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BAANBREKEND IN RECYCLAGE

Respect history to create future.
Duurzaamheidsverslag 2017

Onze activiteiten hebben een impact op het milieu
en de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Om te bouwen aan een duurzame toekomst
moeten we meer doen dan alleen onze eigen impact
verkleinen. Daarom voeren we veranderingen
door in elk onderdeel van onze waardeketen.
Onderstaande figuur geeft de belangrijkste thema’s
weer waarop we inzetten.
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GLK Grondwerken is gespecialiseerd in grond-, riolerings-, omgevings-, beton- en afbraakwerken
in de breedste zin van het woord. Kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit en zorg voor het milieu zijn de
pijlers waaraan dagelijks aandacht wordt besteed. Dit uit zich ook in het VCA-label en het duurzaam
bedrijfsbeleid. Daarnaast wordt eveneens sterk ingezet op klantgerichtheid en team spirit.

Over dit rapport
Bij het opstellen van dit duurzaamheidsverslag,
hanteerden we de internationaal erkende
standaarden van het Global Reporting Initiative
(GRI). We kozen ervoor om te rapporteren op Core
niveau. Op onze website vindt u een inhoudsopgave
terug met voor de GRI disclosures en GRI prestatieindicatoren een verwijzing naar de betreffende
pagina.

GV&T Kruishoutem

Dit duurzaamheidsverslag gaat over Grondwerken
GLK bvba (Meirestraat 13, Kruishoutem) en GV&T
Kruishoutem bvba (Industriezone 38a, Kruishoutem).
We rapporteren over de voorbije jaren 2014-2016.
Het is onze bedoeling om driejaarlijks een update
te publiceren.

GV&T Kruishoutem is een recyclagebedrijf gespecialiseerd in de opslag en herbestemming van
uitgegraven gronden met certificaat afgeleverd door vzw Grondbank en de verwerking van
bouwafval. De recyclage van gronden en bouwafval heeft tot doel deze afvalproducten een nieuwe
bestemming te geven. Wij produceren diverse Copro- en Benor gecertificeerde producten voor het
aanvullen en nivelleren van (bouw)terreinen.

Reactie ?

‘Duurzaamheid zit al vanaf het begin in onze bedrijfsvoering verankerd.
We doen ons best om:
• goed te zorgen voor onze medewerkers
• in orde te zijn met wetgeving en vergunningen
• lange termijn denken: blijven voortbestaan’

Els Vandekerckhove

‘De gedrevenheid, het verantwoordelijkheidsbesef voor de
continuïteit van het bedrijf en de zorg voor de werknemers
zijn me enorm bijgebleven. Ik blijf jullie supporter en
bondgenoot en mag ik jullie in-tussen heel veel succes,
creativiteit en doorzettingsvermogen wensen.’

PLANET:

PROFIT:

bouwen met zorg en in evenwicht met de omgeving
betekent eigen recyclageprodukten aanwenden
in het bouwproces, overkappen in functie van
stofbestrijding, regenwaterrecuperatie, gebruik
maken van zonnepanelen, ledverlichting, verwarmen
met warmtepomp, recuperatie van kantoormateriaal
en dit alles in een groene omgeving.

bouwen is tevens bewust financieel investeren in de
toekomst van het bedrijf en onze medewerkers op
deze manier continuïteit garanderen.

We nodigen u uit om ons uw reacties en suggesties op dit verslag te laten weten.
Contactpersoon MVO
Vandekerckhove Els
els@glk.be
0478/989664
MVO-expertise en –begeleiding © slidingdoors // Concept en realisatie © fffdesign.be // Druk: drukbaert

Lid van ...
vzw Zaubeek // Confederatie Bouw- afdeling bouw en sloop // stuurgroep Unizo Oost-Vlaanderen //
denktank de Haalbare Utopie olv Jan Bossuyt

