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gericht op economische prestaties (profit), met 
respect voor de sociale kant (people), binnen de 
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Het MVO-jaarverslag 2020: onze terugblik op alle activiteiten die we als BTE, op weg 

naar een duurzamere wereld, hebben ontplooid en we geven een doorkijk naar het 

komend jaar. Dit verslag is er niet omdat we willen ‘pronken’ met onze ontwikkeling-

en of onze inspanningen maar omdat we je mee willen nemen in een proces dat ons 

allemaal (groot, klein, bedrijf of consument) raakt.

De wereld verandert in een rap tempo. Als (beton)industrie staan we voor grote uit-

dagingen om bij te dragen aan het terugdringen van impact die we hebben op onder 

andere het klimaat. Hoewel betonbouw al eeuwen één van de meest duurzame me-

thoden is om te bouwen, vraagt de wereld (terecht!) om maatschappelijk verantwoor-

de innovaties en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Binnen BTE werken we hier al jaren vanuit onze eigen overtuiging aan. We zijn 

kritisch op onszelf en onze omgeving. Daarin staan veilige (arbeids)omstandigheden 

centraal. Maar even zo goed kijken we met eenzelfde kritische blik naar mens en 

milieu en de impact die we hebben op de wereld om ons heen. We investeren volop 

in nieuwe ontwikkelingen en zoeken steeds naar een manier waarop het beter en 

duurzamer kan. Onze ambitie en geloof in een duurzamere wereld gaan ver; maat-

schappelijk verantwoord ondernemen is ingebed in onze organisatie.

Dat wil echter niet zeggen dat we overal een oplossing voor hebben. In dit verslag 

willen we je vooral laten zien hoe we ermee bezig zijn, welke uitdagingen we zijn 

aangegaan en in welke oplossingsrichting we de vooruitgang zoeken. Dat we dat 

nooit alleen kunnen, staat daarbij als een paal boven water. We hebben de hulp, steun 

en medewerking nodig van de overheid, onze leveranciers, de opdrachtgevers, onze 

aandeelhouder en medewerkers. Alleen door samenwerking zijn we in staat elkaar 

te inspireren tot grootse dingen, tot het zetten van grote stappen op weg naar een 

duurzamere wereld. Daar dragen we als BTE graag én vol overtuiging aan bij!

Bart van Melick

CEO BTE Groep

“Duurzaam-
heid gaat 

over je eigen 
overtuiging’’
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Highlights 
BTE Groep

We geloven in maatschappelijk verantwoord ondernemen 

omdat we vinden dat we onze verantwoordelijkheid 

moeten nemen om de wereld, ook voor onze kinderen 

en kleinkinderen, leefbaar te houden. De afgelopen jaren 

hebben wij ons daarom ingespannen om zo maatschappelijk 

verantwoord mogelijk te werken. 

CO
2
-footprint:  

3.672 ton

987
medewerkers

173,9 miljoen

BTE Academie:

150 
deelnemers

97,2%
groene energie
7.570.901 kWh

1.090.000 ton
beton geproduceerd in Nederland
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Dit is de 
BTE Groep

Wij zijn een ambitieuze en gezonde onderneming. We  

focussen ons op specialismen, duurzaamheid, kennis, men-

sen en innovatie. Dat hebben we vastgelegd in onze visie.

De BTE Groep bestaat uit negen gespecialiseerde merken: 

ASCEM, Romein Beton, Kemper, De Hamer, Lodewikus, 

De Meteoor Rail, Stelcon, Steenhuis en Vebo Beton & Staal. 

We richten ons vanuit tien productielocaties op de ont-

wikkeling en vervaardiging van prefab betonproducten, 

staalproducten en aanverwante oplossingen. Al vele jaren 

zijn we succesvol in de sectoren infra, civiele bouw, rail, de 

agrarische markt en de woning- en utiliteitsbouw.

We zijn er trots op dat we door onze specialismen, schaal-

grootte en ons eigen betontechnologisch centrum ASCEM 

elke keer weer tot de beste oplossingen komen. Zo spelen we 

een belangrijke rol binnen de bouwsector in Nederland en de 

rest van Europa.

Ontstaan 
BTE

Wat opvalt binnen onze onderneming is dat we stuk 

voor stuk gespecialiseerde bedrijven in huis hebben. De 

meeste daarvan hebben een rijke historie en een schat aan 

ervaring. Zo werd De Meteoor al in 1903 opgericht en De 

Hamer in 1938. Mooie familiebedrijven, die zich in de loop 

der jaren bundelden tot een sterke groep betonbedrijven. 

In 2002 is de BTE Groep ontstaan toen de prefab beton-

bedrijven van Readymix hun activiteiten bundelden. 

Readymix bestond uit Romein Beton B.V., De Hamer 

Beton B.V., Gelissen Beton B.V., Kemper Beton B.V. en 

Lodewikus Beton B.V. 

De jaren daarna werden verschillende andere bedrijven 

onderdeel van onze onderneming. In 2003 was dat De  

Meteoor Beton B.V., in 2004 Stelcon Duitsland, in 2006 

Prefab Beton Vebo B.V. en Vebo Staal B.V., een jaar later 

ASCEM en Betonindustrie Monshouwer B.V. In 2014 was 

de centralisatie van BTE en in 2018 fuseerden Kemper  

Beton B.V. en Hermans Beton B.V. tot Kemper Beton B.V. 

In dat jaar vond ook de fusie tussen De Hamer Beton B.V. 

en Betonindustrie Monshouwer B.V. plaats; het bedrijf 

gaat verder als De Hamer Beton B.V. Sinds 2019 is ook 

Steenhuis Beton B.V. onderdeel van de BTE Groep.

“ We zijn kritisch op 
onszelf en de dingen 
die we doen, maar we 
zijn vooral trots.” 
- Bart van Melick, CEO BTE Groep

Controlling

Finance
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Beton is al generaties lang een belangrijk bouwmateriaal en 

heeft zich in de tijd bewezen als een kwalitatief betrouwbaar 

bouwmateriaal voor allerlei doeleinden. Beton was en ís 

ook nog altijd een relatief goedkoop bouwmateriaal in 

vergelijking met de prestaties die het levert in de tijd. Naast 

de prestaties van beton, is ook de mate van milieuvriende-

lijkheid een steeds belangrijkere eigenschap voor een bouw-

materiaal. Na water is beton het meest gebruikte materiaal. 

Vandaar is er een forse bijdrage aan de CO2-uitstoot, en die 

willen we verminderen. Dit kan onder andere door kritisch 

naar de ontwerpen te kijken, want producten kunnen met de 

kennis van vandaag soms overgedimensioneerd zijn. Naast 

de CO2-footprint van onze productie kijken we ook naar het 

gebruik van grondstoffen. Want het mooie aan beton is dat 

je beton aan het einde van de levenscyclus weer kunt her-

gebruiken. We passen naast primaire grondstoffen daarom 

steeds vaker betongranulaat toe in onze producten.

