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it Duurzaamheid zit al lang in de cultuur 
van Beddeleem gebeiteld en zit 
verankerd in onze missie, onze visie én 
onze waarden. 

Vandaag, nog meer dan 30 jaar geleden, 
weten we dat met respect omgaan met 
onze omgeving, grondstoffen en mensen 
cruciaal is. Niet alleen voor onze planeet 
en welzijn, maar ook om als bedrijf 
bestand te blijven tegen toekomstige 
uitdagingen.

We wachten hiervoor niet op het 
voorbeeld van anderen, maar proberen 
hierin steeds voortrekker te zijn door 
innovaties en onderzoek. 
We dagen onszelf graag uit!

Realise the Realise the 
futureproof futureproof 

workspace through workspace through 
sustainability, sustainability, 
innovation and innovation and 

excellence.excellence.

OUR MISSION

Committed
Respectful
Innovative
Together
Healthy

CIRCULAIR
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Binnen Beddeleem zorgen we al gedurende 
de hele bedrijfsgeschiedenis voor een 
duurzaam beleid via onze interne processen. 
Hoe we dit doen willen we aantonen in deze 
brochure. Dit wordt verder uitgediept in onze 
duurzaamheidsrapportage waarin we concreter 
ingaan op deze topics rond Environment, 
Social performance and Governance.

Duurzaam bouwen wordt vaak herleid 
tot energiezuinig bouwen. Een doordacht 
gebruik van materialen is echter - op lange 
termijn-  minstens even belangrijk om onze 
voetafdruk verder te verminderen. Daarom 
is circulair bouwen, in al zijn facetten, de 
toekomst van de bouwindustrie. Als duurzaam 
bedrijf wil Beddeleem de principes van de 
circulaire economie maximaal toepassen en 
de circulariteit van zijn producten garanderen.

— Circulaire economie

LINEAR ECONOMY RECYCLING 
ECONOMY

CIRCULAR
ECONOMY
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NIEUWE
GRONDSTOFFEN

GRONDSTOFFEN
HOUT
STAAL 
ALU
GLAS

LEVERANCIERS

PRODUCTIE

RECYCLAGEPARK

REmake
  REfurbish

REuse
  REpair

REcycle
ARCHITECT
KLANT

REsponsible
Resourcing

PARTNERSHIPS

REthink

REturn

REfuse
single-use

CIRCULAIR

CIRCULAIR

Circular

 REuse 

 REmake  REfurbish

 REcycle
= verwerken naar nieuwe grondstoffen

De omkeerbare verbindingen (bouten, schroeven, vijzels, kliksystemen) van alle onderdelen van het product kunnen, op het einde van de 
levensduur van de wand, zonder schade toe te brengen ongedaan gemaakt worden.
Zo kunnen de componenten eerst elk afzonderlijk opnieuw ingezet of verwerkt worden en uiteindelijk op het einde van hun individuele 
levensduur gerecycleerd worden tot een nieuw gelijkwaardig basisproduct (aluminium, spaanplaat, staal, glas, rotswol, gipskarton,…). 
De uitsortering gebeurt op de werf of via ons uitgebreid recyclagepark, de verwerking ervan extern. Deze basisproducten kunnen we bij 
Beddeleem dan opnieuw toepassen voor nieuwe wandsystemen en zo is deze laatste cirkel ook gesloten.
worden na gebruik gerecycleerd om nieuwe gelijkwaardige producten te maken.

= upcyclebare systeemwanden

Onze wandsystemen maken gebruik van een haaksysteem waarmee de verschillende componenten verbonden worden. Er wordt bij de 
montage geen gebruik gemaakt van lijmen en siliconen. Hierdoor zijn onze wandsystemen eenvoudig te monteren en hebben ze in hoge 
mate een ontwerpvrijheid en aanpasbaarheid.
Niet onbelangrijk in circulariteit: de systeemwanden van Beddeleem zijn upcyclebaar. Ze kunnen aangepast worden aan nieuwe eisen 
inzake akoestiek, hoogte, look-and-feel,… . Een ander voorbeeld is het herwerken van gerecupereerde topbladen van kantoormeubilair. 