Stefaan Vercamer
Volksvertegenwoordiger
1

Ons eerste duurzaamheidsverslag werd gepubliceerd
in 2011. Om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen, willen we eerst en vooral weten
waar de knelpunten van het bedrijf liggen. En om te
weten moet je meten, daar zijn we van overtuigd. Dit
rapport werd genomineerd voor de ‘Award for Best
Belgian Sustainability Report - editie 2011’.
Dit tweede duurzaamheidsverslag gaat een stap
verder. We willen nog meer rekening houden met de
impact van onze beslissingen op onze stakeholders:
personeel, klanten, leveranciers, buurt, omgeving, ….
We blijven onze verantwoordelijkheid nemen om
deze impact – waar negatief – te verminderen en
te voorkomen. Maar willen ook meer dan ooit onze
kennis en kunde inzetten om meerwaarde te bieden.
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Respect history to create future
Ondernemen is wat ons drijft. Grond- en sloopwerken
is waar we goed in zijn. We bevinden ons momenteel op
een kruispunt. De voorbije jaren hebben we ingezet op
groei. Nu versterken we terug onze fundamenten voor
de komende jaren. Want stilstaan is achteruitgaan.
De realisatie van een duurzame nieuwbouw voor zowel
GLK Grondwerken als GV&T Kruishoutem is hier een
mooie illustratie van: meer comfort, functionaliteit en
welbevinden voor onze medewerkers en een versterkte
uitstraling naar de buitenwereld toe.
WAAR MAKEN GLK
EN GV&T HET VERSCHIL?
Geert Lippens (zaakvoerder): “Een streven naar een
duurzaam bedrijfsbeleid is de kunst en het vermogen
bezitten om als bedrijf goed te kunnen presteren en
renderen binnen de ecologische grenzen van onze
planeet. Recyclage is onze core business. En binnen de
recyclage streven we naar het hoogste niveau: zoveel
mogelijk hergebruik als secundaire grondstof of nuttige
toepassing. ”
Els Vandekerckhove: “Binnen ons segment nemen we
de complexere werven aan. Hierin uitblinken vergt
meer denkwerk, organisatie en flexibiliteit. Het modern
machinepark en professioneel team ondersteunen ons
hierin.”
Geert Lippens (zaakvoerder): ”Dit kunnen we pas
realiseren in samenspraak met onze klanten en dankzij
onze mensen, die zich dag na dag inzetten om mee
te denken met de klant en te bouwen aan een lange
termijnrelatie.”

‘Een streven naar een duurzaam
bedrijfsbeleid is de kunst en het vermogen
bezitten om als bedrijf goed te kunnen
presteren en renderen binnen de
ecologische grenzen van onze planeet’

Geert Lippens
Zaakvoerder

WAAROM DIT DUURZAAMHEIDSVERSLAG?
Bart Bamelis: “Duurzaamheid is een soort van levenslijn,
een essentieel onderdeel van onze lange termijn visie
en waarden. En net dit duurzaam denken en handelen
is een groeiende bezorgdheid voor onze klanten.
We integreren dit al jaren in ons bedrijfsbeleid. Een
duurzaamheidsverslag is een ideaal instrument om onze
successen en uitdagingen te verwoorden.”
Els: “Ook onze medewerkers gaan voor duurzaam
werken. Correct sorteren, zorgvuldig en kwalitatief
werk, zorg voor elkaar en respect voor het materiaal en
de machines, meedenken met de klant, zijn maar enkele
voorbeelden van hoe duurzaamheid intern vertaald
wordt. Dit duurzaamheidsverslag bekroont de geleverde
inspanningen en maakt de resultaten inzichtelijk.”

‘Duurzaamheid is een
soort van levenslijn, een
essentieel onderdeel van
onze lange termijn visie
en waarden.’

Bart Bamelis
HOE ZIEN JULLIE DE TOEKOMST?
Geert: “GLK viert dit jaar zijn 20-jarig jubileum, GV&T
is 13 jaar actief op de markt. Duurzaam betekent ook
dat we ons richten op de lange termijn. En meegroeien
met de uitdagingen van vandaag. Enkele van onze eerste
medewerkers gaan stilaan met pensioen. Hen vervangen
in een krappe arbeidsmarkt is een hele uitdaging.”
Els: “Nieuwe medewerkers hebben vaak ook een ander
denkpatroon en jobverwachtingen. Door een modern
personeelsbeleid willen we inspelen op nieuwe noden
en al onze medewerkers blijvend kansen bieden.”
Bart: “Ook de technologische vernieuwing in ons
machinepark staat niet stil. Opleiding en bijscholing
hierin zijn dan ook troeven voor de toekomst.”
Els: “We kijken alvast uit naar de volgende 20 jaar!”
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Zo hoogwaardige mogelijke recyclage ...