MARKTWERKING

Er is een groeiende vraag naar duurzamere betonproducten 

ontstaan. Steeds meer projecten worden niet alleen gegund 

op prijs, maar ook op hoe milieuvriendelijk de aangedragen 

oplossing is. Vaak wordt een score afgegeven aan de mate 

van milieuvriendelijkheid, waarmee een fictieve korting 

wordt behaald op het ingeschreven bedrag. Op deze wijze 

is men steeds meer op zoek naar duurzame producten in de 

breedste zin van het woord. Te denken valt aan:

• producten met een lage CO2-footprint;

• producten vervaardigd met secondaire materialen;

• producten met een langere levensduur;

• producten met zo min mogelijk materiaalgebruik voor 

soortgelijke productprestatie;

• producten die je gemakkelijk kunt hergebruiken of 

recyclen.

Ontwikkelingen 
rondom beton 

BTE neemt hierin ook haar eigen verantwoordelijkheid. 

De milieuprestatie en ook andere kenmerken worden voor 

steeds meer producten in kaart gebracht en aangepakt. 

Immers: er bestaat maar één planeet en als de mogelijkhe-

den zich voordoen, wie wil er dan niet een duurzaam pro-

duct? Echter, om tot oplossingen te komen, ligt de bal niet 

alleen bij BTE. We proberen samen met opdrachtgevers dui-

delijkheid te krijgen over de verwachte productprestaties en 

of deze identiek dienen te zijn voor elke toepassing. Of mag 

er gedifferentieerd worden voor een duurzamer product? 

Daarnaast is het natuurlijk van belang dat de uitvraag van de 

opdrachtgever consistent is. Hier komt ook de Milieukosten 

Indicator (MKI) om de hoek kijken. Hiermee worden de 

verschillende milieu-impacts gewogen en vertaald naar één 

cijfer dat de maatschappelijke kosten voor deze impacts in 

euro’s weergeeft. 

PRODUCTVERBETERINGSPROCES

Bij het productverbeteringsproces kijken we altijd wat de op-

drachtgever van onze producten verwacht. Daarnaast kijken 

we naar de milieu-impact van onze producten. Wanneer we 

weten welke MKI-waardes onze producten hebben, weten 

we ook welke componenten van onze producten/productie 

het minst milieuvriendelijk zijn. Vanuit marktvragen en 

onze strategische pijlers begint vervolgens het productver-

beteringsproces en wordt er bekeken welke alternatieven 

mogelijk zijn om het product milieuvriendelijker te maken 

zonder dat de productprestaties daaronder leiden. 

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar ons cementgebruik, 

bekijken we wat de impact is van alternatieven op de 

productprestaties (denk aan constructieve eigenschappen), 

MKI-waardes en de prijs. Daarnaast wordt er bekeken of er 

goed met de oplossing geproduceerd kan worden en of het 

geen andere werkwijze vereist. In sommige gevallen dient er 

nader onderzoek te worden uitgevoerd omdat de materialen 

of productiewijze dusdanig anders zijn dat de kwaliteit en 

ook de uitgerekende waardes moeten worden gevalideerd 

doormiddel van type- en testbeproevingen.

Tot slot, wanneer alles naar wens is, worden de product-

prestaties gedocumenteerd en worden er afspraken gemaakt 

met leveranciers over de beschikbaarheid van grondstoffen. 

Daarnaast worden er afspraken gemaakt met opdrachtgevers 

over de monitoring om ook de prestatie na ingebruikname 

te monitoren en daarmee de kwaliteit op lange termijn vast 

te stellen. Op deze manier werken we samen aan een duur-

zamere wereld.

ZICHTBARE RESULTATEN

Op deze werkwijze hebben diverse producten significante 

verbeteringen doorgemaakt op het gebied van milieupresta-

ties. Enkele voorbeelden uit diverse markten zijn: dwarslig-

gers -15% CO2-uitstoot, rioolbuizen -40% CO2-uitstoot en 

bestratingsmaterialen -50% CO2-uitstoot. 
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In 2017 hebben we onze visie voor de komende jaren 
bepaald. Vanuit de kernwaarden versterken, vernieuwen, 
vertrouwen en verbinden definieerden we een aantal  
strategische pijlers: specialismen, duurzaamheid,  
kennis/mensen en innovatie.

SPECIALISMEN: al onze merken hebben elk hun 
eigen specialisme. Als dat nodig is trekken ze samen op  
om moeilijke en ingewikkelde vraagstukken op te pakken. 
Onze ervaring is dat dit altijd leidt tot betere oplossingen  
voor de klant. 

DUURZAAMHEID: duurzaamheid is voor ons geen 
trend, maar een onomkeerbaar proces. Een proces dat 
door de hele organisatie gedragen wordt en vast onderdeel 
is van elk beleids- en keuzeproces. We willen een positieve 
bijdrage leveren aan het imago van beton als duurzaam 
bouwmateriaal. We zien duurzaamheid als één van de 
belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.

KENNIS/MENSEN: kennis is een belangrijke pijler 
van onze organisatie. Daarom vinden we het belangrijk  
om onze medewerkers de mogelijkheid te geven zich  
te ontwikkelen. Ook stimuleren we persoonlijke ontwik-
keling zoals samenwerken en leiderschap. Zo vergroten we 
niet alleen de kennis van onze mensen, we boeien ze ook 
met nieuwe inzichten en vergroten zo de binding met ons 
bedrijf. Speciaal voor de scholing van het personeel hebben 
we de BTE Academie in het leven geroepen. 

INNOVATIE: we kunnen alleen succesvol zijn als  
we voortdurend blijven innoveren. Met onder andere  
ons eigen onderzoeks- en innovatiecentrum en interne  
engineersafdelingen werken we dagelijks aan slimme  
oplossingen. Daarnaast zijn we volop bezig met het  
moderniseren van onze productie-installaties en het  
verder verbeteren van de automatisering. Hierin wordt veel 
geïnvesteerd.

Onze strategische pijlers in het kort

Drijfveren

Visie
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Veiligheid
Het beleid van BTE is erop gericht om haar medewerkers 

een plezierige, uitdagende en veilige werkomgeving te 

bieden en deze veiligheid binnen de ondernemingen voort-

durend te verbeteren. We doen ons best om de veiligheid 

binnen onze ondernemingen continu te borgen en te ver-

beteren. Centraal staat het voorkomen van letsel en schade 

aan de gezondheid van onze medewerkers en die van onze 

partners. 

Het veiligheidsbewustzijn is sterk toegenomen door de vei-

ligheidscampagnes die lopen. Nu ligt er de uitdaging om het 

veiligheidsgedrag te ontwikkelen. Om dit te bereiken zullen 

we in 2021 starten met de invoering van de veiligheidsladder 

(Safety Culture Ladder).  

Onvoorzichtigheid en onachtzaamheid van medewerkers zor-

gen voor een groot deel van alle ongevallen, bijna-ongevallen 

en gevaarlijke situaties. Dit is voor ons aanleiding om in 2021 

van start te gaan met een nieuwe campagne rondom Laatste 

Minuut Risico Analyse (LMRA). Daarbij stimuleren we ons 

personeel om voorafgaand aan handelingen kort stil te staan 

bij de mogelijke risico’s. Op die manier willen we het aantal 

incidenten verder terugdringen.

ARBOJAARPLAN

Binnen BTE wordt met een arbojaarplan gewerkt. Deze wordt 

jaarlijks bijgesteld. Het arbojaarplan is bedoeld om de juiste 

werkomstandigheden van onze medewerkers te creëren. 

