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De Groep Beddeleem wenst de milieu-impact van haar  
activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken. 

Om dit te realiseren, heeft de Groep Beddeleem een 
milieuzorgsysteem ingevoerd in haar productievestiging  
te Nazareth. Het milieuzorgsysteem is van toepassing op 
het ontwerpen, ontwikkelen, verkopen en produceren van 
plafondsystemen, systeemwanden, kantoormeubilair en 
aanverwante producten in de afbouw.

Het milieubeleid van de Groep Beddeleem steunt op de volgende pijlers:
 
Het in stand houden van het ISO14001 certificaat dat werd uitgereikt op 10 oktober 2011:

Het milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van 
prestaties op milieugebied. 
Via dit systeem wordt structureel aandacht besteed aan het milieu in haar 
bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal: 

—  Voldoen aan de gangbare wet- en regelgeving en 
 beheersing van milieurisico’s. 
—  Streven naar een permanente verbetering van de 
 milieu-prestaties van ons bedrijf. 

Het maximaal uitsorteren van de verschillende afvalstromen met het oog op recyclage  
en hergebruik van materialen. 

Het efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie in de productieprocessen.

Het certificaat van ISO14001 is geldig tot 15 oktober 2020. 

duurzaam—
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   Quality &  
   safety 

Q U A L I T Y S A F E T Y

De Groep Beddeleem wenst voor haar klanten de 
afwerking van gebouwen te realiseren door het 
toepassen van de meest geschikte producten en 
technieken, die tevens voldoen aan de geldende 
normeringen. Dit alles dient uitgevoerd binnen de 
vooropgestelde termijnen met respect voor de 
budgetten. De Groep Beddeleem streeft er ook 
naar al haar activiteiten te realiseren in een veilige 
en gezonde omgeving. 

Om dit te realiseren heeft de Groep Beddeleem het kwali-
teitsmanagementsysteem ISO9001 geïmplementeerd. 

De doelstellingen van de Groep 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
de Groep Beddeleem wenst hierbij de service naar de klant 
toe te benadrukken: 
>  tijdig leveren 
>  vroegtijdig melden als door omstandigheden buiten haar 

wil om afspraken niet kunnen nageleefd worden 
>  een optimale opvolging zowel vóór, tijdens als na de wer-

ken 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
de Groep Beddeleem stelt zich tot doel het aantal ongeval-
len 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 bijge-
stuurd in de werk- en stuurgroep. 

Het certificaat ISO9001 werd voor het eerste maal uitgereikt 
op  21 augustus 2006 en is geldig tot 15 oktober 2020. 

Voorheen was Beddeleem, sinds 1995, gecertificeerd onder de 
norm ISO9002.

Om dit te realiseren heeft de Groep Beddeleem in 2000 het 
veiligheidszorgsysteem VCA ingevoerd.  
Dit veiligheidszorgsysteem is van toepassing op het pro-
duceren, transporteren en monteren van systeemwanden, 
verlaagde plafondsystemen, kantoormeubilair en de totale 
afwerking en renovatie van gebouwen.

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 voor-

zien. 

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 commu-
nicatie gericht op de voortdurende optimalisering van alle 
veiligheids- en gezondheidsaspecten door: 
>  het verder uitwerken en concretiseren van het administra-

tieve ondersteuningssysteem 
>  te voorzien in overlegmomenten om op regelmatige  

basis de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te evalueren, 
bespreken en waar nodig preventieve en corrigerende 
maatregelen te nemen. 

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

Het VCA certificaat werd voor de eerste maal uitgereikt op 25 
februari 2000 en is geldig tot 20 augustus 2018.
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 Cradle to  
 Cradle    

Beddeleem stapt mee in het verhaal van 
een circulaire economie waarbij het princi-
pe ‘Afval is voedsel’ centraal staat. 

We streven ernaar om geen afval te heb-
ben na de levenscyclus van een product. In 
een circulaire economie worden de materi-
alen ofwel teruggegeven aan de natuur of 
ze worden gerecycleerd en opnieuw inge-
zet bij het maken van nieuwe producten.  

Hiervoor volgt Beddeleem tijdens het ont-
werpproces de ‘Cradle to Cradle Certified 
TM Product Standard’. 

Cradle to Cradle® draait rond de volgende 5 criteria: 

01—Gezonde materialen:
Weet wat de chemische ingredienten zijn van elk materiaal 
in het product en vervang deze waar mogelijk door veiligere 
materialen.  

02—Hergebruik van materialen:
Ontwerp producten gemaakt met materialen die afkomstig 
zijn van en veilig kunnen terugkeren naar de natuur of de 
industrie. 

03—Hernieuwbare energie:
Werk aan een toekomst waarin alle productie wordt aange-
dreven door 100% schone, hernieuwbare energie. 

04—Waterbeheer:
Beheer schoon water als een kostbare hulpbron en een 
essentieel mensenrecht. 