= circulair gebruik : herplaatsen met dezelfde componenten

Beddeleem Circulair en Service na Verkoop. Bij (her)inrichting kunnen zoveel mogelijk bestaande modules of componenten (panelen, 
structuur, isolatie, enz.) worden hergebruikt en enkel waar nodig worden aangevuld met nieuw materiaal. Nu kan voor nieuwe projecten 
ook gekozen worden uit het Beddeleem Circulair gamma.
Elk dossier krijgt een uitgebreide As-Built en sinds kort zijn naast onze BIM-elementen ook onze elementen beschikbaar in een database in 
Madaster. Via deze materialendatabank willen we het hergebruik in de toekomst nog beter faciliteren. Ook renting en leasing zijn moge-
lijk. De meest geschikte oplossing wordt steeds projectmatig geanalyseerd met de klant

 REthink
= doordacht productontwerp: designed to dissassemble

Om circulariteit mogelijk te maken is in eerste instantie een slim ontwerp nodig. Dit start voor Beddeleem bij het productdesign. We 
voldoen aan de internationale Cradle to Cradle certificering, welke onder meer inzet op Product Circularity en houden bij het ontwerp dus 
rekening met de fase na het gebruik waardoor de levensduur van het product verlengd wordt.
Onze verplaatsbare wanden bijvoorbeeld zijn een écht circulair product. Dit bewijzen we al meer dan 30 jaar met onze Service na verkoop. 
De modulaire opbouw van onze wanden en bijbehorende deuren en ramen maken zowel de montage als de demontage en het hergebruik 
zeer eenvoudig.

 REfuse single use
= ontwerpverantwoordelijkheid

Een verplaatsbare BEDDELEEM-wand is ontworpen om te verplaatsen en te blijven verplaatsen. Zo simpel is het eigenlijk. De verbindin-
gen zijn mechanisch en dus omkeerbaar, de elementen zijn onderling 100% uitwisselbaar, dus ook glaswand en volle wand of deuren. Het 
is een modulair systeem.
De modulariteit, verplaatsbaarheid, performante akoestische en mechanische prestaties worden als sinds 2001 jaarlijks geattesteerd door 
de Franse CERFF associatie.
Niet alleen het product moet slim ontwikkeld zijn, maar ook het gebouw. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de architect of inrichter. 
Kies voor circulaire producten gemaakt op een verantwoorde wijze. B Circular.

 REturn  REpair

Hou de cirkel
zo klein mogelijk:

   Circular
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De internationale ‘Cradle to Cradle Certified® 

Product Standard’ is een ontwerpfilosofie 
die ernaar streeft geen afval te hebben op het 
einde van de levenscyclus van een product.
De productevaluatie gebeurt op 5 categorieën 
om er zeker van te zijn dat de producten 
een positieve impact hebben op mensen en 
planeet. 

Pionier

Beddeleem startte in 2012 intern de 
voorbereidingen tot het behalen van deze 
certificaten. In 2016 behaalden we als eerste 
producent in de wereld het C2C certificaat 
Silver voor beglaasde wandsystemen. De 
hercertificering gebeurt elke 2 jaar en een 
continu verbeteringsproces is nodig om dit te 
behalen.

Ketenverantwoordelijkheid

Bij de certificering wordt niet enkel ons bedrijf 
onder de loep genomen, maar ook de supply 
chain.

Ensuring materials are safe for 
humans and the environment

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. 
 
Enabling a circular economy through 
regenerative products and process design

Productontwerp met oog op circulariteit, 
inzetten van gerecycleerde en recycleerbare 
materialen, Beddeleem Circulair.
We houden de cirkel zo klein mogelijk.

Protecting clean air, promoting renewable 
energy, and reducing harmful emissions

Als 1e Belgische CO2-neutrale bouwbedrijf 
zet Beddeleem hier sterk op in. Door 
reductiedoelstellingen te zetten voor 
2030 en 2050 en deze om te zetten in 
concrete maatregelen engageren we 
ons voor een klimaatneutrale toekomst.

Safeguarding clean water and healthy soils

Het waterverbruik bij Beddeleem is beperkt. 
Via een eigen waterzuiveringsinstallatie wordt 
het water verbruikt tijdens het lakproces 
gereinigd vooraleer het wordt afgevoerd.   

