeerd en herplaatst. 
In onze nieuwe vestiging is een zone voorzien voor de stockage van gedemonteerde wanden en onderdelen.
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 Leasing & renting 

Los van het gamma aan Cradle to Cradle en 
Chain of Custody gecertificeerde producten, 
zijn al onze systeemwanden per definitie 
uitermate geschikt om te hergebruiken. 
Ze zijn dus een ‘circulair product’.

De eenvoudige opbouw van onze wanden en 
bijhorende deuren en ramen maken zowel de 
montage als de demontage en het hergebruik 
zeer eenvoudig en dit zonder gespecialiseerd 
materiaal.

Contacteer ons voor meer info

 Systeemwanden

 een circulair product

— duurzaam hergebruik

Met het oog op de uitbreiding 
van deze activiteit is ook een zone 
voor stockage van gerecupereerde 
wanden voorzien in onze nieuwe 
logistieke vestiging.

Sommige klanten werken 
reeds volgens dit principe : 
na demontage worden alle 
herbruikbare onderdelen (panelen, 
structuur, isolatie, enz.) zoveel 
mogelijk gerecupereerd en 
gestockeerd in een centrale 
opslagplaats. 

Bij nieuwe inrichtingswerken wordt 
dan zoveel mogelijk recuperatie
materiaal geplaatst en enkel 
indien nodig aangevuld met nieuw 
materiaal.

Bij andere klanten worden 
bestaande bouwmaterialen 
maximaal gerecupereerd zonder 
dat er sprake is van stockage 
(bv. isolatie en structuren 
uit gedemonteerde wanden 
worden hergebruikt in nieuwe 
systeemwanden).

“De mogelijkheden 
inzake renting & 
leasing worden 

projectmatig 
geanalyseerd met 

onze klant.”

CIRCULAIR AANKOPEN
=

SLIM AANKOPEN

kiezen voor :

Herbruikbaar materiaal

Opgewaardeerd / tweedehands

Gebruiksgenot kopen i.p.v. goederen zelf

Los van het gamma aan Cradle to Cradle en 
Chain of Custody gecertificeerde producten, 
zijn al onze systeemwanden per definitie 
uitermate geschikt om te hergebruiken. 
Ze zijn dus een ‘circulair product’.

De eenvoudige opbouw van onze wanden en 
bijhorende deuren en ramen maken zowel de 
montage als de demontage en het hergebruik 
zeer eenvoudig en dit zonder gespecialiseerd 
materiaal.

— duurzaam hergebruik
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Bij het circulair bouwen van systeemwanden zijn volgende 
principes van belang : hergebruik, recyclage, upcyclebaarheid, 
omkeerbaarheid, eenvoud, ontwerpvrijheid, materiaalpaspoorten en 
circulaire business modellen.

"Ruimte-indeling met
demonteerbare, 
herbruikbare & 
recycleerbare elementen"

 Systeemwanden

HERGEBRUIK
Indien onze wanden gedemonteerd 
en opnieuw gemonteerd worden, 
kunnen quasi al de 
materialen hergebruikt worden.

RECYCLED CONTENT
_ Beglaasde wanden 
bevatten gerecycleerde 
grondstoffen : aluminium en glas
_ Volle wanden met houten panelen 
bevatten gerecycleerde grondstoffen : 
panelen, rotswol en staal
_ Volle wanden met metalen panelen 
bevatten gerecycleerde grondstoffen : 
staal, rotswol en gipskarton

UPCYCLEBAAR
De materialen van de systeemwanden 
van Beddeleem kunnen na gebruik 
gerecycleerd worden om een nieuw 
gelijkwaardig product te maken.

Het merendeel van de gebruikte 
basisgrondstoffen zoals glas, 
aluminium, spaanplaat, staal, 
gipskarton, rotswol worden door 
Beddeleem gesorteerd, indien ze niet 
hergebruikt worden. Deze worden 
nadien extern verwerkt naar nieuwe 
grondstoffen. 

