
  

 

Beleidsverklaring 
 
Voorbij Prefab maakt prefab betonproducten en wij vinden het belangrijk om dit met respect voor de 
mens en de aarde te doen. Met de mens bedoelen wij iedereen die bij onze bedrijfsactiviteiten betrokken 
is, zowel binnen als buiten de organisatie. Daarnaast willen wij de impact op de aarde en het gebruik van 
grondstoffen zoveel mogelijk beperken. 

 
Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn een integraal onderdeel van onze organisatie. Onze producten 
voldoen aan de kwaliteitseisen en voorwaarden conform de normen van de KOMO en CE keurmerken, 
en wij voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Veilig werken 
Veilig werken is onze nummer 1 prioriteit, zodat  iedereen op onze productielocatie iedere dag weer veilig 
en gezond (zowel lichamelijk als geestelijk) naar huis gaat. Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn door 
de TBI waarden en gedragscode en onze 10 levensreddende regels uit te dragen. Dit doen wij door 
iedereen toegang te geven tot opleidingsmateriaal en trainingen. Wij stimuleren iedereen om hier 
verantwoordelijkheid in te nemen om dit te gebruiken. Daarnaast stimuleren wij goede samenwerking, 
inspraak en betrokkenheid van medewerkers. Iedereen moet zich veilig voelen om aan te geven wanneer 
hij of zij zich onveilig voelt. Dit beperkt zich niet tot fysieke veiligheid, ook sociale, digitale of informatie 
veiligheid vallen hieronder. Voor het borgen van ons veilig werken beleid, toetsen wij onszelf door middel 
van ISO certificeringen en nemen wij deel aan de Safety Culture Ladder. 

Producten 
Ons streven is het leveren van producten met de juiste kwaliteit, die voldoen aan de wensen en 
verwachtingen van onze opdrachtgevers.  Wij verbeteren continu onze processen, zowel in productie als 
in aansturing. Hierdoor blijven onze producten concurrerend, state of the art en toekomstbestendig. Wij 
houden de marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten en anticiperen tijdig op veranderingen. 

Onze aarde 
Ons doel is de aarde zo min mogelijk te belasten. Voorbeelden hiervan zijn: 

• gebruiken van opgevangen regenwater 

• gerecycled granulaat  

• 100% duurzame energie 

• hergebruiken en recyclen van afval  

• optimaliseren van onze processen om zo min mogelijk restafval te veroorzaken  

In ons eigen betonlaboratorium focussen wij volop op het reduceren van het cementgebruik, een 
grondstof die zeer belastend is voor het milieu. Die inspanningen hebben geresulteerd in Het Groene 
Voorbij Casco (NMD), de CO2-Prestatieladder, ISO14001 en CSC certificeringen. Dat vinden wij ook 
belangrijk voor de partijen met wie wij werken. Daarom kiezen wij bij voorkeur partners die CO2-
Prestatieladder, CSC Goud, ISO 14001 en/of ISO 45001 gecertificeerd zijn. Wij hebben regelmatig 
contact met onze buurbedrijven en de lokale gemeenschap om te overleggen hoe wij samen kunnen 
zorgen voor een minimale belasting van de omgeving en het milieu.  

Innovatie 
Omdat de CO2 footprint van beton producten groot is, voelen wij ons verantwoordelijk om ons in te 
spannen om deze drastisch te verlagen. Dit doen wij door hard te werken aan het ontwikkelen van 
innovaties om beton minder milieubelastend te maken, maar ook door de geldende normen ter discussie 
te stellen, zoals met ons erkende CO2 arme beton. De doelstellingen uit het Betonakkoord zien wij als 
een serieuze taak voor ons. Wij blijven daar hard aan werken en willen hierin koploper zijn. Ook delen wij 
met anderen graag onze kennis, op basis dat zij ook hun onderzoek delen met ons. Zo willen wij op grote 
schaal werken aan verduurzaming van de betonbranche en willen wij de vergroening van beton 
versnellen.  



  

 

Procesbeheersing en financiële positie 
Om onze doelen te bereiken is een gezonde winstgevendheid noodzakelijk. Daarom werken wij aan een 
strakke en eenduidige beheersing van alle processen, vanaf de offerte, opdrachtverwerking, 
werkvoorbereiding, R&D/ontwikkeling, engineering, productie tot aan de logistieke afhandeling. De 
bedrijfsvoering wordt vanuit een duidelijke en realistische productieplanning aangestuurd, afgestemd en 
bewaakt. Veiligheid, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid staan daarbij voorop.  

Jaarlijks beoordeelt het MT de doelstellingen voor kwaliteit, veiligheids- en milieuzaken en wordt er 
budget vrij gemaakt voor verbeteringen en innovaties.  
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