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1. Inleiding 
 
Met gepaste trots presenteren we het derde MVO Jaarverslag van Netterden Zand en Grind B.V. 
(Netterden). Dit rapport beschrijft de activiteiten, ontwikkelingen en prestaties van Netterden op het 
gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 2019. Het rapport richt zich op 
Netterden Zand en Grind, Netterden Holding en Netterden Transport.  
 
Er is in het jaar 2019 veel gebeurd op MVO-gebied. Zo hebben we het 25-jarig bestaan van de 
winning Azewijnse Broek gevierd met een mooi feest (zie foto’s hieronder). We mochten het CSC-
certificaat in ontvangst nemen en dachten actief na over verdere verduurzaming van Netterden. Ook 
is er een stakeholderanalyse uitgevoerd, die de basis vormt van de MVO-plannen voor de komende 
jaren. In dit rapport vertellen we daar meer over. Daarnaast bespreken we de MVO-speerpunten die 
in 2017 zijn opgesteld voor de periode 2017-2019. We bekijken per speerpunt welke resultaten 
Netterden heeft geboekt.  
 
We nodigen je uit dit MVO Jaarverslag door te lezen. Het rapport is ook gepubliceerd op onze 
website, www.netterden.com. Voor vragen, opmerkingen of andere feedback kun je terecht bij Geert 
Jan Prins: g.prins@netterden.com. Veel leesplezier! 
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2. Het jaar 2019 in een notendop 
 
Het jaar 2018 kenmerkte zich al door groei. Deze groei heeft zich in 2019, ondanks alle ophef over 
stikstof en PFAS, doorgezet. Daar zijn we blij om! Tegelijkertijd beseffen we ons hoe belangrijk het is 
om te blijven verduurzamen, vooral als we ook in de toekomst willen blijven groeien. Gelukkig 
hebben we afgelopen jaar weer veel stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en MVO. 
Hieronder een korte toelichting van de belangrijke gebeurtenissen in 2019.  
 

2.1 Jubileum Azewijnse Broek 
Een hoogtepunt van 2019 was het 25-jarig bestaan van 
Azewijnse Broek. Er is op deze locatie een uniek 
natuurgebied ontstaan waar twee wandelroutes doorheen 
lopen. Het beheer hiervan wordt op termijn overgenomen 
door de Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn.  
Als kers op de taart bleek er in 2019 een paartje zeldzame 
grauwe klauwieren te broeden in het natuurgebied. Een 
mooi symbool voor de MVO-inspanningen van Netterden. 
 
Het jubileum is uitgebreid gevierd met een bijeenkomst van 
de Huntenkring, een receptie en uiteraard een 
jubileumfeest. Daarnaast maakten we een jubileumboek 
over 25 jaar Azewijnse Broek, voor alle medewerkers, 
relaties en andere betrokkenen.  
 

2.2 Will2Inspire bijeenkomst 
Samen met Will2Sustain, adviesbureau voor duurzaam ondernemen, heeft Netterden in 2019 een 
Will2Inspire bijeenkomst gehouden. Hier kwamen vooral bedrijven uit de bouwwereld op af. De 
deelnemers kregen een rondleiding op de winning en maakten een wandeling door het natuurgebied 
van Azewijnse Broek. Ook brachten ze een bezoek aan het museum Min40Celsius, waar geologische 
vondsten uit de winning worden tentoongesteld. Het was een inspirerende bijeenkomst. 
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2.3 CSC-certificaat 
Kiwa heeft in maart het bronzen 
CSC-certificaat (Concrete 
Sustainability Council)  uitgereikt 
aan Netterden. Dit 
duurzaamheidskeurmerk toont aan 
dat wij een van de koplopers zijn in 
het duurzaam winnen van zand en 
grind. Trots als we waren, deelden 
we dit bericht natuurlijk op onze 
social media en website. Binnen 1 
dag bezochten maar liefst 353 
personen onze website. In 2019 
zijn er 6.400 unieke bezoekers op 
onze website geweest.  

 

2.4 Stakeholderanalyse 
In 2019 was het weer tijd voor een nieuwe stakeholderanalyse. Netterden voert iedere drie jaar zo’n 
onderzoek uit om na te gaan wat betrokkenen belangrijk vinden, en waar verbetermogelijkheden 
liggen binnen de organisatie. Er is een digitale enquête verspreid onder de medewerkers van 
Netterden. Deze is door alle 20 medewerkers ingevuld. Daarnaast zijn er interviews gehouden met 8 
externe stakeholders. De uitkomsten van de enquêtes en interviews zijn gebundeld en vervolgens 
gebruikt om de nieuwe MVO-speerpunten van Netterden vast te stellen. Deze speerpunten vormen 
de basis van de MVO-plannen voor de periode 2020-2022.  
 