OMKEERBAAR
Omkeerbare verbindingen kunnen 
zonder schade toe te brengen aan de 
componenten ongedaan gemaakt worden 
(bv bouten, schroeven, kliksystemen,…), 
zodat hergebruik mogelijk wordt in de 
toekomst.

Het JB wandsysteem maakt gebruik van 
een haaksysteem waarmee de 
verschillende componenten verbonden 
worden. Er wordt bij de montage geen 
gebruik gemaakt van lijmen, siliconen,…

EENVOUD
Het JB wandsysteem is eenvoudig 
te monteren zonder speciale tools. 
Enkel een zuignap is nodig voor 
het manipuleren van de glazen 
wandpanelen. 

Bovendien heeft elk wandsysteem 
een visuele montagehandleiding.
Indien gewenst kan er een korte 
opleiding gegeven worden aan 
externe onderhoudsploegen.

ONTWERPVRIJHEID
Alle wandsystemen hebben een hoge 

mate van ontwerpvrijheid en zijn 
onderling combineerbaar.

Enkel de plafondhoogte is een 
belangrijke factor. Al biedt de 

aanpasbaarheid van de plinten,
in de hoogte, ook de mogelijkheid om 

beperkte hoogteverschillen
op te vangen.

MATERIAAL
PASPOORTEN

Een groot deel van de informatie 
betreffende onze producten 

(de technische eigenschappen,
de levensduur, het onderhoud, de 

montage en demontage,…) 
is online op onze website beschikbaar 

of kan op eenvoudige vraag 
opgevraagd worden.

CIRCULAIRE
BUSINESSMODELLEN

Renting en leasing zijn mogelijk. 
De meest geschikte oplossing wordt 

projectmatig geanalyseerd met de klant.

Met het oog op de uitbreiding van dit 
aanbod is er ook een zone voor stockage 
van gerecupereerde wanden voorzien in 

onze nieuwe logistieke vestiging.
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 Cradle to

 Cradle   Certified
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Beddeleem volgt tijdens het ontwerpproces 
van zijn producten de ‘Cradle to Cradle 
Certified® Product Standard’.

Beddeleem heeft al verschillende producten 
onder de noemer Cradle to Cradle® en streeft 
ernaar om in de toekomst nog meer producten 
te laten certificeren, zowel door bestaande 
producten aan te passen als door rekening te 
houden met de criteria bij het ontwerpen van 
nieuwe producten.

GECERTIFICEERDE PRODUCTEN BEDDELEEM

C2C Silver

JB PURE 50
JB PURE 100
JB PURE 100 WOOD
JB 4000
JB 4000 XL
JB 4000 STEEL LINE
JB 2000 FLUSH

C2C Bronze

JB 2000 (volle systeemwand metaal)
JB 2000 (volle systeemwand hout)
JB 2000 FRAME
JB 4000 WOOD (bamboe)
Deurgehelen in JB Wanden

— een circulaire economie

Cradle to Cradle® draait rond de volgende 5 
criteria, die ook aan de basis liggen van de 
circulaire economie : 

01—Veilig en gezond materiaalgebruik
Beddeleem streeft ernaar alle grondstoffen van alle 
producten te onderzoeken en te beoordelen op hun 
impact op de gezondheid van mens en milieu. In 
functie daarvan wordt indien nodig gezocht naar 
veiligere en gezondere opties.
 
02—Hergebruik van materialen
Beddeleem producten bestaan voornamelijk uit glas, 
aluminium, staal en hout. Deze zijn recycleerbaar en 
zo ontworpen, dat een groot deel van de 
bestanddelen eindeloos op hetzelfde 
kwaliteitsniveau kan worden hergebruikt.