Respecting human rights and contributing 
to a fair and equitable society

Gezonde en gelukkige werknemers zijn de basis 
van elk bedrijf. Daarom staan ze ook centraal 
in onze 5 waarden. We hebben veel aandacht 
voor een gezonde werkomgeving zowel bij ons 
intern als in de door ons gerealiseerde projecten.

Made for Tomorrow
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JB 4000 STEEL LINE

JB 2000 FLUSH JB PURE 100

JB PURE 50

JB 4000 WOOD
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JB 2000 FRAME
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Beddeleem heeft al verschillende producten 
gecertificeerd 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 principes bij het ontwerpen van nieuwe 
producten. 

DUURZAME GEBOUWLABELS

Dankzij onze Cradle-to-Cradle® en PEFC 
certificaten, draagt Beddeleem bij aan de 
duurzaamheidsprestatie van gebouwen en 
helpen wij de bouwheer bij het behalen van 
credits voor certificaten als LEED, WELL V2, 
GREEN STAR, DNGB System (in progress), 
BREEAM® (future).

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 metaal
JB 2000 hout
JB 2000 FRAME
JB 4000 WOOD
Deurgehelen in JB Wanden
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De bouwsector is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde 
CO2-uitstoot. Het is dan ook van het grootste belang dat deze sector 
CO2-neutraal wordt om de klimaatverandering te helpen beperken. 
 
Op zoek naar een partner die klimaatactie serieus neemt? 

Zoek dan niet verder. Bij Beddeleem zijn we trotse pioniers in duurzaam ontwerp 
en respectvolle productie. Onze volledig CO2-neutrale productiesite is uitgerust 
met de nieuwste en meest geavanceerde technologieën, waardoor we onze 
ecologische voetafdruk kunnen verkleinen zonder aan kwaliteit in te boeten. 
 
Niet alleen onze productiesite wordt onder de loep genomen, maar ook onze 
volledige scope 1 en 2 activiteiten, evenals gedeeltelijke scope 3 activiteiten. 
Dit omvat o.a. al het vervoer naar bouwplaatsen, de afvalemissies van 
onze activiteiten, ons elektriciteits- en warmteverbruik, zakenreizen en het 
woon-werkverkeer van werknemers.  
 
Door duurzame producten te maken die voldoen aan de principes van 'Cradle to 
Cradle®' en te innoveren op het gebied van circulaire bedrijfsmodellen, kunnen 
wij de impact van de projecten van onze klanten verder verminderen. 
 
Al sinds 2011 produceren we zelf groene stroom met maar liefst 5.500 
zonnepanelen en innoveren wij voortdurend om onze ecologische voetafdruk te 
verkleinen. Afhankelijk van de jaarlijkse zonneopbrengst dekken we tot 97% van 
onze eigen elektriciteitsbehoefte. 40 tot 45% kunnen we op het moment van 
opwekking zelf gebruiken, het overige gaat op het net waarvan we zelf groene 
stroom afnemen als onze noden hoger liggen dan onze zonnewinsten.
 
Continue innovatie en onze CO2-neutraliteit zorgt ervoor dat onze 
productielocatie duurzaam en toekomstbestendig is, zodat u met vertrouwen 
kunt bouwen.  
 
Meer weten over ons engagement en onze vooruitgang? Scan QR.  
 
Beddeleem neemt het voortouw in duurzaam ondernemen en klimaatactie in de 
bouwsector als eerste Belgische bouwbedrijf die het certificaat “CO2-Neutral®” 
company van CO2logic ontvangt. 
Door te investeren in een CO2-neutrale bouwsector helpen wij mee aan een 
samenleving die respect heeft voor onze planeet en haar hulpbronnen.

Samen kunnen we het waarmaken!

 Eerste Belgisch CO2-Neutral

 bouwbedrijf

Beddeleem, leader for a greener world
 
Beddeleem is partner van Go Forest dat 
zowel projecten rond herbebossing als rond 
boslandbouw doet om zo ontboste gebieden 
te herbebossen en bomen te planten die 
de lokale bevolkingen ondersteunen in hun 

levensonderhoud en extra jobs creëren. 
Samen voor een groenere planeet, voor 
het herstel van de biodiversiteit en voor de 

afremming van de klimaatverandering.