2.5 Duurzaamheidsprogramma 
In 2018 verzorgde Will2Sustain verschillende workshops om duurzaamheidsdoelstellingen en 
bijbehorende acties voor de lange termijn vast te leggen. In 2019 is het duurzaamheidsprogramma 
afgerond. Dit programma richt zich op de periode 2020-2030.  
 
De strategische doelen voor de verduurzaming van Netterden zijn: 

1. Netterden investeert in toenemende mate in haar medewerkers en klantenrelaties;  
2. Netterden verduurzaamt verder: duurzaam inkopen, afval, circulariteit en energieneutraliteit 

zijn daarbij kernbegrippen; 
3. Netterden investeert in toenemende mate in haar directe omgeving en streeft hierbij naar:   

a. Een sterke betrokkenheid met de omgeving van de winningen door personeel, 
leveranciers en afnemers uit de regio te zoeken;   

b. Een positieve netto-impact op de biodiversiteit in de omgeving voor 2025, door nog 
meer in te zetten op natuurontwikkeling;  

c. Het specificeren van beleid rond eerlijk zakendoen door inzet van deskundigen. 
 
Met deze langetermijndoelen richt Netterden zich op 8 van de 17 mondiale verduurzamings-
doelstellingen van de Verenigde Naties. Deze doelstellingen zijn hieronder weergegeven.  
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2.6 Presentatie en workshop over MVO 
In november gaf Will2Sustain een presentatie over MVO aan het kantoorpersoneel van Netterden. 
Geert Jan Prins heeft verteld over verduurzaming. Ook heeft hij in november een workshop verzorgd 
voor het MVO-team van Netterden, bestaande uit de bedrijfsleiders van de winningen, de directie en 
de KAM-afdeling. Hierin kwamen de langetermijndoelen uit het duurzaamheidsprogramma en de 
uitkomsten van de stakeholderanalyse van 2019 aan bod. Hij heeft met het MVO-team een ‘Wie 
Doet Wat’ oefening gedaan waar ideeën uit zijn voortgekomen voor de verdere verduurzaming van 
Netterden. Deze ideeën zijn meegenomen in de MVO-plannen voor de periode 2020-2022.  
 

 
 

2.7 Baselines voor alle winningen 
Om de voortgang van de verduurzaming te monitoren, houdt Netterden Zand en Grind een baseline 
bij. Hierin staat een grote hoeveelheid kerngetallen: van de hoeveelheid verbruikte elektriciteit per 
jaar tot het percentage van de omzet dat aan sponsoring wordt besteed. Deze gegevens worden 
onder andere gebruikt in de MVO-jaarverslagen. In 2019 zijn ook de winningen Vos Zand en Grind, 
Wezendonk Zand en Grind, Kieswerk Walchum en Kieswerk Breels begonnen met het bijhouden van 
een baseline. Daarmee kunnen we nu van nagenoeg elke winning de vooruitgang op het gebied van 
MVO inzien. 
 

2.8 Overige maatregelen 
Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd in 2019. Zo heeft Netterden onder andere: 

- een afvalmanagementplan opgesteld voor betere afvalscheiding; 
- een personeelshandboek doorontwikkeld; 
- elektrische auto’s aangeschaft en extra laadpalen geplaatst; 
- papieren notitieboekjes vervangen door duurzame Correctbooks; 
- een veiliger wandelpad tussen de twee kantoren op de winning aangelegd; 
- plannen uitgewerkt voor de verbouwing en verduurzaming van het kantoor. 
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3. Resultaten per MVO speerpunt 
 
In de periode 2017-2019 richtte Netterden zich op 7 MVO speerpunten. Hieronder beschrijven we 
per speerpunt wat Netterden in 2019 heeft bereikt. 
 

3.1 Gezondheid en veiligheid op het werk 
We vinden het belangrijk om ongevallen te voorkomen. Daarom is veiligheid in 
2019 een vast onderdeel geworden van de werkoverleggen. Daarnaast zijn er 3 
voorlichtingssessies over veiligheid geweest. Ook is er op maat gemaakte 
gehoorbescherming en beter zichtbare werkkleding aangeschaft voor de 
medewerkers. Verder hebben we in 2019 meer aandacht besteed aan de 
gezondheid van onze werknemers. Het verzuimpercentage van de Netterden 
Holding is in 1 jaar zelf met meer dan 5 procent gedaald. Daar zijn we blij mee.  