03—Hernieuwbare energie
Met het oog op totale voorziening van de eigen 
elektriciteitsbehoefte wekt Beddeleem duurzame 
energie op door middel van zonnepanelen. 
Op de 30.000 m² dakoppervlakte van onze 
productievestiging in Nazareth staan meer dan 5.500 
zonnepanelen, goed voor een vermogen van ongeveer 
1,1 Megawatt piek. Hiervan dient gemiddeld 50% voor 
eigen rechtstreeks verbruik en wordt 50% 
teruggestuurd naar het net. 
Bovendien hebben wij een contract afgesloten met 
onze energieleverancier om de resterende stroom, 
die we aankopen, groen aan te kopen. Samen met 
de groene stroom die we zelf opwekken betekent 
dit dat we al onze producten produceren met 100% 
groene stroom. Eveneens werden er koolstofkredie-
ten (VER credits) aangekocht om zowat 50% van onze 
CO2-uitstoot, vanwege het verbruik van aardgas, te 
compenseren.

04—Waterbeheer
Beddeleem verbruikt water tijdens het lakproces en 
ziet erop toe dat het gebruikte water gereinigd wordt 
voor het terug geloosd wordt naar het 
rioolnet.  

05—Sociale rechtvaardigheid en bedrijfsethiek
De producten van Beddeleem zijn sociaal duurzaam. 
Gemotiveerde en gezonde medewerkers zijn immers 
van belang voor de productiviteit en het imago.

BREEAM® en LEED, de twee belangrijkste
duurzaamheidscertificaten voor gebouwen, 
elk met hun eigen criteria en wijzen van toetsen.

BREEAM® (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method)

Een van origine Brits duurzaamheidslabel, vanaf het begin 
van de negentiger jaren ontwikkeld door het Building 
Research Establishment (BRE) en oorspronkelijk bedoeld 
voor de Britse vastgoedsector. Begin deze eeuw ook 
uitgerold in andere landen.t bij tot een betere BREEAM-
-score en dus een opwaardering van het gebouw waar deze 
worden toegepast.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

De Amerikaanse tegenhanger, ontwikkeld door de United 
States Green Building Council (USGBC).

Beiden werken met een systeem waarbij gebouwen worden 
beoordeeld op verschillende duurzaamheidscategoriën en 
waarbij credits verdiend worden die tot een totaalscore 
met bijhorend certificaat leiden (voor BREEAM® : van Pass, 
Good, Very Good, Excellent tot Outstanding – voor LEED : 
van Certified, Silver, Gold tot Platinum).

Dankzij onze Cradle-to-Cradle®, FSC® en 
PEFC certificaten, draagt Beddeleem bij aan 
de duurzaamheidsprestatie van gebouwen 
en helpen wij de bouwheer bij het behalen 
van credits voor certificaten als BREEAM®, 
LEED,…      
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Wanneer u kiest voor FSC of PEFC gecertificeerde producten kiest u 
bewust voor verantwoord bosbeheer. De enige verantwoorde keuze! 

Sinds januari 2012 wordt bij aankoop van diverse houtproducten door 
Beddeleem, de voorkeur gegeven aan Duurzaam Geëxploiteerd Hout.

Door het optimaal gebruik van gecertificeerd hout met 
het PEFC (PEFC/07-31-258) of FSC® (FSC-C116516) label heeft de 
consument de garantie dat het hout zijn herkomst heeft uit verantwoord 
beheerde bossen en/of bijdraagt aan het verantwoorde beheer van onze 
bossen.

Chain of Custody

Chain of Custody: Een betrouwbaar controlesysteem van 
PEFC en FSC gecertificeerde houtstromen tot en met het eindproduct. 

De “Chain of Custody” start bij de verkoop van een “duurzaam project” 
en omvat de opvolging van opeenvolgend, de registraties, de aankoop 
van grondstoffen met een PEFC of FSC label, de verwerking tot 
afgewerkte materialen, de levering op de werf. Gedurende geheel dit 
traject kunnen de materialen PEFC en FSC geïdentificeerd worden. 
Alle medewerkers van Beddeleem zijn betrokken in deze “Chain of 
Custody” en zullen elk, in hun domein, er over waken dat de “chain” niet 
verbroken wordt.