Klimaatprojecten

Naast onze impact op company-level te 
bekijken, zijn we via Go Forest ook gestart met 

projectgebonden klimaatprojecten.

Let's plan(t) the future together

“Door het CO2 Neutral label te dragen, kiest u ervoor om 

verantwoordelijkheid te nemen voor de werkelijke impact 

van uw CO2-uitstoot in plaats van deze af te schuiven op 

de maatschappij en toekomstige generaties” - CO2logic

Learn more 
about our 

commitment
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Maak gebruik van ons Beddeleem 
Circulair gamma. Dit zijn onder meer 
systeemwanden en -deuren die al 
een leven achter de rug hebben. 
Via Urban Mining werden ze geoogst 
uit renovatie- of afbraakwerken. 
Sinds november 2021 hebben we een 
afzonderlijke opslaglocatie waar we 
deze tijdelijk stockeren om ze zo in een 
ander project een tweede (of derde, of 
vierde,…) leven te kunnen geven.  

Met onze service na verkoop 
verzorgen we al meer dan 30 jaar het 
demonteren en hermonteren van onze 
verplaatsbare wanden. Bij Beddeleem 
weten we dus al lang wat circulair 
werken is. Ons intern studiebureau 
maakt een analyse van het beschikbaar 
materiaal en de nieuwe layout. 
Dus we hebben de kennis en de 
know-how om uw nieuwe puzzel te 
leggen.

Onze systemen zijn circulair ontworpen, bewijs hiervan 
zijn onze CERFF en Cradle to Cradle Certified® 

certificeringen en de talloze projecten waarbij de 
wanden al verplaatst werden in een nieuwe layout. Ze 
kunnen als geheel opnieuw ingezet worden (profielen, 
afwerking, ramen, deuren,…) óf de elementen kunnen 
onderling uitgewisseld worden óf ze kunnen aangevuld 
worden met nieuwe elementen uit onze collectie. 

Met het Beddeleem Circulair programma nemen we 
het heft in eigen handen en gaan we de werkelijke 
levensduur van onze producten nog meer verlengen. 
Zo wordt onnodige energie voor de omvorming naar 
andere producten of recyclage op dit punt vermeden. 
Samen verlagen we de impact van uw project en houden 
we de cirkel zo klein mogelijk.

Een volgende stap zijn materialendatabanken.  
Lees verder meer over ons Madaster Max partnerschap.

CIRCULAIR

 Leasing & renting 

Contacteer ons voor meer info

“De mogelijkheden 
inzake renting & 
leasing worden 

projectmatig 
geanalyseerd met 

onze klant.”

Herbruikbaar materiaal

Opgewaardeerd / tweedehands

Gebruiksgenot kopen i.p.v. goederen zelf

— circulair gamma service na verkoop

“
”

 Systeemwanden

 een circulair product

Choose
to reuse

CIRCULAIR AANKOPEN
=

SLIM AANKOPEN

kiezen voor :

Alle acties die je 
onderneemt om de 
levensduur van producten 
of materialen te verlengen, 
dragen bij aan de 
circulaire economie, o.a. : 

>  goed onderhoud
>  juiste partner voor 
    take-back
>  levensduurverlenging van     
    bestaande elementen
>  juiste recylage-opties
>  verantwoorde producten        
    gemaakt met oog op      
    circulariteit

The centre 
of the 

circular 
economy is 

YOU!
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9BEST PRACTICESBEST PRACTICES
DUURZAME ONTWERPPRINCIPES
voor de circulaire (her)inrichting van uw kantoorCircular

Ontwerp futureproof
Levensduurverlenging via anticipatief

en adaptief ontwerp. 
Ga voor kwaliteit die lang mee gaat.

Circulair herinzetbaar

Kies voor systemen die in hun geheel 
verplaatsbaar zijn.

Ontwerp modulair

Werk op een raster. Bij voorkeur volgens 
standaardmodules in de bouw.

Technische panelen

Werk met technische panelen 
in plafond, vloer en wand.

Verlengstukken 

& pasmodules
Ga voor terugkerende hoogtes en 

breedtes, verlengbaar met pasmodules.