 

3.2 Voorkomen van milieuvervuiling en tegengaan van klimaatverandering 
Ons gasverbruik is vanaf 2016 alleen maar gedaald. Ons elektriciteits- en 
brandstofverbruik steeg eerst, maar is in 2019 ook gedaald. Al met al is onze totale 
CO2-uitstoot in 2019 met bijna 75.000 kg verminderd ten opzichte van 2018, omdat 
er minder grondstoffen zijn gewonnen. Daarnaast scheiden we ons afval steeds 
beter. Vanaf 2020 wordt ook plastic afval apart ingezameld. 

 
 

Kerngetallen 2016 2017 2018 2019 

Aantal ongevallen per jaar 0  1  0 0 

Aantal BHV-ers op winning en kantoor 3 5 4 5 

Verzuimpercentage winning Azewijnse Broek inclusief Transport - - 1,15% 1,57% 

Verzuimpercentage Netterden Holding - - 6,29% 1,33% 

Aantal periodiek medisch onderzoeken per jaar (PAGO)  0 2 1 3 

Percentage PAGO op totaal personeelsbestand   0% 10%  5% 15% 

Aantal voorlichtingssessies per jaar over gezondheid/veiligheid  0 0  1 3 
Percentage medewerkers voerde dit jaar een functioneringsgesprek   75%  80% 71% 86% 

Kerngetallen 2016 2017 2018 2019 

Gasverbruik: Aantal m3 aardgas per jaar  10.500 6.845 6.634 6.186 

Elektriciteit: Aantal kWh verbruikt per jaar 2.571.000 2.341.000 2.905.182 2.796.533 

Elektriciteit: kWh per ton verkocht product  3,75 3,76 3,95 4,20 

Elektriciteit: Totaal kWh aan elektra opgewekt per jaar  0 13.313 6.873 4.609 

Brandstof: Aantal liters dieselolie per jaar  79.620 76.719 91.008 88.979 

Brandstof: Aantal liters benzine per jaar 9.825 8.431 13.567 14.716 

CO2-uitstoot: Aardgas 19.845 12.937 12.538 11.692 

CO2-uitstoot: Elektriciteit 1.668.579 1.750.353 1.885.463 1.814.950 

CO2-uitstoot: Dieselolie 257.173 247.802 293.956 287.402 

CO2-uitstoot: Benzine 26.921 23.101 37.174 40.322 

CO2-uitstoot: Totaal per jaar 1.972.517 2.034.193 2.216.031 2.154.365 

CO2-uitstoot: Per ton gewonnen grondstof 2,93 3,01 3,16 3,30 

Afval: Aantal ledigingen per maand papier  6 6 2 8 

Afval: Aantal ledigingen per maand restafval  8 8 4 6 

Afval: Aantal ledigingen per maand plastic 0 0 0 0 

Afval: Aantal ledigingen per jaar afgewerkte olie 0 0 6 3 
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3.3 Bescherming van het milieu, biodiversiteit en herstel van natuurlijke leefgebieden 
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om het milieu en de biodiversiteit op 
onze terreinen te beschermen. Daarom investeren wij in CO2- en 
natuurcompensatie. Bij Azewijnse Broek is er inmiddels een uniek natuurgebied 
ontstaan. We genieten volop van dit groene landschap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 Eerlijk zakendoen 
Een van onze speerpunten is eerlijk zakendoen. Wij vinden het ontzettend 
belangrijk om open en eerlijk te zijn en corruptie tegen te gaan. We zijn blij dat er 
geen meldingen zijn geweest van oneerlijk zakelijk gedrag. Het is ons streven om 
de komende jaren intern meer voorlichting te geven over eerlijk zakendoen.  
 

 

Kerngetallen 2016 2017 2018 2019 

Aantal euro's geïnvesteerd in CO2- of natuurcompensatie per jaar 37.000 24.000 20.000 55.828 
Investeringen in CO2- of natuurcompensatie als percentage van de 
omzet 

0,5% 0,3% 0,2% 0,6% 

Kerngetallen 2016 2017 2018 2019 

Aantal meldingen per jaar bij de vertrouwenspersoon van oneerlijk 
zakelijk gedrag 

0 0 0 0 

Aantal voorlichtingssessies per jaar over eerlijk zakendoen 0 0 1 0 
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3.5 Dienstverlening aan consumenten en ondersteunen en oplossen van klachten en 

geschillen 
Wij doen ons best om klachten te voorkomen. Komt er onverhoopt toch een klacht 
binnen, dan doen we er alles aan om het probleem op te lossen en natuurlijk te 
voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Daarnaast gaan we met klanten en 
leveranciers steeds vaker een gesprek aan over verduurzaming.  
 