300 werven/jaar
GLK
Grond- en afbraakwerken
Gecontroleerd grondverzet

Herbestemming
op de site
Transport
gronden en bouwen sloopafval
Herbestemming
elders

Zottegem als project (werf GLK) – steenpuinrecyclage
Afbraak oud industriegebouw, puin ter plaatse gebroken
en gebruikt om de nieuwe fundering aan te leggen.

Veehouderij (werf GLK en GV&T) - toepassing Bekasol (=bodem behandeld met bindmiddel)
Bekasol als fundering voor nieuw aan te leggen sleufsilo.

Privéterrein langs E17 (werf GLK & GV&T) - grondrecyclage
Aanleggen talud met gerecycleerde grond op privéterrein
dienend als geluidsberm voor lawaaihinder E17.
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Aanvoer
en overname
gronden en
bouw- en
sloopafval

95.000 ton verwerkt

Toeslagstoffen
(kalk, cement)

Externen 65%

GV&T

93,5% recyclage
en nuttige
toepassingen **

Tussentijdse
opslag *

Recyclage

Afvoer
(hout, rest, metaal,...)
andere

* AANVOER (ton)
mengpuin
betonpuin
grond en stenen

2014

2015

2016

33.711
13.101
42.909

33.368
14.010
54.199

25.598
10.472
57.032

** HERGEBRUIK (ton)
menggranulaat
betongranulaat
zeefzand
gezeefde grond
verbeterde grond
gestabiliseerd materiaal

2014

2015

2016

39.649
8.717
3.762
20.445
12.025
6.381

18.639
5.182
4.543
22.899
20.553
4.637

24.622
10.445
8.745
31.790
16.104
6.873

omzet
7 milj.
6 milj.
5 milj.
4 milj.
3 milj.
2 milj.
1 milj.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

Werken binnen ecologische grenzen
GLK Grondwerken is centraal gevestigd op de as Gent-Kortrijk in de Industriezone Zaubeek in Kruishoutem en
het merendeel van de werven centraliseerd zich binnen deze as. Als regionale speler zijn we dé referentie in de
regio voor grond- en afbraakwerken. Wij richten ons voornamelijk tot business-to-business klanten (B2B). Een klein
percentage werken worden uitgevoerd voor openbare besturen en particuliere klanten.

> 100 werven
51 > 100 werven
11 > 50 werven
1 > 10 werven
1 werf
GLK Grondwerken

De voornaamste bronnen van CO2 zijn de transportactiviteiten op en buiten de werven. Ruim 80% van ons
wagenpark heeft een lage CO2-emissie en zit boven de Euro 4 norm. Het verbruik van onze 12 tractoren
en vrachtwagens wordt maandelijks opgevolgd per type voertuig en per chauffeur. Onnodig hoge verbruiken
worden zo gedetecteerd en aangepakt. Daarnaast worden inspanningen geleverd om de transporten zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen: via de beste routes, het optimaliseren van de hoeveelheid grond en puin
per voertuig, ... Nooit leeg rijden is daarbij het motto.

euronorm voertuigen
EURO VI
2016

EURO V

2015

EURO IV

2014

EURO III
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EURO II

WIST JE DAT:
GLK en GV&T kiezen bewust om bepaalde voertuigen op het einde van hun levensduur te verschroten.
Dit om te voorkomen dat het voertuig verkocht wordt aan de derde wereld en daar volop zijn vervuiling
verder kan zetten.
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Engagerend leiderschap
We zoeken actief de dialoog met onze stakeholders op.Voor het benoemen en realiseren van onze doelstellingen
zijn onze expertise, de contacten met onze klanten en de input van onze stakeholders richtinggevend.

