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Wij Bouwen Beton 
Als totaalleverancier in de prefabbeton spelen we in op de behoeften van 

de klanten en de stijgende vraag naar efficiency op de bouw. 
 Preco wil dit op een verantwoordelijke manier mogelijk maken.  
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1. Inleiding 
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Preco 
 

Wij bouwen beton! 

De bouwsector staat bekend als grootverbruiker van primaire grondstoffen. Het 

bouwproces is complex en het materiaalgebruik is inefficiënt. Wij geloven dat dit anders 

moet én kan. Dit doet Preco B.V. door zich continue in te zetten, met als doel om bij te 

dragen aan een betere toekomst en onze belasting op het milieu te verminderen. De 

uitgangspunten daarvoor liggen in de drie P’s: People, Planet en Profit. 

 

People 
 

Preco B.V. draagt intern zorg voor het welzijn van haar medewerkers, waarbij gezondheid 

en veiligheid prioriteit heeft. Maar ook het opleiden van personeel heeft een centrale rol. 

Preco B.V. heeft in 2021 haar online leeromgeving gelanceerd. Hierin komen alle aspecten 

met betrekking tot de werkzaamheden aan bod. Zowel nieuwe als bestaande medewerkers 

kunnen in deze online leeromgeving (bij)geschoold worden op bestaande en toekomstige 

werkzaamheden. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit in de productie maar ook in het 

welzijn van de medewerkers. Zo is het namelijk makkelijker om de medewerkers breder en 

zelfstandiger in te zetten in verschillende werkzaamheden, ook wel jobrotation genoemd. 

De uitvoerende werkzaamheden zijn hierdoor afwisselender en dragen bij aan een beter 

wederzijds begrip, waardoor samenwerking soepeler zal verlopen. Naar buiten toe streven 

we naar een duurzame relatie met onze leveranciers en willen we een actieve en 

verantwoordelijke rol spelen in de samenleving waarin wij direct of indirect betrokken 

zijn. 

 

Planet 
 

Door zorgvuldig om te gaan met grondstoffen, energie en water en daarin de juiste keuzes 

te maken, streeft Preco B.V. ernaar om de belasting op het milieu te minimaliseren. Preco 

B.V. is in 2019 gevestigd in een compleet nieuwe betonfabriek. Deze productielocatie is 

uitgerust met de modernste technieken en een ultramoderne betoncentrale. Bij de bouw is 

er rekening gehouden met energiebesparende middelen als ledverlichting en 

warmtepompen. In 2021 is er begonnen met de uitvoering van circulair industrieel systeem 

waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig 

opnieuw worden ingezet in het systeem. Door de inzet met lokale partners is de reststroom 

van ons beton verwerkt in nieuwe producten waarmee we een aanzienlijke CO2 besparing 

realiseren. Door de plaatsing van 3317 zonnepanelen zal Preco B.V. dit jaar nog een stap 

zetten in de energietransitie naar een duurzamere productie. 

 

Profit 
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Economische winst is noodzakelijk voor een verantwoorde en gezonde bedrijfsvoering en 

geeft continuïteit voor wat betreft het voortbestaan van de organisatie. Hierdoor kunnen 

we investeren in het verbeteren van onze bedrijfsprocessen, nieuwe technieken, betere 

middelen en vooral in onze medewerkers. Kortom diverse initiatieven die gericht zijn op 

mens, middelen en leefomgeving welke resulteren in een maatschappelijke 

waardevermeerdering en winst.  

 

Duurzaamheid 
 

Preco B.V. blijft zich onuitputtelijk inzetten om haar producten op een zo duurzaam 

mogelijke manier te fabriceren.  

Hierdoor heeft Preco B.V. het keurmerk Concrete Sustainability Council (CSC) op niveau 

zilver ontvangen. Het streven voor 2021 is het gouden CSC-keurmerk. Het keurmerk CSC is 

een managementsysteem gericht op het duurzaam produceren van beton. Het keurmerk 

geeft de zekerheid dat onze betonproducten op een duurzame wijze worden 

geproduceerd. Klanten kunnen erop rekenen dat de keurmerkhouder meedenkt, adviseert 

en een hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzaamheid van de te realiseren projecten. 
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2. Klinkergehalte  
 

Voor de productie van beton maakt Preco B.V. onder andere gebruik van bindmiddelen op 
basis van cement. Een onderdeel van dit bindmiddel is het gehalte aan klinker per type 
cement. Portlandcementklinker is het bestanddeel van cement dat de grote CO2-uitstoot 
veroorzaakt tijdens de productie. Hoe minder klinker een cement bevat, hoe groter de 
milieuwinst voor het beton. 
 
Het klinkergehalte is weergegeven in een percentage t.o.v. het totaal aan bindmiddelen. 
 