Uitwisselbaar & flexibel

Kies voor onze modulaire systemen waarvan 
de elementen 100% uitwisselbaar zijn.

Materiaalkeuze

Kies uit onze uitgebreide 
materialencollecties.

Circulair gamma

Maak gebruik van ons circulair gamma en 
verlaag zo de impact van uw project.

Open geest

Wees flexibel. Zet de grote lijnen uit, 
nog niet alle details.

CIRCULAIR

CIRCULAIR
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Wil je graag de impact van je renovatie of 
herbestemmingsproject beperken?

Zijn er op jouw site bestaande Beddeleem 
systeemwanden?

We staan klaar om met jou samen te werken
aan de oplossing die het beste past bij jouw 

werkomgeving en wensen.

Wij maken een projectgebonden analyse en 
bespreken samen de mogelijkheden.

Reuse the past
Recycle the present

Save the future
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Verticale integratie en digitalisatie

Beddeleem werkt al zeer gedigitaliseerd en geautomatiseerd en zet 
nog stappen richting verdere digitalisatie. Er is een grote link tussen 
tekenbureau, studiebureau, productievoorbereiding en ons geavanceerd 
machinepark. We kunnen die link in de voorliggende ontwerpfase ook 
doortrekken op uw project.

Duurzame gebouwlabels

BREEAM®, LEED, DGNB en WELL de belangrijkste duurzaamheids-
certificaten voor gebouwen, elk met hun eigen criteria en wijzen van 
toetsen.

Dankzij onze Cradle-to-Cradle® en PEFC certificaten, draagt 
Beddeleem bij aan de duurzaamheidsprestatie van gebouwen 
en helpen wij de bouwheer bij het behalen van credits voor deze 
certificaten.     

 Digitalisatie

 Materialendatabank

Er bestaat geen eenduidige definitie van BIM. Voor de 
ene staat het voor "Building Information Modelling" 
(het maken van digitale bouwmodellen), voor de andere 
voor "Building Information Model" (het bouw informatie 
model). Maar het staat ook steeds meer voor "Building 
Information Management" (het beheren en uitwisselen 
van de informatie). BIM kan in de verschillende fasen van 
een bouwproject ingezet worden (offerte en bestelling, 
werfvoorbereiding, aankoop, uitvoering, opvolging na de 
werken).

Voordelen

Door samenwerking in de ontwerpfase is er een 
betere voorbereiding van het project wat ook leidt tot 
foutenreductie in productie- en werffase en dit leidt op 
zijn beurt tot minder afval en een lagere ecologische 
impact. Het zorgt ook voor tijdwinst en kostenefficiëntie.

Circulaire economie - Materialendatabank

Vanuit een BIM-model is de overstap naar een 
materialendatabank klein. Door digitalisatie en linken van 
projecten via een materialendatabank kunnen we samen 
werken aan een circulaire toekomst voor de bouwsector. 
Later bij herinrichting of sloop van het gebouw 
kunnen de herbruikbare materialen geïdentificeerd en 
geïnventariseerd worden.

Beddeleem stelt BIM-modellen ter beschikking van alle 
producten en systemen

Beddeleem helpt u graag bij de realisatie van uw 
BIM-project. Wij stellen BIM-modellen van al onze 
producten en systemen ter beschikking, die u kunt 
integreren. Indien nodig kunnen onze experten ook zelf 
aan de slag in het algemeen BIM-model van uw specifiek 
bouwproject.

Circulair bouwen is de toekomst van onze sector. 
Materialendatabanken zijn hierin een belangrijke schakel.

JB-producten

Dit zijn allemaal producten die perfect kunnen toegepast 
worden in een circulair bouwmodel. 
Ons core product, de Beddeleem-systeemwand, is een 
product dat van bij het begin ontworpen is om circulair 
herinzetbaar te zijn. Het is modulair, demonteerbaar, 
herplaatsbaar en er is zelfs de mogelijkheid om de 
prestaties te upgraden. Hier hebben we al meer dan 30 
jaar ervaring in.
Ook onze andere producten passen in deze filosofie.

Circulaire economie

We zijn Madaster Max partner geworden omdat we 
het hergebruik van onze systemen nog meer willen 
faciliteren.