Het Beddeleem CoC-certificaat is de enige waarborg voor onze klanten 
dat de houtstromen van bij aankoop tot plaatsing perfect opgevolgd en 
gecontroleerd zijn.

 Hout

 PEFC & FSC labels 

PEFC (PEFC/07-31-258) is een label dat de 
consument garandeert dat het hout of het papier zijn 
herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. PEFC, 
een niet-gouvernementele milieuorganisatie, is het 
letterwoord voor ‘Programme for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes’ (Programma voor de 
erkenning van boscertificaties). PEFC is een wereldwijd 
non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van 
duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC 
is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier 
worden beheerd rekening houdend met sociale, 
economische en milieuaspecten. 

De acties van PEFC Belgium steunen op twee 
complementaire pijlers : de boscertificatie en de 
certificatie van de controleketens van ondernemingen 
van de bos-hout-papierketen :

>  de normen voor bosbeheer van PEFC Belgium zijn 
bedoeld om het respect voor de economische, 

 ecologische en sociale functies van het bos te 
 garanderen ;
> de controleketenregels bieden de mogelijkheid om 

de stromen en PEFC-producten binnen een 
 onderneming en van het ene bedrijf naar het andere 

op te volgen.

Beddeleem wenst de milieu-impact van haar 
activiteiten, producten en diensten tot een minimum 
te beperken. Een van de pijlers hiervan is het maximaal 
gebruik van hout uit duurzaam bosbeheer. 
Om dit te realiseren, verbindt de directie van 
Beddeleem zich ertoe een beheersysteem “PEFC Chain 
of Custody” (controleketen) in te voeren in haar 
productievestiging te Nazareth. 
Het beheersysteem is in eerste instantie van toepassing 
op de houten wandpanelen van systeemwanden en 
meubilair vervaardigd uit plaatmateriaal. 
Systematisch zal dit beheersysteem uitgebreid worden 
naar andere producten.

Het PEFC certificaat werd uitgereikt op 21 mei 2012. 
Het certificaat is geldig tot 20 mei 2022. 

Een FSC® (FSC-C116516) label of claim op een hout- of 
papierproduct garandeert dat het product afkomstig is 
uit verantwoord beheerde bossen en/of bijdraagt aan 
het verantwoorde beheer van onze bossen. FSC®, een 
non-profitmilieuorganisatie, is het letterwoord voor 
‘FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®’. De Forest 
Stewardship Council (FSC®) promoot ecologisch 
geschikt, sociaal correct en economisch leefbaar 
bosbeheer van bossen wereldwijd. 

Wanneer hout- en bosproducten uit een FSC® bos 
vertrekken, staan ze aan het begin van een vaak lange 
weg. Hout- en papierproducten passeren immers 
meestal langs verschillende bedrijven voordat ze als 
eindproduct bij een klant terecht komen. Om ook aan 
de klant de garantie te geven dat het werkelijk om een 
FSC® product gaat, is een controle doorheen de 
handelsketen noodzakelijk. Dit gebeurt via de FSC® 
Chain of Custody certificering.

Wanneer elke schakel gecontroleerd is, blijft de 
garantie dat het om een FSC® product gaat behouden. 
Enkel FSC® gecertificeerde bedrijven kunnen deze 
FSC® garantie dus doorgeven aan hun klant. Zodra de 
keten onderbroken wordt, door een niet-CoC 
gecertificeerde tussenschakel, verliest het product 
officieel zijn FSC® claim.

Daarom verbindt de directie van Beddeleem zich ertoe 
een beheersysteem “FSC® Chain of Custody” 
(controleketen) in te voeren in haar productievestiging 
te Nazareth. 
Het beheersysteem is in eerste instantie van toepassing 
op de houten raam-, deurgehelen en toebehoren in de 
totaalafwerking. 
Systematisch zal dit beheersysteem uitgebreid worden 
naar ander producten.