 
 
Tabel 1 % klinkergehalte t.o.v. totaal aan bindmiddel 

  

(100% Portland-kl inker)

440 370 355

87,5% 94,6% 100,0%Percentage klinker

Totaal bindmiddel 

CEM I 52,5R

Vliegas 
(K-factor 0,4)

Recept 

Kalksteenmeel 

(30% bindmiddel  conform attest)
184 - -

- 50 -

010 , 020 , 

206
009 KPV

385 350 355
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3. Gebruik van secundaire materialen  
 

Preco B.V. wil het gebruik van secundaire materialen (toeslagstoffen) voor de productie 

van onze prefab elementen zoveel mogelijk aanvullen met gerecyclede materialen. Preco 

is in 2021 een samenwerking begonnen met een lokale partner om de afvalstroom van 

beton te verwerken tot betongranulaat. In januari zijn de eerste tonnen verwerkt in onze 

productie ter vervanging van grind. Op deze manier wordt de behoefte aan primair 

toeslagmateriaal verminderd en levert Preco B.V. een bijdrage aan verantwoord 

ketenbeheer.  

 

Preco produceert haar producten op basis van twee vaste mengsels. Het mengsel voor de 

zelf verdichtend beton (ZVB) en een ander mengsel voor de stort van kanaalplaatvloeren 

(KPV). Sinds Q1 2021 wordt er in alle varianten van de KPV, de 200, 265, 320 en 400 dik, 

betongranulaat gebruikt. Dit is sinds de start een continue verhouding geweest van 8% 

betongranulaat. In de toekomst wil Preco het percentage betongranulaat in het mengsel 

verhogen. 

 

 

Tabel 2 % secundaire grondstoffen KPV mengsel  

 

Het ZVB mengsel bevat vooralsnog geen secundaire grondstoffen. De voornaamste reden is 

dat het toepassen van secundaire grondstoffen de stabiliteit van het mengsel dusdanig aan 

kan tasten, dat het uiterlijk van de elementen significant veranderd. Echter, vanaf Q4 

2021 is het doel om ook een percentage van het mengsel te laten bestaan uit 

betongranulaat.  

 

 

  

Grondstoffen Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 

Primair 100% 100% 92% 92%

Secundair 0% 0% 8% 8%

Secundaire grondstoffen KPV
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4. Gebruik van Energie 
 

Fossiele brandstof 
 

Het brandstofverbruik van Preco komt voort uit gebruik van leaseauto’s, vorkheftrucks, 

terbergtrekkers en vrachtwagens. De verdeling tussen het verbruik benzine en is 

weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preco heeft 3 leasevoertuigen in haar bezit.  

Op het terrein van Preco rijden 2 vorkheftrucks op diesel, waarvan 1 kleine en 1 grote. 

Gezamenlijk verbruiken zij ongeveer 75 liter diesel per week.  

Er rijden 2 terbergtrekkers op het fabrieksterrein en het externe terrein. Gezamenlijk 

verbruiken ze ongeveer 1000L diesel per week. 

Verder rijden er 2 vrachtwagens in het beheer van Preco. Zij maken ritten naar de bouw 

met het eindproduct. Gezamenlijk verbruiken zij ongeveer tussen de 800 en 1500L diesel 

per week.  

 

 

 

 

Benzine (L) Diesel (L)

Q1 2339 19307

Q2 2901 25135

Totaal (Liters) 5240 44442

Brandstofverbruik 2021 

Tabel 3 Verdeling brandstofverbruik 2021 

Tabel 4 Verdeling brandstofverbruik per soort vervoer 

Voertuig Benzine Diesel

Lease auto's 100% 5%

Vrachtwagens 72%

Heftrucks 3%

Terberg trekkers 20%

Totaal (in %) 100% 100%

Verdeling per voertuig
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Elektriciteit  
 

 
Tabel 5 Elektriciteitsverbruik in kWh 

 
Preco is eind 2020 overgestapt van kleine keten als kantoor, naar een groot kantoor met 3 

verdiepingen. Ook is er sinds dien een significante uitbreiding van het kantoorpersoneel 

geweest. Het nieuwe kantoor en een stijging in productie heeft voor meer verbruik dan 

voorgaande jaren gezorgd.  

Het plan is om in Q3 van 2021 3371 eigen zonnepanelen te installeren op het dak van de 

fabriek. Deze zonnepanelen zullen gezamenlijk een geïnstalleerd vermogen hebben van 

1180000 kWh. Dit denkt dus het jaarlijkse verbruik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maand 2019 2020 2021

Januari 1186 48456 85943

Februari 1460 50602 80910

Maart 713 60066 73750

April 12700 51916 61495

Mei 28533 44846 58209

Juni 27656 50640

Juli 27672 43405

Augustus 25397 35741

September 38835 52585

Oktober 44068 62205

November 46026 60885

December - 62925

Totaal 254246 624272 360307
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5. Gebruik van drinkwater 
 

Het drinkwater wordt binnen Preco B.V. alleen gebruikt voor consumptie, sanitair en 

vaatwassers. Het waterverbruik voor het maken van het beton bevindt zich in een gesloten 

systeem en is uitsluitend bronwater. 