05—Sociale rechtvaardigheid en bedrijfsethiek:
Ontwerp producten en processen zo dat materialen be-
schikbaar blijven voor de mens en zijn natuurlijke omgeving. 

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 principes bij het ontwerpen van nieuwe 
producten. 

— een circulaire economie
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“Be the change  
you want to see  

in the world”
Mahatma Gandhi
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 Energy 

Het duurzaam opwekken van energie met het 
oog op een totale voorziening van de eigen 
elektriciteitsbehoefte door middel  
van zonnepanelen.

In het kader van een duurzaam energiebeleid 
en een groen imago, investeerde Beddeleem 
in een fotovoltaïsche zonne-installatie.

Op de 30.000m2 dakoppervlakte van onze 
fabriek in Nazareth staan meer dan 5.500 zon-
nepanelen, goed voor ongeveer  
1,1 Megawatt piekvermogen. 

Hiervan dient gemiddeld 50% voor eigen 
verbruik en wordt 50% geleverd aan het net.
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 Wood PEFCTM label FSC® label 

Het optimaal gebruik van gecertificeerd hout met 
het PEFCTM of FSC® label dat de consument garan-
deert dat het hout zijn herkomst heeft uit verant-
woord beheerde bossen en/of bijdraagt aan het 
verantwoorde beheer van onze bossen.

De Groep Beddeleem heeft zich er toe verbonden 
de beheersystemen PEFCTM en FSC® “Chain of 
Custody” (controleketen) in te voeren in haar pro-
ductievestiging te Nazareth.

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

Hoewel het PEFCTM certificaat enkel van toepassing 
is op verplaatsbare scheidingswanden, maakt de 
Groep Beddeleem er een punt van om zoveel mo-
gelijk duurzame basisproducten te verwerken in het 
productieproces, ongeacht de vraag van de klant.

Het certificaat FSC® werd uitgereikt op 21 mei 2013. 
Het FSC® certificaat is van toepassing op de houten 
raam- en deurgehelen met hun toebehoren. Het 
certificaat is geldig tot 20 mei 2023.

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

De acties van PEFCTM Belgium steunen op twee complementai-
re pijlers: de boscertificatie en de certificatie van de controle-
ketens van ondernemingen van de bos-hout-papierketen:
>  de normen voor bosbeheer van PEFCTM 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 stro-
men en PEFCTM-producten binnen een onderneming en van 
het ene bedrijf naar het andere op te volgen.

De Groep Beddeleem wenst de milieu-impact van haar activi-
teiten, 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 de Groep Beddeleem zich ertoe een beheersys-
teem “PEFCTM 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 in de afbouw. 
Systematisch zal dit beheersysteem uitgebreid worden naar 
andere producten.

Sinds januari 2012 wordt bij aankoop van diverse houtproduc-
ten de voorkeur gegeven aan hout uit duurzaam bosbeheer. De 
“Chain of Custody” start bij de verkoop van een “duurzaam pro-
ject” en omvat de opvolging van opeenvolgend de registraties, 
de aankoop van PEFCTM grondstoffen, de verwerking tot afge-
werkte materialen, de levering op de werf. Gedurende geheel dit 
traject kunnen de materialen PEFCTM geïdentificeerd worden.

Een FSC® label of claim op een hout- of papierproduct garan-
deert 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 letter-
woord 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 vertrek-
ken, 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® gecerti-
ficeerde 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 de Groep Beddeleem zich 
ertoe een beheersysteem “FSC® Chain of Custody” (contro-
leketen) 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 afbouw. Systematisch zal dit beheersysteem uitgebreid 
worden naar ander producten.

Sinds januari 2012 wordt bij aankoop van diverse houtproducten 
de voorkeur gegeven aan hout uit verantwoord beheerde bossen 
en/of bijdraagt aan het verantwoorde beheer van onze bossen. 
De “Chain of Custody” start bij de verkoop van een “duurzaam 
project” en omvat de opvolging van opeenvolgend de registra-
ties, de aankoop van FSC® grondstoffen, de verwerking tot afge-
werkte materialen, de levering op de werf. Gedurende geheel dit 
traject kunnen de materialen FSC® geïdentificeerd worden.
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 Health 
In huis streeft Beddeleem naar een gezonde 
geest in een gezond lichaam. 

Hiervoor is de werkgroep BEDDELEEM ACTIEF! 
opgericht. Dit om de werknemers zowel op fy-
siek als op sociaal vlak gezond te houden. 

Dit gebeurt o.a. door vers fruit ter beschikking te 
stellen maar ook door als bedrijf deel te nemen 
aan sportieve activiteiten zoals de 1000km voor 
Kom Op Tegen Kanker, het snelste bedrijf en het 
jaarlijkse minivoetbaltornooi van het industrie-
park De Prijkels. 

In 2014 is er een fitness geopend in het bedrijf 
die ter beschikking staat van alle werknemers 
voor en na het werk of tijdens de middagpauze. 
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