Daarnaast voldoen we hiermee aan de wet- en regelgeving. 

Onderwerpen van het jaarplan zijn: opleidingen, bedrijfshulp-

verlening, metingen (stof, trillingen, geluid etc.), preventief 

medisch onderzoek, machineveiligheid, observatieronden, 

overlegstructuren, toolboxen, ondersteunende programma’s 

en eventuele lopende campagnes. Daarnaast wordt er in dit 

jaarplan ook aandacht gegeven aan een aantal milieuaspecten.

VEILIGHEID 2020 IN CIJFERS:

Percentage ongevallen
medewerkers

Meldingen van onveilige  
situaties door medewerkers

3% 99%
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QHSE EN VAM-COMMISSIE

De veiligheid wordt op elke BTE-locatie nauwgezet in de 

gaten gehouden. Zo kent elke vestiging een VAM-commis-

sie. In deze commissie worden allerlei zaken op het gebied 

van veiligheid, arbo en milieu besproken. Deze commissie 

komt eens in de acht weken bij elkaar.

Om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers te 

bevorderen, voeren we Risico Inventarisaties en Evaluaties 

(RI&E) uit. Zo komen alle risico’s in beeld en kunnen we 

ze beheersen. Toch blijft er altijd een kleine kans op onge-

vallen. Om die het hoofd te bieden, hebben we een goed 

ingerichte bhv-organisatie. Daarnaast beschikken we op 

elke vestiging over een preventiemedewerker en minimaal 

één AED-defibrillator.

De afdeling QHSE (Quality, Health, Safety en Environ-

ment) voert op basis van een jaarplan interne veiligheids-

audits uit. Waar nodig ondernemen we actie.

GEDIPLOMEERDE MEDEWERKERS

We investeren verder in veiligheid door onze medewerkers 

te trainen. Personeel dat taken uitvoert met een groter 

risico, komt in aanmerking voor de noodzakelijke scholing, 

trainingen of opleidingen. Te denken valt aan werk met 

hijsmaterieel, heftruck, shovel, hoogwerker of andere ma-

chines. Die opleidingen worden intern en extern gegeven. 

Medewerkers van BTE die op een externe bouwlocatie 

werkzaamheden verrichten, hebben allemaal een VCA-

certificaat. Dat betekent dat ze een veiligheidsopleiding 

hebben gevolgd. Daarnaast hebben ook alle BTE-mede-

werkers die op een bouwlocatie komen een GPI (Generieke 

Poortinstructie) behaald. Dit is een initiatief van een aantal 

grote bouwondernemers om de veiligheid op de bouw- en 

projectlocaties te vergroten.

Omdat we willen dat overal in de organisatie mensen 

zijn die eerste hulp kunnen verlenen, beschikken we over 

ongeveer 100 gediplomeerde bhv’ers. Elke vestiging heeft 

een bhv-organisatie die wordt geleid door een ploegleider 

en ondersteund door de afdeling QHSE.

In 2020 zijn acht BTE-locaties overgegaan op Findwhere, 

een alarmsysteem voor noodsituaties. Alle BTE-bhv’ers 

hebben een smartphone waarop deze app is geïnstalleerd. 

Bij een calamiteit of een ongeval kunnen alle aanwezige 

bhv’ers met een druk op de knop gealarmeerd worden. Ook 

is de locatie van het incident op de app te zien. In 2021 

zullen nog twee locaties overgaan op dit systeem.

We vinden het voorkomen van ongevallen belangrijk. 

Daarom hebben we op elke BTE-locatie een preventie-

medewerker. Die ondersteunen we vanuit QHSE door 

veiligheidskundigen. Deze functionarissen zijn tevens de 

preventiemedewerkers voor al onze vestigingen. Daarnaast 

hebben we binnen ons bedrijf een vertrouwenspersoon. 
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Onder leiding van de BTE-directie is een stuurgroep ‘Duur-

zaamheid’ opgericht. Dit hebben we gedaan om de weg naar 

een duurzamere organisatie ook duurzaam in te richten. De 

ambitie van BTE is in lijn met de Europese klimaatwet: in 

2050 moeten alle producten én processen CO2-neutraal zijn. 

Voor de routekaart naar een CO2 -neutraal BTE maken we 

gebruik van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 

2015 door de Verenigde Naties zijn vastgelegd: de zeventien 

Sustainable Development Goals (SDG). De routekaart om-

vat langetermijndoelstellingen en de strategie en uitvoering 

om deze doelstellingen te bereiken. De verdere uitwerking 

hiervan zal in 2021 plaatsvinden. Wij zien veel mogelijkhe-

den voor de SDG’s en kijken naar die SDG’s waar we actief 

onze bijdrage kunnen leveren.

“Duurzaamheid; 
werken aan een 
leefbare wereld, 

nu én in de 
toekomst.” 

- Bas Anneveldt, CPO BTE Groep, verantwoordelijk 
voor het thema ‘Duurzaamheid’ binnen BTE.

Stuurgroep
Duurzaamheid
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Grondstoffen en materialen

• Negen BTE-locaties zijn CSC-gecertificeerd. Het certi-

ficaat kan door alle leveranciers van grondstoffen in de 

keten behaald worden. Nagenoeg alle leveranciers van 

cement, zand en grind van BTE zijn, mede op verzoek van 

BTE, ook CSC-gecertificeerd.

•  In 2020 zijn afspraken gemaakt voor het meer toepassen 

van betongranulaat in onze producten in 2021. Tevens 

worden puinbetonstromen meer en meer ingezet voor 

hergebruik door BTE. In 2020 praten we over 7000 ton 

hergebruik van beton.

• Voor de productie van onze houten mallen gebruiken we 

een duurzamere houtsoort (van okoumé naar berken). De 

mallen worden na gebruik gerecycled. Stalen onderdelen 

worden verwijderd en het hout wordt verwerkt tot spaan-

plaat.

 
Transport

We proberen transportbewegingen en -afstand te voorko-

Op de verschillende BTE-locaties rijden er inmiddels al 

25 rond.

• Op basis van de nieuwe autoregeling worden er geen 

nieuwe dieselauto’s geleased en wordt elektrisch rijden 

gestimuleerd. Tevens zijn er in 2020 meer oplaadpalen 

geïnstalleerd. Inmiddels is 18% van het wagenpark elek-

trisch en dit zal verder oplopen.

• Op drie BTE-locaties hebben we geïnvesteerd in installa-

ties die blindstroom afvangen, waarmee ons energiever-

bruik wordt gereduceerd.

• De door BTE gebruikte elektriciteit wordt duurzaam 

opgewekt door wind en zon. Specifiek voor De Hamer 

zijn er afspraken gemaakt voor opwekking in Nederland. 

Hiervoor is het certificaat Duurzame energie Nederlandse 

zon (Garantiecertificaat Van Oorsprong) ontvangen.

• Met de in 2019 geïnstalleerde zonnepanelen op het dak 

van een bedrijfshal van onze hoofdlocatie in Dodewaard 

hebben we in 2020 maar liefst 300.000 kWh aan elektrici-

teit duurzaam opgewekt.

 
Overige acties

• We hebben ons nadrukkelijk bemoeid met het borgen van 

goede huisvesting van onze buitenlandse uitzendkrachten.