1. ADVIESRAAD
Je als bedrijfsleiding laten adviseren is onontbeerlijk om een open en realistische blik op je onderneming te
behouden. De adviesraad biedt extra inzichten, werkt confronterend en reflecterend. Ze draagt tevens de visie,
missie en waarden van het bedrijf uit.

‘Als HR-adviseur en teamcoach is het voor mij telkens een plezier de concrete uitwerking en de dynamische
aanpak van Els en Geert te zien na de vergaderingen van de Adviesraad. De meetings zelf zijn voor mij zeer
inspirerend omdat je als individueel adviseur de business van GLK en GV&T vanuit een eigen vertrouwde
invalshoek benadert maar door de dynamiek van het adviesteam telkens opnieuw naar die helikopterview
getrokken wordt. Dit komt door de ideeën van de collega-experten die de zaken vanuit hun perspectief
onderzoeken en adviezen verlenen.”

Tom Debaere

2. GOED NABUURSCHAP
Onze activiteiten kunnen hinder veroorzaken voor de buurt en omwonenden rondom onze site of werven. Hinder
door verkeer, lawaai, stof en trillingen worden dan ook zoveel mogelijk beperkt.
BLIK OP DE TOEKOMST:
Extra training voor onze medewerkers om waar mogelijk rekening te houden met
hinder voor de opstart van de werven en het nemen van preventieve maatregelen.

3. IN PARTNERSCHAP MET ONZE KLANTEN
Kiezen voor GLK en GV&T is kiezen voor kwaliteit. We onderscheiden ons door
mee te denken en te anticiperen op de toekomst (bv. voorbereiden gescheiden
riolering, ook al is de ingreep pas in de toekomst nodig).
BLIK OP DE TOEKOMST:
Een goede planning en sterke organisatie is cruciaal voor een efficiënt
verloop van de werf. Hoewel vaak beïnvloed door externe factoren, willen we
inzetten op een nog betere procesflow.
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4. KENNIS DELEN
We stellen onze praktijkkennis ter beschikking om te streven naar de meest optimale invulling van de werf, ook al
moeten we daarvoor wat voorgeschreven wordt in de meetstaat herdenken. Een extra troef voor de duurzame
band met onze opdrachtgevers.

5. SOCIAAL ENGAGEMENT
GLK en GV&T bieden financiële ondersteuning aan oa projecten ism Broederlijk Delen, sponsoring voetbal
SV Zulte-Waregem en soms ook hands-on steun aan lokale, culturele en volkse initiatieven, ...
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Duurzame inzetbaarheid ...
Onze medewerkers zijn de kern van onze onderneming. Onze betrachting is om medewerkers het gevoel
te geven dat ze VAN HARTE welkom zijn, dat ze meer zijn dan alleen maar een ‘tool’ om winst te maken,
dat zowel goed en kwalitatief werk leveren als zich goed voelen in hun werk even belangrijk zijn.

‘Uit de grond van ons hart’

1. DAG VAN DE
MEDEWERKER
3. LEREN &
GROEIEN

2. STIMULEREN
GROEPSGEVOEL
4. VEILIG
WERKEN

3. LEREN EN GROEIEN
1,5 dag/werknemer opleiding: 1 dag is een bedrijfsinterne opleiding volgens de nood die de werfleiders zien
bij de medewerkers, bijvoorbeeld gebruik lasertoestellen, planlezen, correct plaatsen riolering. Een halve
dag noodzakelijk verplichte opleidingen, zoals VCA, vakbekwaamheid chauffeurs, asbestverwijdering, gebruik
hoogtewerker.
BLIK OP DE TOEKOMST:
We wensen de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers extra te versterken door:
• Competenties gedetailleerd in kaart te brengen en betere teams te vormen (naar karakter, vaardigheden)
• Opmaak competentiematrix en betere benutting verborgen talenten
• Matrix evaluatiegesprekken te koppelen aan groei van de medewerker
7

van al onze medewerkers
4. VEILIG WERKEN
Grondwerken GLK bezit sinds april 2000 het VCA*-certificaat. Dat is een veiligheidszorgsysteem dat
bewerkstelligt dat de onderneming alle nodige preventiemaatregelen neemt om risico’s op vlak van veiligheid,
gezondheid, welzijn en milieu te beperken, zowel voor de eigen medewerkers als voor de werknemers van de
opdrachtgever. Maandelijks wordt een toolboxmeeting georganiseerd waarop de medewerker de kans krijgt
om eventuele verbeteringen voor te stellen of problemen aan te kaarten.
Het VCA-veiligheidssysteem heeft er ook toe geleid dat het aantal arbeidsongevallen beperkt blijft. Het aantal
dagen werkverlet hangt samen met de ernstgraad van het ongeval.