Hieronder staat het waterverbruik van Preco weergegeven over periodes mei 2019 – 

februari 2020 en februari 2020 – februari 2021. Er is een duidelijke afname van 

waterverbruik zichtbaar. Deze afname is te herleiden naar het overgaan op een circulair 

systeem in tegenstelling tot dezelfde periode in 2019-2020.  

 

 

 

Naar verwachting zal het waterverbruik in 2021-2022 toenemen ten opzichte van 2020-

2021. De reden hiervan is de stijging in de hoeveelheid productie en de hoeveelheid 

personeel. Sinds november 2020 is er een nieuw kantoor met Ook is sinds juli 2021 de 

nieuwe kleedkamer met meer facilitaire voorzieningen toegankelijk. Dit zal het 

waterverbruik ook verhogen.  

  

Figuur 1 Waterverbruik per dag 2019-2020 Figuur 2 Waterverbruik per dag 2020-2021 
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6. Incidenten, letsels en ongevallen 
 

Ondanks de grote hoeveelheid aandacht voor ontwikkelingen op veiligheidsgebied, zijn er 

helaas alsnog incidenten geweest in het afgelopen jaar. Per geregistreerd incident wordt 

er bepaald wat de corrigerende en preventieve maatregelen kunnen zijn om dit incident in 

de toekomst te voorkomen. Zo wordt er standaard dusdanig geschakeld dat het incident 

minder of niet meer voor kan komen. Dit wordt onder andere gedaan door het gesprek aan 

te gaan met degene die betrokken was bij het incident en door terugkerende problemen 

voor te leggen in de productie of KAM vergadering. Zo komen we voor elke uitdaging, ook 

op veiligheidsgebied, gezamenlijk tot een oplossing.  

Hieronder weergegeven de incidentenregistratie van 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

7. Gezondheid en welzijn van werknemers 
 

Preco B.V. heeft de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers hoog in het vaandel 

staan. Zo richt Preco B.V. zich actief op veiligheid en preventie. In onderstaande 

hoofdstukken staat omschreven hoe dit gedaan wordt.  

 

Veiligheid 
Binnen Preco is veiligheid een groot ontwikkelpunt geweest in de laatste jaren. Zo is er in 

de productiehallen veel aandacht voor orde netheid, juiste handling van materialen en 

gebruik van PBM’s waar nodig. Ook zijn er duidelijke borden aangeschaft welke de 

verschillende geboden verboden in een oogopslag duidelijk maken aan de werknemers of 

bezoekers van de fabriek.  

Daarbij wordt er maandelijks een toolbox gegeven aan een groep werknemers over onder 

andere aandachtspunten van veiligheid in hun werkzaamheden. Ook is er een noodplan 

gemaakt, worden er periodiek BHV-cursussen gedaan door werknemers en zijn er EHBO 

punten opgesteld. Het einddoel is om een efficiënte, overzichtelijke en bovenal veilige 

productieomgeving te creëren.  

De grote nadruk op veiligheid is merkbaar bij het personeel, die graag actief meedenken in 

het verbeteren van de veiligheid in hun werkomgeving. Zij kunnen hun verbetervoorstellen 

aangeven in de vergaderingen, bij hun voorman of indienen via een verbeteringsformulier. 

Zo wordt er niet alleen op kantoor nagedacht over veilig werken, maar ook input gegeven 

door de werknemers in de productiehal zelf.  

 

Incident Aantal

# Bijna ongevallen 2

# Ongevallen met verzuim 8

# Ongevallen zonder verzuim 3

# Onveilige handelingen 7

Incidenten 2020/2021
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Preventie  
Preco heeft in februari 2020 haar eerste RI&E uit laten voeren op de nieuwe 

productielocatie in Apeldoorn. Deze RIE gaat zowel over de productiehallen als de 

kantoorruimtes. Ook worden er jaarlijkse ISO14001 audits uitgevoerd. Zowel de RIE als ISO-

audit geven duidelijke verbeterpunten weer in de veiligheid van de productiehallen. Op 

basis van deze audits zijn actiepuntenlijsten opgesteld met prioriteiten en afronddata. 

Deze worden afgewerkt door het KAM-team in combinatie met andere afdelingen. Op deze 

manier probeert Preco mogelijke incidenten voor te zijn en te voorkomen.  

 

 

 