• Er zijn nieuwe koffiebekers 

ontwikkeld waarbij medewerkers 

worden gestimuleerd deze vaker te 

gebruiken middels een tekst/beeld 

op de beker. Het streven is om het 

verbruik met 30% te verminderen. 

• Er zijn verdere stappen gezet in papierloos werken zoals 

het stimuleren van het digitaal aanleveren van facturen.

• Voor de gezondheid van onze medewerkers zijn er  

hygiënemaatregelen opgesteld en uitgerold ter voorko-

ming van coronabesmettingen (zoals verplicht desinfecte-

ren). Tevens zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen  

(PBM’s) zoals mondkapjes en gelaatschermen ingekocht 

en verstrekt en is er flink geïnvesteerd in de communicatie 

rondom corona.

• Het thuiswerken en de toepassing van meer digitale 

overleggen zijn, mede door corona, gepromoot. Dit heeft 

geleid tot minder woon-werkverkeer door onze medewer-

kers en minder reisbewegingen van onze toeleveranciers, 

waarmee de CO2-uitstoot is gereduceerd. Tevens heeft 

dit ook geleid tot een nieuw beleid rondom Het Nieuwe 

Werken (HNW). Hiermee streven we naar meer efficien-

cy, verduurzaming en betere balans tussen werk en privé 

voor onze medewerkers.

Resultaten 
duurzaam 

inkoopproces

men door samen te werken met regionale leveranciers. 

We zijn continue in gesprek met onze transporteurs om 

kansen in reductie van CO2-uitstoot te signaleren en waar 

mogelijk gezamenlijk waar te maken. Ook volgen we actief 

de technologische ontwikkelingen in toepassing van duurza-

me aandrijvingstechnieken bij trucks.

Bij De Meteoor hebben meerdere transporten per binnen-

vaart plaatsgevonden, wat enkele honderden vrachten over 

de weg heeft vervangen. 

Drie schepen met in totaal 4200 dwarsliggers per schip.  
Totaal 1500 ton; vervangt transport van 50 vrachtwagens.

Drie schepen met in totaal 650 Stelconplaten per schip.  
Totaal 2800 ton; vervangt transport van 85 vrachtwagens.

 
Energie en brandstoffen

• Vier heftrucks die in 2020 zijn vervangen, zijn voorzien 

van een elektrische aandrijving. Voorheen was dit diesel. 
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Duurzame
producten en 

markt

People, planet en profit moeten in balans zijn. Dát is maat-

schappelijk verantwoord ondernemen volgens BTE. Ook 

vanuit het zichtveld en verantwoordelijk van commercie 

steken we veel energie in de reductie van de CO2-emissie, 

in circulariteit en duurzame ontwikkelingen. Onze afdeling 

productontwikkeling zoekt actief de samenwerking met 

aannemers, overheden en andere stakeholders. Onze 

gezamenlijke inspanningen leiden tot nieuwe inzichten en 

uiteindelijk tot nieuwe betonproducten. 

PROEFTUINEN

BTE is in dat kader actief betrokken bij meerdere proeftui-

nen van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeenten; projecten 

waarin innovatieve productideeën de ruimte krijgen, getest 

en gemonitord worden op hun doelmatigheid. Bijvoor-

beeld voor het IJsselmeer: we doen mee met de verdere 

ontwikkeling van zogenaamde levvel-blocs om de Afsluit-

dijk duurzaam te versterken. Of bestratings- en riolerings-

producten geproduceerd met alternatieve bindmiddelen 

met een lagere CO2-uitstoot, zodat we invulling kunnen 

geven aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen zoals 

het verlagen van de CO2-footprint.

ASCEM®-CEMENT

We werken ook aan vernieuwende bindmiddelen zoals 

het door ASCEM ontwikkelde ASCEM-cement: veel 

duurzamer en voorzien van betere eigenschappen 

dan het veelgebruikte Portlandcement. Het gaat om 

een bindmiddel gemaakt van op het oog ‘waardeloos’ 

materiaal, onder andere afkomstig van reststromen uit 

de industrie. Zo hoeft dat niet meer gedumpt te worden, 

maar kunnen we het door een smeltproces opwaarderen 

en hoogwaardig toepassen. Dit ASCEM-cement bestaat 

voor 85% uit hergebruikt materiaal. Het bindmiddel 

kan al gebruikt worden voor stenen, buizen, tegels en 

trottoirbanden. Het streven is om het uiteindelijk ook 

geschikt te maken voor constructief beton. 

“We hoeven niet te 
wachten tot cement 

CO
2
-neutraal is.” 
- Eric de Groot, CCO BTE Groep
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Medewerkers

Fulltime

Parttime

665

98

VERDELING PER DIENSTBETREKKING
IN AANTAL MEDEWERKERS

Onbepaalde tijd

Bepaalde tijd

62

701

VERDELING PER CONTRACTTYPE
IN AANTAL MEDEWERKERS

93 
in dienst  
getreden

47 
uit dienst  
getreden

763 
medewerkers

224 
uitzendkrachten

78

685

 Vrouw (10%)   Man (90%) 

MAN/VROUW VERHOUDING
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LEEFTIJDSOPBOUW BTE-MEDEWERKERS

55-64 jaar

45-54 jaar

35-44 jaar

<34 jaar

253

147

100

263

THUISWERKEN

In 2020, het jaar dat gedomineerd werd door corona, heeft 

BTE het thuiswerken ‘ontdekt’. De coronamaatregelen dwong-

en ons (en vele andere organisaties) onze manier van werken 

te veranderen. Thuiswerken werd geïntroduceerd. Onze 

kantoormedewerkers werden in staat gesteld hun werkzaam-

heden zo veel mogelijk vanuit hun eigen huis uit te voeren. 

Het resultaat? BTE zet zich inmiddels in om van ‘thuiswerken’ 

(uiteraard voor functies waar dit werkbaar is) een structurele 

mogelijkheid te maken. Het blijkt dat het omarmen van wer-

ken op afstand zijn vruchten afwerpt. 

CORONAVIRUS

Corona domineerde niet alleen de kantoorfuncties; ook voor 

onze productielocaties had het voorkomen van besmettingen 

de hoogste prioriteit. Vanaf de eerste signalen in maart 2020 

hebben we ingegrepen en vergaande maatregelen genomen 

om de kans op besmetting en een uitbraak op één van onze 

locaties zoveel mogelijk te beperken. Een coronacrisisteam 

(bestaande uit directie en Manager HR) werd ingericht.  

Het team had in de eerste coronaperiode elke dag online 

contact om een vinger aan de pols te houden en nieuwe 

voorzorgsmaatregelen te initiëren teneinde de medewerkers 

te beschermen. En met succes. Hoewel meerdere productielo-

caties geconfronteerd werden met individuele besmettingen, 

zijn grote uitbraken en productiestops voorkomen. Het 

ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van 2019 vrijwel 

gelijk gebleven; een goede ontwikkeling in een tijd waarin een 

stijging eenvoudig te verklaren zou zijn geweest.

De corona-aanpak sluit naadloos aan op het belang dat we 

als BTE hechten aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. 