Te weinig nog wisselt het product van eigenaar en 
daarvoor is een materialendatabank de missing 
link. Onze hoop voor Madaster België is dat dit 
hét overzichtstool wordt om de uitwisseling van 
bouwmaterialen te versnellen en zo ook de werkelijke 
levensduur van onze producten te verlengen.

Samenwerken aan een duurzame werkomgeving

Daarnaast willen we als aannemer en producent via 
Madaster Max ook een partner en aanspreekpunt 
vormen voor architecten en bouwheren die samen 
met ons inzetten op een duurzame kantooromgeving. 
Madaster zal hierbij helpen de circulariteitsindex en de 
milieuimpact van de elementen en materiaalkeuzes te 
onderzoeken.

Beddeleem database op het Madasterplatform

Sinds midden 2022 zijn onze eerste wandsystemen 
met achterliggende materiaalinfo en circulariteitsindex 
beschikbaar in onze database op het Madasterplatform. 
Deze zal stelselmatig worden aangevuld. Indien in uw 
project andere systemen toegepast zijn dan reeds 
opgenomen, aarzel dus zeker niet ons te contacteren.

BIM
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CO2-neutral
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through custom made project solutions
and partnerships, Made in Belgium.

  Trap uit 100% recuperatiemateriaal

Morgen 
begint
vandaag.
   Ready

100% Belgisch bedrijf

Gezien onze producten bij ons in Nazareth worden gemaakt, 
hebben we een korte keten en kunnen we de materiaalstromen en 

productieprocessen optimaliseren. Hierdoor garandeert Beddeleem het 
beste product tegen de laagste prijs. 

Jarenlange ervaring en een doorgedreven machinepark zijn slechts 
enkele pijlers die ons bedrijf maken tot wat het vandaag is, één van de 

grootste specialisten inzake projecten op maat in België.

Projecten op maat of technische knooppunten worden in eigen huis 
uitgewerkt en geproduceerd. Daardoor zijn alle onderdelen optimaal op 

elkaar afgestemd voor ze op de werf aankomen en zijn vele vraagstukken 
op voorhand opgelost.

Onze service

Een goede samenwerking stopt niet bij de oplevering van uw project. 
Beddeleem biedt het nodige vertrouwen op lange termijn dankzij zijn 

service na verkoop.

Zo zorgen we er samen voor dat onze flexibele systemen de oplossing 
zijn voor uw toekomstbestendig kantoor en dat uw werkomgeving mee 

kan groeien en evolueren volgens uw nieuwe noden.

Het met respect omgaan en ontwikkelen van onze producten en 
materialen zorgt ervoor dat we hun levensduur kunnen verlengen en 

draagt zo bij aan slimmer en efficiënter materiaalgebruik en dus ook een 
lagere ecologische impact.

We voeren onze filosofie ook door in de keuze van onze partners en 
leveranciers en willen zo samen het verschil maken. 

Op naar 2050! 

 for sustainable workplaces

 Be the reference

OUR VISION
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Recycled Content

WOOD
100% of recycled material

ALUMINIUM
79% of recycled material

GLASS
29.9% of recycled material

MINERAL WOOL
61% of recycled material

RECYCLED
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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 PEFC-certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 
21 mei 2012. 
Het huidige certificaat is geldig tot 20 mei 2027. 

Hoe meer recycled content, hoe sneller we stappen 
kunnen zetten naar een circulaire maatschappij.

We spreken van Recycled Content als een materiaal 
voor een deel of volledig uit gerecycled materiaal 
bestaat.

Gerecycled materiaal kan uit twee verschillende fases 
van de cyclus komen. Wanneer het te recyclen afval 
onttrokken wordt uit het productieproces, spreekt men 
van ‘pre-consumer’ materiaal of ook wel ‘post-industrial’ 
materiaal. Het te recyclen materiaal kan echter ook pas 
in de consumptiefase aan de afvalstroom onttrokken 
worden. In dat geval spreekt men van ‘postconsumer’ 
materiaal en bijhorende ‘postconsumer’ recycled 
content. 
Omdat pre-consumer afval meestal homogener en 
zuiverder is, zijn post-industrial recycled content 
gehaltes dikwijls hoger dan post-consumer recycled 
content gehaltes.

Beddeleem houdt in de selectie van leveranciers 
rekening met het percentage recycled content. 