overzicht arbeidsongevallen (2014-2016)
2 x hoofdwonde - 3 dagen werkverlet
1 x schouder / bovenarm - 1 week werkverlet
1 x ribben - 2 maanden werkverlet
1 x snijwonde hand - 1 week werkverlet
1 x knie - 1 maand werkverlet

BLIK OP DE TOEKOMST:
Werkbaar werk: uitwerken van een kader/systeem dat gericht is op alle medewerkers met de bedoeling
iedereen tot pensioenleeftijd haalbaar aan het werk te houden (ergonomie, oudere medewerkers, mentale
en fysieke gezondheid). In eerste instantie wordt een case uitgewerkt ism jobcentrum.Vanuit deze case en de
ervaring in de praktijk bij toepassing, zal een beleid voor het hele bedrijf uitgewerkt worden door middel van
loopbaanladders.

personeelsbestand
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7
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30-34
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40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69
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Our future ...

PEOPLE:
De realisatie van een duurzame nieuwbouw voor zowel
GLK Grondwerken als GV&T Kruishoutem is een mooie
illustratie van:
• meer comfort, functionaliteit
en welbevinden voor onze medewerkers
• ecologisch en energiezuinig bouwen
• en een versterkte uitstraling naar de buitenwereld
Kortom; people – planet – profit
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bouwen heeft steeds tot doel het beter te maken
voor de mensen die er vertoeven. Het creëren van
een aangename en comfortabele werkplek; goed
uitgeruste burelen uitkijkend op de natuur, aangename
en comfortabele personeels- en kleedruimtes, een
gezellige en open vergaderzaal waar we ook het glas
kunnen heffen bij bijzondere gelegenheden.
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pijlers waaraan dagelijks aandacht wordt besteed. Dit uit zich ook in het VCA-label en het duurzaam
bedrijfsbeleid. Daarnaast wordt eveneens sterk ingezet op klantgerichtheid en team spirit.

Over dit rapport
Bij het opstellen van dit duurzaamheidsverslag,
hanteerden we de internationaal erkende
standaarden van het Global Reporting Initiative
(GRI). We kozen ervoor om te rapporteren op Core
niveau. Op onze website vindt u een inhoudsopgave
terug met voor de GRI disclosures en GRI prestatieindicatoren een verwijzing naar de betreffende
pagina.
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Dit duurzaamheidsverslag gaat over Grondwerken
GLK bvba (Meirestraat 13, Kruishoutem) en GV&T
Kruishoutem bvba (Industriezone 38a, Kruishoutem).
We rapporteren over de voorbije jaren 2014-2016.
Het is onze bedoeling om driejaarlijks een update
te publiceren.
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denktank de Haalbare Utopie olv Jan Bossuyt

Stefaan Vercamer
Volksvertegenwoordiger
1

Ons eerste duurzaamheidsverslag werd gepubliceerd
in 2011. Om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen, willen we eerst en vooral weten
waar de knelpunten van het bedrijf liggen. En om te
weten moet je meten, daar zijn we van overtuigd. Dit
rapport werd genomineerd voor de ‘Award for Best
Belgian Sustainability Report - editie 2011’.
Dit tweede duurzaamheidsverslag gaat een stap
verder. We willen nog meer rekening houden met de
impact van onze beslissingen op onze stakeholders:
personeel, klanten, leveranciers, buurt, omgeving, ….
We blijven onze verantwoordelijkheid nemen om
deze impact – waar negatief – te verminderen en
te voorkomen. Maar willen ook meer dan ooit onze
kennis en kunde inzetten om meerwaarde te bieden.
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GLK Grondwerken is gespecialiseerd in grond-, riolerings-, omgevings-, beton- en afbraakwerken
in de breedste zin van het woord. Kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit en zorg voor het milieu zijn de
pijlers waaraan dagelijks aandacht wordt besteed. Dit uit zich ook in het VCA-label en het duurzaam
bedrijfsbeleid. Daarnaast wordt eveneens sterk ingezet op klantgerichtheid en team spirit.