Wij streven ernaar dat het voor iedere medewerker mogelijk 

moet zijn om mentaal en fysiek gezond de pensioenleeftijd 

binnen het bedrijf te bereiken. De verantwoordelijkheid de 

tools hiervoor te ontwikkelen en te bieden ligt bij ons als 

werkgever, de verantwoordelijkheid hiervan gebruik te maken 

is aan de werknemer. Duurzame inzetbaarheid is daarmee een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Aantal stagiaires 10 

Gemiddelde tijdsduur dienstverband  15 jaar

Aantal leasefietsen BTE 78

Aantal interne benoemingen op een  
andere functies (interne doorstroom) 10

Aantal intern afgenomen 
Talentenanalyses (TMA’s) 10

Aantal medewerkers die een opleiding  
via BTE Academie hebben gevolgd   150

Aantal medewerkers externe opleiding 35

Ziekteverzuim BTE 5,9%
totaal 5,93%  (2019 5,39%)

Lees meer over opleidingen op pagina 37.

DIVERSITEIT

Wij stimuleren betrokkenheid, omarmen diversiteit en 

verbieden discriminatie en onethisch gedrag. We bieden 

gelijke kansen bij werving en selectie, loopbaanontwikkeling, 

training, promotie en beloning voor alle werknemers.

MEDEZEGGENSCHAP

Binnen ons bedrijf zijn verschillende ondernemingsraden 

(OR) of personeelsvertegenwoordigingen (PVT) actief. 

Vanuit elke lokale medezeggenschapsraad is een lid verte-

genwoordigd in de centrale ondernemersraad (COR). Die 

komt gemiddeld één keer per zes weken bij elkaar. In de COR 

worden zaken behandeld die BTE-breed van belang zijn. Dit 

zijn onderwerpen zoals pensioen, medezeggenschapsvormen, 

reglementen en personeelszaken. In 2020 was corona een be-

langrijk onderwerp voor onze medezeggenschap. We vinden 

het belangrijk om transparant en open te communiceren met 

de overlegorganen.

DUURZAME INZETBAARHEID

Als voorbeeld van duurzame inzetbaarheid speelt de BTE 

Academie een grote rol. Iedereen binnen de organisatie krijgt 

de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in zijn of haar 

vakgebied. Wij geloven dat ‘blijven leren’ een onderdeel is 

van een succesvolle loopbaan. Het zorgt ervoor dat je ‘fit for 

the job’ kunt zijn en het vergroot de kansen op groei binnen 

ons bedrijf. Dat kan een groei in verantwoordelijkheid be-

tekenen, maar ook betrekking hebben op verdieping van de 

kennis binnen het bestaande werkgebied. Ook de zekerheid 

die we steeds meer medewerkers kunnen bieden (het aantal 

contracten voor onbepaalde tijd zit in de lift) draagt positief 

bij aan onze visie op duurzame inzetbaarheid.

LEASEND OP DE PEDALEN 

Fietsen is gezond voor de mens en beter voor het milieu: je 

bent lekker in beweging, heerlijk in de buitenlucht en aan de 

uitstoot van uitlaatgassen doe jij op dat moment niet mee. 

Daarom wil BTE het gebruik van dit vervoermiddel graag 

stimuleren. In samenwerking met LEASE A BIKE intro-

duceerde BTE in 2020 de leasefietsregeling. Hierbij hebben 

medewerkers de mogelijkheid om een fiets van de zaak uit 

te kiezen. Voor een maandelijks vast bedrag rijd je op een 

gloednieuwe stadsfiets, racefiets, e-bike, speed-pedelec of 

zelfs bakfiets.
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Footprints

Scope verdeling 
2020

Footprint 2020  
BTE-totaal

52%

94%

6%3%

12%

33%

 Wagenpark personenvervoer   
 Brandstoffen voor productie  

 Electriciteit (grijs)
   Brandstoffen voor verwarming

  Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen 
binnen de organisatie.

  Scope 2+3: omvat de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking 
van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte.
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 Onderwerp 2019 2020 Verschil Verklaring

Aantal ton beton geproduceerd 1.072.930 1.090.000  1,6% Meer productie.

Elektra (kWh) 7.939.132 7.790.379  1,9%

Invoering ledverlichting, 1100 zonnepanelen 

in Dodewaard en blindstroomverbruik  

aangepakt op drie locaties.

Aardgas in m3 1.161.709 1.017.512  12,4% Good Housekeeping en minder koud in 2020.

Diesel in de productie (liters) 351.114 327.720  6,7% Diverse dieseltrucks omgezet naar e-trucks.

Dieselauto liters 61.771 38.721  37,3%
Geen nieuwe dieselauto’s en meer  

thuiswerken.

Benzineauto liters 87.269 70.426  19,3% Meer thuiswerken.

Elektrisch wagenpark kWh 33.894 52.575  55,1% Gebruik elektrische auto’s gestimuleerd.

Gedeclareerde kilometers 484.471 316.987  34,6% Meer thuiswerken.

Totale CO2-uitstoot in ton 4.226 3.672  13,1%

Reductiedoelstelling 2019 2020 % verschil 2020 t.o.v. 2019 

Tonnen CO2-uitstoot per kiloton beton 3,85 3,37 -12%

Doelstelling 2021-2022: 5% reductie t.o.v. 2019

WETGEVING

Uiteraard voldoen wij aan de laatste wet- en regelgeving. 

We toetsen dit periodiek met audits; zowel interne als 

externe audits. We zijn ook proactief bezig met invulling 

geven aan onze zorgplicht, dit doen we onder andere door 

het proceswater wat geloosd wordt te toetsen.

CO
2
-FOOTPRINT

Elk jaar worden per BTE-vestiging CO2-footprints 

gemaakt. Die maken duidelijk hoeveel CO2 we uitstoten. 

Zo beschikken we over voldoende informatie om onze 

reductiedoelstellingen op te baseren. De CO2-footprints 

publiceren we op onze websites. 
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Het mag een bijzondere prestatie genoemd worden: in 2020 

bereikte BTE trede 1 van de Prestatieladder Socialer Onder-

nemen (PSO) Een kroon op het werk van veel betrokken 

collega’s en een mooie waardering voor de wijze waarop BTE 

omgaat met Sociaal Maatschappelijk Ondernemen. De PSO 

is een wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie-in-

strument en een kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht 

geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld 

sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. SROI heet dat: Social 

Return On Investment. BTE is één van de weinige beton-

fabrieken die deze trede behaald heeft. We zijn daarin echt 

onderscheidend.

Bij BTE hebben we de ambitie om al onze activiteiten uit te 

voeren met respect voor leefomgeving, milieu en maatschap-

pij. SROI is een aspect waar BTE zich verantwoordelijk voor 

voelt, iedereen telt mee. Binnen onze bedrijven zijn meerdere 

mensen werkzaam met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt. 

Hiertoe behoren onder andere werknemers die voorheen een 

WW-uitkering ontvingen en medewerkers met onder andere 

een WIA-, WAO- of WSW-uitkering.

Daarnaast vinden we het belangrijk om niet alleen onze eigen 

medewerkers kennis bij te brengen, maar ook over onze 

bedrijfsgrenzen te kijken. Daarom bieden we verscheidene 

stagiaires een werkervaringsplek om hen voor te bereiden op 

hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. In 2020 heeft BTE 

ervoor gekozen om de certificering voor het PSO-certificaat 

in gang te zetten. Ten eerste is BTE een maatschappelijk 

betrokken bedrijf. Bij ons is ieder mens even waardevol. 

