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Eerste resultaten in de Green Deal Beton
Op 30 januari 2014 is het eerste jaarverslag van ‘Concreet 1.0’ officieel overhandigd aan Koen
de Snoo, directeur duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ‘Concreet
1.0’ is een eerste stap in de Gr een Deal verduurzaming beton keten. Vanuit MVO N ederland
werken sinds 2011 ruim 30 bedrijven en brancheorganisaties aan deze Gr een Deal, met als doel
een 100 % duurzame betonketen in 2050.
Jaarverslag
Om deze ambitieuze doelstelling voor 2050 haalbaar te maken, worden korte- en middellange
termijn doelen geformuleerd en afspraken gemaakt. Concreet 1.0 gaat over de korte termijn: 10
afspraken over samenwerking in de keten op basis van bestaande technologie. In het jaarverslag
rapporteert het MVO Netwerk Beton over de ervaringen in het eerste jaar en over de voortgang van
de afspraken. Centraal thema is dat partijen ook op de werkvloer meer samenwerken en kijken of
de afspraken – bijvoorbeeld over CO2-reductie en kring loopsluiting - in bestaande projecten zijn te
implementeren.

Koen de Snoo, directeur duurzaamheid van het ministerie van Innovatie en Milieu (links) neemt het
jaarverslag van Concreet 1.0 in ontvangst van de voorzitter van de werkgroep Concreet 1.0 Mantijn
van Leeuwen van CRH, leverancier van bouwmaterialen (rechts).
Ambities
Koen de Snoo waardeert dat het M VO Netwerk Beton de eerste concrete resultaten laat zien. “Het
ziet er goed uit, alhoewel jullie zelf relativeren dat dit nog maar een eerste stap is. Die
transparantie en eerlijkheid spreekt mij aan in dit jaarvers lag, ook als er minder goede resultaten
tussen zitten. Ik vertrouw er op dat het MVO Netwerk Beton eind dit jaar afspraken gaat maken over
een stevige ambitie voor 2020.” Opvallend is dat veel afspraken door deelnemers al worden
nagekomen. Een mooie aanleiding om de lat de komende jaren hoger t e leggen. Bovendien komen
er in de loop van 2014/ 2015 nieuwe afspraken bij. Voor 2020 wordt aan een verdergaande ambitie

gewerkt. Innovaties die belangrijke stappen richting hergebruik van oud in nieuw beton en het
verminderen van de CO 2 uitstoot spelen daarbij de hoofdrol.
Co-creatie
Evert Schut, projectleider MVO Netwerk Beton: “Samenwerking tussen ketenpartners op de
werkv loer is nog lang niet vanzelfsprekend in de bouw. A ls – bijvoorbeeld - een betontechnoloog,
constructeur, architect en aannemer hun kennis delen is het ook met bestaande technologie
mogelijk om flinke duurzaamheidwinst te behalen. Uit dit jaarvers lag blijkt dat samenwerking en
co-creatie bouwprojecten kan opleveren waar alle betrokkenen trots op mogen zijn. Nu nog dat éne
pilotproject opschalen tot dagelijkse werk wijze.”
Over MVO Nederland
MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande
stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Samen
veranderen’ is het motto van deze nationale kennis - en netwerkorganisatie. Haar ambitie is dat het
Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd wordt gezien als een inspirerend voorbeeld van MVO en
duurzaamheid.
In 2014 bestaat MVO Nederland 10 jaar. In die tijd is de organisatie uitgegroeid tot hét startpunt
voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Inmiddels hebben meer dan
2.000 bedrijven en organisaties zich als partner bij MVO Nederland aangesloten. Elke maand komen
daar tientallen partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en variëren van MKB tot
multinationals. MVO Nederland ondersteunt hen met prak tische tips, kennisdossiers,
praktijk voorbeelden, trainingen en branchespecifieke of themagerelateerde netw erken. De
activiteiten van MVO Nederland worden zowel gefinancierd door aangesloten bedrijven en
organisaties als projectmatig door overheden. www.mvonederland.nl
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Voor meer informatie over de Green Deal Verduurzaming Betonkete n, Concreet 1.0 en over de
MVO-ontwikkelingen in de betonsector kunt u contact opnemen met E.schut@mvonederland.nl, 0620249621.