 
 

3.6 Betrokkenheid bij de gemeenschap en maatschappelijke investeringen 
Wij vinden het belangrijk om te investeren in onze eigen regio en betrokken te zijn 
bij de gemeenschap. Daarom doen we een steeds groter deel van onze inkopen in 
de regio. Ook sponsoren we diverse verenigingen en maatschappelijke instellingen. 
Zo dragen we ons steentje bij aan de ontwikkeling van onze directe omgeving.  
 

 
 

3.7 Creëren van werkgelegenheid en het ontwikkelen van vaardigheden 
In 2019 hebben we 20 mensen in dienst. Omdat we geloven in gelijke kansen, 
onderzoeken we de mogelijkheden van het aannemen van iemand met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze 
medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen binnen ons bedrijf. Daarom bieden 
we aan alle medewerkers opleidingen, trainingen en seminars aan. In 2019 heeft 
82 procent van de medewerkers gebruik gemaakt van dit aanbod. Geweldig! 

 
  

Kerngetallen 2016 2017 2018 2019 

Aantal binnengekomen klachten per jaar 8 2 7 1 
Aantal gesprekken met klanten en leveranciers per jaar over 
verduurzaming 

 8  0 3 8 

Kerngetallen 2016 2017 2018 2019 

Inkoop in de regio (binnen 50 km) als percentage van de totale 
inkoop 

50% 48% 46% 67% 

Percentage medewerkers uit directe omgeving (binnen 25 km) 81% 81% 78% 73% 

Sponsoring in de regio als percentage van de omzet  0,5% 0,7% 0,8% 0,7% 

Kerngetallen 2016 2017 2018 2019 

Aantal medewerkers (in fte’s) 19,0 19,2 22,1 19,6 

Aantal vrouwelijke medewerkers (in fte’s) 2,39 3,40 4,14 5,5 

Aantal mannelijke medewerkers (in fte’s) 16,6 15,8 17,9 14,1 

Aantal medewerkers in dienst met een achterstand op de 
arbeidsmarkt (in fte’s) 

0 0 0 0 

Percentage medewerkers dat een opleiding of training vanuit het 
bedrijf heeft genoten  

58% 52% 59% 82% 
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4. Plannen voor 2020-2022 
De stakeholderanalyse in 2019 was de start van een reeks 
vernieuwingen. Allereerst hebben we de uitkomsten van de 
analyse gebruikt om de MVO Zelfverklaring en de bijbehorende 
bijlagen te actualiseren. Daarnaast zijn de MVO Speerpunten 
en het MVO Programma van Netterden vernieuwd. De plannen 
voor de periode 2020-2022 zijn inmiddels rond.  
 
De nieuwe MVO Speerpunten voor 2020-2022 zijn:  

1. Gezondheid en veiligheid op het werk;  
2. Verantwoord milieubeheer; 
3. Klimaatverandering en duurzaam gebruik van 

hulpbronnen;  
4. Eerlijk zakendoen;  
5. Dienstverlening aan consumenten, ondersteuning, 

oplossen van klachten en geschillen; 
6. Betrokkenheid bij de regio;  
7. Creëren van werkgelegenheid en het ontwikkelen van 

vaardigheden.  

5. Conclusie 
Er is in 2019 veel gebeurd op het gebied van MVO. De concrete maatregelen, de Will2Inspire 
bijeenkomst, de stakeholderanalyse en de diverse workshops laten zien dat we actief hebben 
gewerkt aan en nagedacht over verdere verduurzaming. Ook hebben we daarvoor nieuwe doelen en 
plannen opgesteld. De bijgehouden cijfers en het ontvangen CSC-certificaat maken zichtbaar dat er 
vooruitgang is geboekt. Maar het hoogtepunt was toch wel het jubileumfeest bij Azewijnse Broek. 
We hebben mogen vieren dat we al zo’n lange periode een stevige en fijne relatie met onze 
stakeholders hebben kunnen opbouwen, dat we veel hoogwaardig zand en grind hebben mogen 
leveren en dat daarbij een prachtig natuurgebied is ontstaan. Dit alles maakt 2019 een jaar van 
ambitie, vooruitgang en feest. Kortom: een jaar om niet te vergeten.  
 

 

Colofon 
Dit rapport is opgesteld in samenwerking met Will2Sustain, 
adviesbureau in duurzaam ondernemen.  
Opgesteld in april/mei 2020. 