Daarbij hoort dat er binnen BTE plek is voor mensen met ver-

Social Return 
On Investment 

(SROI)

“ Sociaal maatschappelijk 
ondernemen: iedereen 
doet mee!” 
- Bart van Melick, CEO BTE Groep

schillende kwaliteiten en een verschillende achtergrond. 

Ten tweede heeft het te maken met aanbestedingen voor 

opdrachten waar we als BTE-bedrijf op willen inschrijven. 

Met name bij opdrachten die door de overheid uitbesteed 

worden komt SROI als verplichting om de hoek kijken. Je 

moet als aanbieder kunnen aantonen dat je investeert in 

je sociale bijdrage. Door je te certificeren wordt je sociale 

investering aantoonbaar.

 De Hamer   Romein   Vebo   Gelissen 
  Kemper   Meteoor

 De Hamer   Romein   Vebo    Kemper  
 Lodewikus   Meteoor   Steenhuis   ASCEM   BTE

2018 2019 2020

5

10
7

16

14

12

10

8

6

4

2

0

3

2

4

2

2

1

1

1
1

1
2

LOPENDE SROI-OPDRACHTEN  
PER JAAR

AANTAL MEDEWERKERS UIT DE 
DOELGROEP PER BEDRIJF

4

11

2

5

4

2

6

3

1
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Finance

FINANCIËN INVESTERING IN  
DE BEDRIJVEN

INVESTERING  
IN KENNIS

 Omzet  +0,2%
 Operating profit  +0,2%

 Opleidingen en cursussen (82%)
 BTE Academie (18%)

 Vernieuwing (61%)   Revisie (15%)
 Bouwkundig (11%)   ICT (13%)

Totaal 
€8.8 mln.

Totaal
€173.9 mln.

4,1%

95,9%

Totaal 
€305K

“ Op het gebied van finance is ons doel optimale 
economische en maatschappelijke prestaties neerzetten 
om winst te behalen en dit op een zo duurzaam 
mogelijke manier te investeren in de ondernemingen 
(product en proces) en de maatschappij. Het behalen 
van winst is noodzakelijk om het inkomen van de 
medewerkers van BTE en de continuïteit van de 
bedrijven voor zowel de korte als de lange termijn veilig 
te stellen. Dit komt ten goede aan de welvaart van de 
samenleving.” 
- Erwin Leuven, CFO BTE Groep
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De kwaliteit van kennis is de basis van elk succes. Het delen 

en zo vergroten en verspreiden van kennis is karakteristiek 

voor de BTE Groep en van onschatbare waarde. Daarmee ver-

vullen we samen met onze medewerkers een onderscheidende 

rol in de markt. BTE vormt een bron van kennis op het gebied 

van prefab betonproducten, betonproductie, betontechno-

logie, engineering en marktontwikkeling. Onze bedrijven in 

de groep hebben jarenlange ervaring binnen hun vakgebied 

en kennen de wensen van hun marktsegment als geen ander. 

Verschillende bedrijven in de groep bestaan al langer dan 60 

jaar. Voor de klanten van onze bedrijven kunnen we de kennis 

van de totale BTE Groep inzetten. Zo brengen we mensen bij 

elkaar.

  

BTE ACADEMIE

We besteden binnen onze onderneming veel 

aandacht aan het delen van ‘best practices’. 

Dat is het onderling delen van ervaring en het op die manier 

vergroten van kennis bij de medewerkers. Speciaal voor dat 

laatste hebben we de BTE Academie in het leven geroepen.

WAAROM IS DE BTE ACADEMIE 

OPGERICHT?

Onze BTE Academie is opgericht om alle medewerkers de 

kans te bieden hun talenten te ontwikkelen en zo te werken 

aan hun kennisniveau en persoonlijke ontwikkeling. Daar-

naast zijn er tijdens de gezamenlijke trainingen mogelijkhe-

den om elkaar te inspireren en inzichten met elkaar te delen. 

Zo willen we de rol van een aantrekkelijke werkgever nog 

beter invullen.

Kennis

DE VISIE VAN DE BTE ACADEMIE

Iedereen kan een vakman of vakvrouw worden. De vraag is 

alleen: hoe? De BTE Academie gelooft dat het leren van een 

vak het beste slaagt tijdens het werk en op de eigen werkplek. 

Daarom ondersteunen we ervaringsgericht leren. Dat gebeurt 

met trainingen door ervaren en deskundige collega’s uit onze 

eigen bedrijven. Dit houdt de lijnen tussen docenten en 

cursisten kort. Daarnaast zorgt ‘werkplek-leren’ ervoor dat de 

opgedane vaardigheden en kennis direct toepasbaar zijn in 

het eigen werk.

De BTE Academie richt zich vooral op het aanleren van vaar-

digheden, maar dat is niet alles. Een vakman heeft ook kennis 

nodig. Door gebruik te gaan maken van ‘blended learning’ 

ontstaat een krachtige leeromgeving. Blended learning is 

een combinatie van klassieke leermethodes als trainingen 

in een klaslokaal en modernere vormen van educatie, zoals 

e-learning en e-tools. We maken gebruik van aantrekkelijke 

leervormen, zoals online video’s, teksten, opdrachten, een quiz 

of een toets.

In 2020 volgden 119 medewerkers een fysieke training van de 

BTE Academie. Helaas zijn na medio maart 2020 geen fysieke 

trainingen meer gegeven in verband met corona. De onder-

werpen van de trainingen waren: Nederlands (voor Poolse 

medewerkers), Microsoft Office, leidinggeven en introduc-

tietrainingen voor nieuwe medewerkers. Na maart 2020 zijn 

er ook online trainingen aangeboden, 31 deelnemers volgden 

online Microsoft Office-trainingen.

Onze mensen kunnen naast trainingen van de BTE Academie 

ook deelnemen aan opleidingen en trainingen die extern 

worden aangeboden. Er waren in 2020 35 deelnemers aan 

trainingen die niet verzorgd werden door de BTE Academie. 

Bijvoorbeeld ‘lassen’ en ‘betonvakman’. Daarnaast zijn er op 

het gebied van veiligheid 66 bhv’ers opnieuw opgeleid, 30 

heftruckcertificaten en drie hoogwerkercertificaten behaald. 

In 2020 zijn er door de afdelingen QHSE en HR stappen gezet 

door het digitaliseren van onze veiligheidstraining, welke on-

derdeel is geworden van ons nieuwe onboardingsprogramma. 

Iedere nieuwe medewerker en uitzendkracht volgt de e-learn-

ing ‘Veiligheid’ op de eerste werkdag, voordat zij aan het werk 

gaan. Nieuwe collega’s kunnen pas starten met de werkzaam-

heden als deze training met een voldoende is afgerond. Het 

nieuwe onboardingsprogramma start in 2021.
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Certificeringen

Certificeren is een vorm van externe kwaliteitsbeoordeling 

door een onafhankelijke instantie aan de hand van duidelijke 

normen of eisen. We hebben bij BTE diverse systeem- en 

productcertificeringen. Het certificeren van systemen en pro-

ducten is voor BTE geen doel op zich, maar een middel om de 

kwaliteit en duurzaamheid van die processen te waarborgen. 