Het certificaat FSC® werd uitgereikt op 21 mei 2013. 
Het certificaat is geldig tot 20 mei 2023.

"De enige verantwoorde keuze!"

PEFC label FSC® label 
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1010 engagementen van Beddeleem inzake milieu en duurzaamheid :

—  Streven naar een maximale bescherming van het milieu ;
—  Naleven van de wettelijke milieueisen die van toepassing zijn op de  
 uit te voeren activiteiten ; 
—  Voorkomen van emissies naar water, bodem en lucht en beperken  
 van de hoeveelheid afvalstoffen ten gevolge van de activiteiten in de  
 productievestiging ;
— Maximaal uitsorteren van de verschillende afvalstromen met het oog  
 op recyclage en hergebruik van materialen ;
— Efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie in de  
 productieprocessen ;
— Ontwikkelen van duurzame producten, rekening houdend met de  
 eisen van de klant ;
— Optimaal gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout en vermijden  
 van gebruik van hout uit controversiële bronnen ;
— Vermijden van gebruik van vluchtige organische stoffen in de  
 productieprocessen en in de toegepaste materialen ; 
— Duurzaam opwekken van energie d.m.v. eigen zonnepanelen,  
 met het oog op Een maximale voorziening van de eigen   
 elektriciteitsbehoefte ; 
—  Zelf zuiveren van het proceswater d.m.v. een    
 waterzuiveringsinstallatie, met het oog op een minimale emissie van  
 afvalstoffen in de riolering.

Beddeleem heeft sinds 2011 een milieuzorgsysteem ingevoerd in haar 
productievestiging te Nazareth om de milieu-impact van haar activiteiten, 
producten en diensten tot een minimum te beperken. 
Het milieuzorgsysteem is van toepassing op het ontwerpen, ontwikkelen, 
verkopen, produceren en monteren van plafondsystemen, systeemwanden, 
verhoogde vloeren, kantoormeubilair en aanverwante producten in de 
totaalafwerking en het verlenen van de service na verkoop.

Het milieubeleid van Beddeleem steunt op de volgende pijlers :

— In stand houden van het milieuzorgsysteem ISO14001 dat in 2011  
 werd opgezet en dat zich speciaal richt op het beheersen en  
 verbeteren van prestaties op milieugebied ;

— Voldoen aan de gangbare wet- en regelgeving en beheersing van  
 milieurisico’s ;

— Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties  
 van ons bedrijf ;

— Maximaal uitsorteren van de verschillende afvalstromen met het oog  
 op recyclage en hergebruik van materialen ;

— Efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie in de  
 productieprocessen ;

— Gebruik van gerecycleerd aluminium bij de productie van onze  
 extrusieprofielen waardoor er 5 ton minder CO₂-uitstoot is per ton  
 gebruikt aluminium.

Het huidige certificaat van ISO14001 is geldig tot 15 oktober 2023. 

  Milieuzorgsysteem

  Kwaliteit & veiligheid

KWALITEIT VEILIGHEID

Om dit te realiseren heeft Beddeleem 
het kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001 
geïmplementeerd. 

De doelstellingen van Beddeleem worden 
vertaald in :

01— IMAGO
Het bedrijf en het personeel moeten vertrouwen 
uitstralen. Er moet voldoende organisatorische en 
technische kennis en ervaring aanwezig zijn. 

02— KWALITEIT
Het voldoen aan de eisen/behoeften van de klant. 
Goede contacten en afspraken met de klant en een 
professionele aanpak aan concurrentiële prijzen zijn 
haar belangrijkste troeven. 