Vandaag bestaan onze producten gemiddeld al voor de 
helft uit gerecycleerd materiaal. De volle wandsystemen 
zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Deze bestaan 
uit 100% gerecycleerd houten plaatmateriaal.

Chain of Custody

De enige verantwoorde keuze als het hout betreft!

Belangrijk is de Chain of Custody (controleketen) die Beddeleem 
doorvoerde in haar productievestiging te Nazareth. 
Enkel als alle schakels in de keten tot en met het verwerken, plaatsen en 
factureren van het eindproduct gecertificeerd zijn, heb je als consument 
de zekerheid dat het product afkomstig is uit een duurzaam beheerd 
bos of op verantwoorde wijze gerecycleerd is.

PEFC

Dit strenge en betrouwbare beheersysteem garandeert hout uit 
duurzaam bosbeheer tot en met de plaatsing en facturatie van het 
eindproduct en doorheen de hele keten.

Alle hout die we in onze productie verwerken en op de werf verwerken 
valt onder deze certificering. Dankzij onze Chain of Custody kunnen 
we de duurzame herkomst van uw hout voor het volledige project dus 
garanderen!

Zelfs al worden er op bepaalde projecten geen specifieke eisen 
gesteld engageert Beddeleem zich er toch toe alle houtproducten 
uit zijn uitgebreide standaardgamma aan te kopen volgens deze 
duurzaamheidseisen. Het optimaal gebruik van gecertificeerd hout met 
het PEFC®-label garandeert de consument dat het hout afkomstig is 
van verantwoord beheerde bossen en/of bijdraagt aan het verantwoord 
beheer van onze bossen.

 Hout

 PEFC label 

De enige verantwoorde keuze!

PEFC label
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In 2022 deed Beddeleem voor het eerst mee met 
het 'Charter Duurzaam Ondernemen' van Voka 
Oost-Vlaanderen. Deze jaarlijkse uitreiking beloont 
bedrijven die duurzaamheid waarmaken in hun 
dagelijkse werking. 

Gebaseerd op de 17 SDG's voltooide Beddeleem 
succesvol een actieplan voor een duurzame 
bedrijfsvoering.

Enkele concrete acties van Beddeleem:

      -  Carbon Footprint berekenen en 
 CO²-neutraliteitstraject uitwerken

      -  Inzetten op circulaire economie via   
 Beddeleem Circulair

      -  Verdere ontwikkeling Cradle to Cradle

      -  Ergonomie : zit-sta desken voor alle   
 medewerkers

      -  Levenslang leren via Beddeleem Academy

— VOKA

     2022

Laureaat

2 4 2 5

 Duurzaam

 Ondernemen

Elke werknemer moet zich goed voelen in zijn 
vel op het werk; dat vinden wij belangrijk. 

Bij Beddeleem zetten we ons dan ook allemaal 
samen in voor een goede, positieve en 

respectvolle werksfeer.

Het Beddeleem Actief team organiseert tal 
van acties en activiteiten: fitness-ruimte, vers 
fruit op het werk, deelname zwerfvuilacties op 
ons industrieterrein, Lunch & Learn infosessies 
rond diverse thema's die ons als bedrijf en 
mens bezig houden, bedrijfsteambuilding, 
complimentendag, deelname aan lokale 

sportwedstrijden, jaarlijkse zomer BBQ, 
Car Free day,...
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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 milieumanagementsysteem ingevoerd 
in haar productievestiging te Nazareth om de milieu-impact van haar 
activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken.
Het milieusysteem is van toepassing op het verkopen, ontwerpen, 
ontwikkelen, produceren, transporteren en monteren van plafondsystemen, 
systeemwanden, verhoogde vloeren, kantoormeubilair en aanverwante 
producten in de afbouw en het verlenen van 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. 

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 verkopen, ontwerpen, ontwikkelen, produceren, 
transporteren en monteren van plafondsystemen, 
systeemwanden, verhoogde vloeren, kantoormeubilair 
en aanverwante producten in de afbouw en het 
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 veiligheidsbeheersysteem is van toepassing 
op het monteren van systeemwanden, 
verlaagde plafondsystemen, verhoogde vloeren, 
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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