Negen van onze locaties zijn CSC-gecertifi-

ceerd. Het keurmerk CSC garandeert de duur-

zame productie van beton. Bedrijven mogen 

dit keurmerk alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen 

ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaam-

heid en arbeidsveiligheid. Het keurmerk CSC geeft zekerheid 

We zoeken steeds naar 
mogelijkheden om producten, 
processen en diensten te 
verbeteren. Om de kwaliteit 
en duurzaamheid daarvan te 
garanderen, werken we met  
certificeringen, zowel voor 
systemen als producten.

aan de afnemers dat het beton duurzaam is gemaakt. Dit 

vormt de benodigde basis om samen te werken. In 2021 wor-

den alle BTE-locaties hergecertificeerd, dan komt de tiende 

BTE-locatie Steenhuis er ook bij. Het uitgangspunt is om voor 

alle BTE-bedrijven een gouden CSC-certificaat te behalen.

SYSTEEMCERTIFICERINGEN

Vier van onze BTE-locaties zijn ISO 9001 

gecertificeerd. Dat zijn: De Meteoor in Rheden 

en De Hamer in Nijmegen, Heumen en 

Waspik. ISO 9001 is de internationale norm 

voor kwaliteitsmanagementsystemen. 

9001-2015

14001

Vijf van onze locaties zijn ISO 14001 gecertificeerd: De Hamer 

in Nijmegen, Heumen en Waspik, Steenhuis in Uithuizermee-

den en Vebo in Bunschoten. ISO 14001 is de internationale 

norm voor milieumanagementsystemen.

Verder zijn drie locaties binnen 

onze onderneming gecertificeerd 

voor de CO2-Prestatieladder, 

op niveau 3. Dat zijn De Hamer in Nijmegen, Heumen en 

Waspik. De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld om bewust 

handelen te bevorderen en daarmee de uitstoot van kooldioxi-

de te verlagen.

Bij elkaar beschikken alle BTE-bedrijven over 

ruim 50 KOMO-productcertificaten. Een 

KOMO-productcertificaat verklaart dat het 

betreffende product (grondstoffen, hulpstoffen, bouwpro-

ducten), bouwelement of bouwsysteem overeenstemt met de 

technische specificatie die in het certificaat is opgenomen en 

voldoet aan de vermelde eisen in het certificaat en/of beoorde-

lingsrichtlijn.

Eind oktober 2020 bereikte BTE trede 1 van de 

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). 

Alle BTE-locaties zijn hierin meegenomen en 

kunnen gebruikmaken van dit certificaat.
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We zijn dagelijks bezig met de verbetering van de kwaliteit 

van onze diensten en prefab betonproducten. De productbe-

leving, samenwerking en communicatie tussen medewerkers 

speelt hierbij een belangrijke rol. Hiervoor is in 2020 het 

project Comm’IT opgezet, welke bestaat uit twee deelprojec-

ten: Comm’ant en de ERP-implementatie binnen BTE. 

PROCESSEN IN KAART BRENGEN 

MET COMM’ANT

Binnen elke organisatie is iedereen onderdeel van een 

groot integraal ketenproces waarin elke medewerker een 

rol vervult om zo tot het beste resultaat te komen. In het 

project Comm’ant brengen we alle (werk)processen binnen 

de BTE-bedrijven in kaart. Wie en welke afdelingen doen 

wat? We leggen dit vast op één centrale plek in één uniforme 

taal. Bij BTE verbeteren en ontwikkelen we onze processen 

Kwaliteit  
verbeteren door 

samenwerking

“ Kwaliteit is het resultaat van 
een gezonde, goed lopende 
organisatie waar het prettig 
werken is en we blijven 
onderzoeken hoe we steeds 
beter kunnen worden.”  
- Erwin Leuven, CFO BTE Groep

in teams van medewerkers van al onze BTE-bedrijven. Dit 

geeft duidelijkheid en inzicht in onze samenwerking en 

bedrijfsvoering en zo kunnen we van elkaar leren; de kracht 

van combinatie!

EÉN ERP VOOR BTE

Een aantal jaren geleden zijn we gestart met de inzet van 

één nieuw ERP-systeem voor álle bedrijven binnen de BTE 

Groep. We hebben gekozen voor Microsoft Dynamics 365 

en zijn volop bezig om alle bedrijven aan te sluiten; een hele 

operatie, maar het resultaat is alle inspanningen meer dan 

waard.

DIGITALISERING EN AUTOMATISERING 

VAN BEDRIJFSPROCESSEN

‘Comm’ant’ en ’ERP’ gaan dus respectievelijk over ICT en de 

processen binnen het bedrijf. De bedrijfsprocessen vormen 

het startpunt van de inrichting van onze IT-applicatiearchi-

tectuur. Hoe kunnen we dat wat we binnen BTE doen door 

digitalisering en automatisering nog beter later verlopen? 

Dat doen we nu in een project: Comm’IT. Met behulp van 

Comm’IT wordt gezocht naar de meest optimale IT-onder-

steuning van onze bedrijfsprocessen.  

We hechten veel waarde aan kwaliteit in de breedste zin 

van het woord. We willen van elkaar leren en samen gaan 

ontdekken hoe we het beter kunnen doen. Ook borgen 

wij zo onze kennis voor de medewerker van nu én voor de 

medewerker van morgen. Alles om het werk leuker en mak-

kelijker te maken. Dat is toch een prachtig resultaat?
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Bij BTE werken we iedere dag 
opnieuw aan de betonfabrieken 
van morgen. We doen dat 
vanuit de intrinsieke motivatie 
om de werkzaamheden van 
onze medewerkers - door 
modernisering en automatisering 
van de productieprocessen - 
veiliger, minder fysiek belastend, 
schoner en gevarieerder te maken.

BTE beschikt over een daadkrachtig, innovatief en des-

kundig procesinnovatieteam. Het team helpt de complete 

organisatie bij procesinnovaties en werkt op deze manier 

actief en gepassioneerd aan de fabrieken van de toekomst; 

ónze toekomst!

In onze toekomst, die steeds dichterbij komt, zien wij 

betonfabrieken waarin onze mensen geen gevaarlijk, fysiek 

te belastend, smerig of repeterend werk meer uitvoeren. 

We zien een productielocatie waar energieneutraliteit het 

streven is en we zonder afval ons productieproces kunnen 

inrichten. Digitalisering en automatisering gaan ons 

daarbij helpen. We verbinden machines en computers om 

de efficiëntie en effectiviteit te blijven volgen én blijvend te 

verhogen. 

BTE- 
innovaties

“ De betonfabrieken van morgen 
verdienen de aandacht van 
vandaag.” 
- Alfred Heij, COO BTE Groep

In ons productieproces van de toekomst gaat alles in één 

keer goed: ‘first time right’ noemen we dat. Zo ziet onze 

toekomst eruit. Om van deze toekomst een heden te ma-

ken, zullen we de komende jaren verschillende projecten 

op touw gaan zetten die te maken hebben met de moder-

nisering van het volledige productieapparaat. De start ligt 

achter ons, de toekomst is binnen handbereik, maar alleen 

wanneer we daar dagelijks aandacht aan besteden.