Over dit rapport
Bij het opstellen van dit duurzaamheidsverslag,
hanteerden we de internationaal erkende
standaarden van het Global Reporting Initiative
(GRI). We kozen ervoor om te rapporteren op Core
niveau. Op onze website vindt u een inhoudsopgave
terug met voor de GRI disclosures en GRI prestatieindicatoren een verwijzing naar de betreffende
pagina.

GV&T Kruishoutem

Dit duurzaamheidsverslag gaat over Grondwerken
GLK bvba (Meirestraat 13, Kruishoutem) en GV&T
Kruishoutem bvba (Industriezone 38a, Kruishoutem).
We rapporteren over de voorbije jaren 2014-2016.
Het is onze bedoeling om driejaarlijks een update
te publiceren.

GV&T Kruishoutem is een recyclagebedrijf gespecialiseerd in de opslag en herbestemming van
uitgegraven gronden met certificaat afgeleverd door vzw Grondbank en de verwerking van
bouwafval. De recyclage van gronden en bouwafval heeft tot doel deze afvalproducten een nieuwe
bestemming te geven. Wij produceren diverse Copro- en Benor gecertificeerde producten voor het
aanvullen en nivelleren van (bouw)terreinen.

Reactie ?

‘Duurzaamheid zit al vanaf het begin in onze bedrijfsvoering verankerd.
We doen ons best om:
• goed te zorgen voor onze medewerkers
• in orde te zijn met wetgeving en vergunningen
• lange termijn denken: blijven voortbestaan’

Els Vandekerckhove

‘De gedrevenheid, het verantwoordelijkheidsbesef voor de
continuïteit van het bedrijf en de zorg voor de werknemers
zijn me enorm bijgebleven. Ik blijf jullie supporter en
bondgenoot en mag ik jullie in-tussen heel veel succes,
creativiteit en doorzettingsvermogen wensen.’

PLANET:

PROFIT:

bouwen met zorg en in evenwicht met de omgeving
betekent eigen recyclageprodukten aanwenden
in het bouwproces, overkappen in functie van
stofbestrijding, regenwaterrecuperatie, gebruik
maken van zonnepanelen, ledverlichting, verwarmen
met warmtepomp, recuperatie van kantoormateriaal
en dit alles in een groene omgeving.

bouwen is tevens bewust financieel investeren in de
toekomst van het bedrijf en onze medewerkers op
deze manier continuïteit garanderen.
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STERK IN GROND- EN SLOOPWERKEN

BAANBREKEND IN RECYCLAGE

Respect history to create future.
Duurzaamheidsverslag 2017

Onze activiteiten hebben een impact op het milieu
en de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Om te bouwen aan een duurzame toekomst
moeten we meer doen dan alleen onze eigen impact
verkleinen. Daarom voeren we veranderingen
door in elk onderdeel van onze waardeketen.
Onderstaande figuur geeft de belangrijkste thema’s
weer waarop we inzetten.

GLK en GV&T staan voor:
KWALITEIT

ZO HOOGWAARDIG
MOGELIJKE RECYCLAGE

WERKEN BINNEN
ECOLOGISCHE GRENZEN

FLEXIBILITEIT
CORRECTE PRIJS

Wij staan klaar voor U
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Grondwerken GLK Bvba
Meirestraat 13, 9770 Kruishoutem
Tel. 09/388 53 17
info@glk.be
www.glk.be

BE 0461528869
Reg. Nr. 461528869 – 060411

BAANBREKEND IN RECYCLAGE

GV&T Kruishoutem Bvba
Industriezone 38a, 9770 Kruishoutem
Tel. 09/383 65 36
info@gvtkruishoutem.be
www.gvtkruishoutem.be
BE 0862986531

DUURZAME
INZETBAARHEID

ENGAGEREND
LEIDERSCHAP