03— KLANTENSERVICE
Beddeleem wenst hierbij de service naar de klant toe 
te benadrukken : 
>  tijdige levering ;
>  vroegtijdige melding als door omstandigheden 
    buiten haar wil om afspraken niet kunnen 
 nageleefd worden ;
>  optimale opvolging zowel vóór, tijdens als na de 

werken garanderen. 

04— UITVOERING
>  soepele samenwerking met alle betrokkenen ;
>  meedenken en formuleren van voorstellen vóór en 

tijdens de werken ;
>  permanente zorg voor het menselijk kapitaal. 

05— VEILIGHEID & MILIEU
Beddeleem stelt zich tot doel het aantal ongevallen 
en de milieuhinder bij de uitvoering der werken tot 
een minimum te beperken voor zowel eigen 
personeel als derden op de werkplaats. 

Op basis van periodieke interne en externe audits 
wordt de realiteit getoetst aan de vooropgestelde 
doelstellingen en de punten uit de norm. Indien nodig 
worden de zaken bijgestuurd in de werk- en 
stuurgroep. 

Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing 
op het ontwerpen en ontwikkelen, verkopen, 
produceren en monteren van systeemwanden, 
plafondsystemen, kantoormeubilair en aanverwante 
producten in de totaalafwerking. Verkopen en plaat-
sen van verhoogde vloeren. Verlenen van service na 
verkoop. 

Het certificaat ISO9001 werd voor het eerste maal 
uitgereikt op 21 augustus 2006 en is geldig tot 
15 oktober 2023. Voorheen was Beddeleem al, sinds 
1995, gecertificeerd onder de norm ISO9002.

Om dit te realiseren heeft Beddeleem in 2000 
het veiligheidszorgsysteem VCA ingevoerd.

Het veiligheidsbeleid van het bedrijf steunt op de 
volgende pijlers :

01— Het beperken van de risico’s voor eigen  
medewerkers en derden in de eigen gebouwen  
en op werven door : 
>  de risico’s te beheersen (inventarisatie, evaluatie) ; 
>  te voorzien in goede en regelmatig gekeurde 
 installaties, machines en arbeidsmiddelen ;
>  werkbare procedures ter beschikking te stellen. 

02— Het voorkomen van persoonlijke en  
materiële letsels door : 
>  maximale collectieve bescherming te voorzien ;
>  werkposten en werkzones efficiënt en veilig in te 

delen en waar nodig af te bakenen ;
>  aanvullend persoonlijke beschermingsmiddelen te 
    voorzien. 

03— Het opleiden van eigen medewerkers zodat 
iedereen in staat is de eigen taak op een veilige en 
gezonde manier uit te voeren door : 
>  het verstrekken van specifieke 
 veiligheidsopleidingen ;
>  permanente interne opleiding, toolboxmeetings,… 

04— Het in stand houden van interne en externe 
communicatie gericht op de voortdurende 
optimalisering van alle veiligheids- en 
gezondheidsaspecten door : 
>  het verder uitwerken en concretiseren van het 
 administratieve ondersteuningssysteem ;
>  te voorzien in overlegmomenten om op 
    regelmatige basis de veiligheids- en 
    gezondheidsrisico’s te evalueren, te bespreken en 

waar nodig preventieve en corrigerende 
    maatregelen te nemen. 

05— Het streven naar een continue verbetering van 
de veiligheidsprestaties door jaarlijks 
veiligheidsdoelstellingen te formuleren en het 
globaal preventieplan en jaarlijks actieplan te 
realiseren. Een hoge betrokkenheid en 
bewustmaking van de werknemers bij het 
realiseren van de veiligheidsdoelstellingen en het 
beperken van incidenten en ongevallen. 

Het veiligheidszorgsysteem is van toepassing op 
de plaatsing van verplaatsbare wanden, verlaagde 
plafondsystemen en kantoormeubilair en de totale 
afwerking en renovatie van gebouwen.

Het VCA certificaat werd voor de eerste maal 
uitgereikt op 25 februari 2000 en is geldig tot 20 
augustus 2024.
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