VEZELVERSTERKT BETON

Een goed voorbeeld en een innovatie waar we trots op zijn: 

de introductie van vezelversterkt beton. De inzet van vezels 

als wapening voor onze betonproducten zorgt ervoor 

dat de werkzaamheden van de betreffende medewerkers 

aanzienlijk verlicht worden. Bij onze productielocaties van 

De Hamer in Nijmegen, De Meteoor in Rheden en Kemper 

in Tilburg zijn we drukdoende om de toepassing van vezels 

als constructieve wapening te introduceren. Dat gebeurt 

door op grote schaal onderzoek te doen en praktijktesten 

uit te voeren. Dat deze nieuwe vorm van wapening aan-

toonbaar succesvol is, is inmiddels bewezen. In 2020 heeft 

Vebo van Kiwa goedkeuring gekregen op de berekening en 

het protocol. Dit was een hele belangrijke stap. Begin 2021 

wordt het protocol uitgevoerd en wordt het vezelversterkt 

beton (in bijvoorbeeld trappen) getest in het bijzijn van 

Kiwa. Als alternatief, naast het gebruik van vezelversterkt 

beton, wordt ook vol ingezet op bijvoorbeeld basaltwa-

pening. Alle alternatieven zijn erop gericht het werk voor 

de collega’s fysiek minder belastend te maken en - door 

het gebruik van minder beton - daarnaast een duurzamer 

product te ontwikkelen.

ROBOTISERING

Repeterende, arbeidsintensieve en fysiek zware taken zijn 

in onze branche veelvoorkomende werkzaamheden. Ten-

einde dit werk lichter te maken, hebben we testen gedaan 

om juist deze specifieke werkzaamheden te laten uitvoeren 

door een robot. Het eerste robotiseringsproject heeft aan-

getoond dat we met robotisering niet alleen de betreffende 

medewerkers fysiek kunnen ontlasten, maar dat ook de 

productielijnen minder verstoringen laten zien en er een 

hogere output gegenereerd kan worden.

Binnen onze locaties van De Hamer in Waspik en  

Heumen, Kemper in Tienray en De Meteoor in Rheden 

zijn projecten om robotisering verder toe te passen opge-

start.
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De kracht 
van de 

combinatie

De BTE Groep is met haar merken 
actief in alle denkbare markten 
binnen de bouwsector. Wij 
bundelen onze eigen krachten, 
maar ook van externe partners. 
Door gebruik te maken van 
elkaars specialistische kennis en 
productie-installaties, is voor elk 
vraagstuk een gepaste oplossing 
te leveren.

Betontechnologie 
Met ASCEM Special Technologies heeft de BTE Groep een 
kenniscentrum in huis dat op betontechnologisch gebied een 
unieke toegevoegde waarde levert voor de BTE-bedrijven. 
Met eigen materiaalonderzoek ontwikkelt ASCEM optimale, 
duurzame betonmengsels en alternatieve grondstoffen. 
Deze betontechnologische kennis zetten we in op al onze 
productielocaties. 

Terreininrichting 
Kemper biedt oplossingen voor de inrichting van 
terreinen voor zowel de GWW-markt als de Land- en 
Tuinbouwsector. Kemper heeft zich gespecialiseerd in 
ontwerp, productie, logistiek en projectbegeleiding. Het 
productportfolio bestaat onder meer uit keerwanden, 
traptreden, verhardingsplaten en roostervloeren.

Railindustrie
De Meteoor staat voor hoogwaardige prefab betonpro-
ducten voor heavyrail, lightrail en terminals. De Meteoor 
produceert producten zoals dwars- en wisselliggers, 
kabelkokers, overwegplaten, raildraagbakken en -platen 
in West-Europa.

Riolering en bestrating
De Hamer is gespecialiseerd in prefab beton voor 
rioleringssystemen en bestratingen. Naast standaard 
riolerings- en bestratingsmaterialen heeft De Hamer 
innovatieve betonproducten voor de inrichting van de 
openbare ruimte en GWW.

Funderingstechniek
Lodewikus levert al decennia lang prefab heipalen 
(standaard en maatwerk) voor projecten in woning-, 
utiliteits- en infrabouw. Hierbij is de continue hoge 
kwaliteit het handelsmerk geworden.

Terreinverharding
Stelcon betonplaten zijn in de markt een begrip geworden. 
De jarenlange ervaring wordt ingezet bij het vinden van de 
beste oplossing voor projecten. Het standaard producten-
palet omvat de meeste gevraagde plaatdikten, wapeningen 
en esthetische variaties. 

Trappen en bordessen
Steenhuis Beton is specialist in de productie van 
betonnen trappen en bordessen. Met een eigen vlechterij, 
modelmakerij, storterij en afdeling Engineering levert 
Steenhuis kwaliteit en kan flexibel ingespeeld worden op 
verschillende wensen en levertijden.

Woning- en utiliteitsbouw
Vebo biedt een scala aan producten en oplossingen in 
prefab beton en staal, voor gevels en gebouwen in de 
woning- en utiliteitsbouw. Vebo onderscheidt zich door 
just-in-time maatwerkproducten te leveren waar mogelijk 
op basis van standaardproducten. 

Civiele bouw
Romein produceert prefab beton voor civiele constructies. 
Romein kan in iedere fase van het bouwproces instappen 
en onderscheidt zich in het integraal aanbieden van en-
gineering, productie en montage van de betonelementen. 
Zowel met standaard als met klantspecifieke oplossingen 
voor viaducten, bruggen, tunnels en duikers.
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Onze 
drijfveren

Kennis en inspiratie
Kennis is de motor van onze organisatie. Alleen door 

elkaar te inspireren, kennis te ontwikkelen en nieuwe 

inzichten te delen, kunnen we waardering oogsten 

en succesvol zijn in het produceren van de beste 

producten en het leveren van de slimste oplossingen 

voor onze klanten. 

Modern en innovatief
Met behulp van vooruitstrevende productiefaciliteiten 

spelen we proactief in op de economische, maat-

schappelijke en sociale behoefte om constant te blij-

ven innoveren en verbeteren. Altijd scherp en alert. 

Daarvoor zijn heldere afspraken met elkaar, gericht 

op heldere doelen en resultaten, noodzakelijk.

 VERTROUWEN

Ondanks de verscheidenheid 
aan culturen, achtergronden en 
expertises van onze merken en 
productielocaties, delen we een 
aantal belangrijke drijfveren.
Die hebben we samengevat in 
onze vier V’s. Deze zitten als het 
ware in ons DNA. 

VERSTERKEN VERNIEUWEN

Ondernemerschap, 
veiligheid en duurzaamheid
We werken in een klimaat waarin ruimte is voor eigen 

ideeën, idealen en ondernemerschap. We zijn kritisch 

op onszelf en onze omgeving. Daarin staan veiligheid 

voor gezin en veilige (arbeids)omstandigheden  

centraal. Evenals zorg voor mens en milieu.

Samen bouwen
Iedereen telt mee. We halen kracht en plezier uit onze 

relaties en het gemeenschappelijk belang. We luisteren 

naar elkaar en bieden elkaar de helpende hand. Zo 

bouwen we samen aan een bedrijf om trots op te zijn!

VERTROUWEN VERBINDEN
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