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CSC-certificaat - Afdeling in de kijker: plant & safety managers 
  
 

Als eerste prefabbetonproducent in België 
behaalt Predalco het CSC certificaat ! 

  
Beton is het meest gebuikte bouwmateriaal ter wereld. Dat brengt    
met zich mee dat de duurzaamheid van betonmengsels en 
betonproducten een grote invloed heeft op onze samenleving. Om 
zowel producenten als klanten inzicht te geven in de mate van 
duurzaamheid van een betonproduct heeft het Concrete 
Sustainability Council (CSC) een certificatiesysteem ontwikkeld. 
Dit is een wereldwijd erkend label, speciaal gericht op de 
betonindustrie. 

  

  

  

Om kans te maken op het verkrijgen van het CSC label moet voldaan zijn aan bepaalde algemene 
vereisten (o.a. ethisch en aanwervingsbeleid). Wanneer deze goedgekeurd zijn door de 
certificeerder, kan men verder bewijs aanleveren om aan te tonen dat men voldoet aan bijkomende 
sectorspecifieke vereisten. Deze worden opgedeeld in 5 hoofdcategoriën: bedrijfsvoering - milieu 
- gezondheid en veiligheid - economie - cement en toeslagmaterialen. Elke vereiste heeft een 
bepaalde minimumscore die behaald moet worden, in functie van welk label je ontvangt. Er zijn er 
namelijk 4:  brons - zilver - goud - platinum. 

 

 

In het bijzijn van het stadsbestuur ontvingen zaakvoerder Peter Van der Stock en 
kwaliteitsverantwoordelijke Charlotte Stans het certificaat van de certificatie-instelling SGS.  



 

  In België hebben alle grote cementleveranciers zoals 
Holcim en CBR zo'n CSC label, ook verschillende 
betoncentrales beschikken over het label, maar een 
prefabproducent stond nog niet in het lijstje. Tot nu dus! 
Want Predalco is de eerste prefabbetonproducent die er 
in slaagt om het CSC label te verkrijgen, en behaalt dan nog 
direct een zilveren certificaat! 
 
Vanwaar onze interesse in het label? 
Het verkrijgen van het CSC certificaat toont aan dat we 
onze klanten inzicht willen geven in de mate waarin we op 
een ecologische, sociaal en economisch verantwoorde 
manier proberen te werken. Zo houden we bij de keuze van 
onze grondstoffen rekening met de duurzaamheid van de 
producenten. Het productieproces wordt dagelijks 
gewijzigd zodat de economische, maatschappelijke, sociale 
en milieuvriendelijke invloeden zo optimaal mogelijk zijn. 
Ook de bedrijfsvoering wordt bij ons regelmatig onder de 
loep genomen: tevreden werknemers en klanten zijn 
namelijk de drijfveer van ons bedrijf. 

 

 Dit  zilveren  CSC  label  is  wederom  een  bewijs  van  ons  streven  naar  een  betere 

toekomst. En dat elke dag opnieuw. 
   

Afdeling in de kijker: plant & safety managers 

 

Elke maand wordt er in onze nieuwsbrief een andere afdeling in de kijker gezet. Als eerste was 
dit onze afdeling verkoop, zij zijn namelijk jouw eerste contact bij de bestelling van jouw 
prefabbetonproducten. Vervolgens kwam de tekendienst aan bod, gevolgd door de 
productieafdelingen en de betoncentrale. Ook de kwaliteitscontrole en transportdienst werden 
reeds uitvoerig beschreven. Dan rest er ons nog één dienst om voor te stellen: de plant & safety 
managers! 

Plant & safety managers 

 

Koen (plant) - Dannie (safety) 

https://ymlptr1.net/24ebejeyacaewmjeadajuaiau/click.php


  
Onze safety manager staat in voor de veiligheid op 
de werkvloer, dag in dag uit. Zij moet het welzijn op 
het werk bevorderen door de reglementering op te 
volgen en adviezen te verstrekken aan het 
management en de werknemers. Ook voorziet 
zij opleidingen in het kader van veiligheid 
(brandcursus, heftruck besturen, EHBO opleiding ...) 
Door het opstellen van risicoanalyses kan ze 
mogelijke gevaren opsporen en oplossingen 
implementeren om deze te voorkomen. Zij heeft ook 
ons noodplan ontworpen en het branddossier 
opgesteld. Onlangs heeft zij haar opleiding voor 
preventieadviseur niveau II met glans afgerond. Dit 
stond reeds uitvoerig beschreven in de nieuwsbrief 
van september. Lees hem hier! 

    
  

 
  

 

  

 

  Onze plant manager waakt over het technisch aspect van 
ons bedrijf. Zowel het onderhoud van de infrastructuur, 
faciliteiten, rollend materieel als het onderhoud van het 
machinepark in de 3 productie-eenheden en een 
betoncentrale staan onder zijn toezicht. Omwille van zijn 
aanwezigheid en aanspreekbaarheid op de site is hij 
eerstelijnscontact van de operatoren en arbeiders en 
chauffeurs, bedienden. Iedereen kan bij hem terecht voor 
alle soorten defecten, rariteiten, mogelijke 
verbeteringen in installatie, workflow of logistiek, 
opmerkingen of benodigdheden allerhande. Hij heeft dus 
niet alleen een leidinggevende functie, ook kent hij alle 
onderdelen van de firma als zijn broekzak en heeft hij een 
sterk technisch inzicht. Budgetbewaking, administratie en 
begeleiden van projecten behoren ten slotte ook nog tot 
zijn reeds uitgebreid takenpakket. 
  
Een man die zijn gewicht waard is in goud dus!  
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Download de tekening hier! 

Nieuwsbrief Koptitel 

Nieuwsbrief Koptitel 

https://ymlptr1.net/0869ajmsapaewmjeaxajuarau/click.php
https://ymlptr1.net/7c52fjmeapaewmjeaxajuagau/click.php
https://ymlptr1.net/3d389jmuavaewmjearajuafau/click.php


Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan! 

Nieuwsbrief gemist? U kan ze hier terugvinden. 

  

Wil je graag zien waar wij dag in dag uit mee bezig zijn? 

Volg dan onze sociale mediakanalen! 

   

 

Of neem een kijkje op onze website! 
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