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1 
In 2016 rapporteerde de Dekker Groep voor 
het eerst over Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Eens per twee jaar publiceren wij een 
volledig rapport met betrekking tot onze doelen en 

resultaten. Tussentijds houden wij onze betrokken 
relaties op de hoogte van onze activiteiten en 
resultaten door middel van een MVO-Update met 
daarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar. 
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2 Grondstof voor ontwikkeling: 
Werken vanuit een hoger doel

De oorsprong van het Dekker bedrijf ligt in het 
winnen van zand en grind uit de rivierbodem 
in het Nederlandse rivierengebied. Ons bijna 
100 jaar oude familiebedrijf werkt vanuit een 
duidelijk doel: het zijn en leveren van grondstof 
voor ontwikkeling. Ontwikkeling die gericht is 
op het creëren van een betere leefomgeving. 
En op het bouwen van langdurige relaties met 
onze stakeholders die leiden tot samenwerking, 
versterking en vernieuwing. 

Onze filosofie

Mensbeeld 

Binnen Dekker Groep hebben we een mensbeeld 
ontwikkeld. Hierin hebben wij omschreven hoe wij 
naar de wereld om ons heen, onze medewerkers en 
onze organisatie kijken. Dit mensbeeld is als volgt 
omschreven: 

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is essentieel voor het bestaansrecht van de organisatie 
en is de stuwende kracht voor een toekomstgerichte, waardevolle bedrijfsvoering. De Dekker Groep is 
onderscheidend in de rol die de onderneming speelt op het gebied van de natuurlijke kringloop. We streven 
naar duurzame inzetbaarheid van mens, maatschappij, natuur en milieu.

Elke medewerker binnen Dekker is dienstbaar aan het primaire proces van verwerven, veredelen en 
vermarkten van primaire en secundaire (bouw)grondstoffen.De operationele verantwoordelijkheid ligt bij de 
medewerkers op de werkvloer, verankerd in multifunctionele, zelfstandig samenwerkende teams.

Iedereen is zich bewust van zijn rol en waarde in het primaire proces en inspireert tot procesontwikkeling. 
Het gezamenlijk belang staat hierbij centraal en heeft als doel om een inspirerende werkomgeving te 
creëren met een positief bedrijfsresultaat.

De ontplooiing van ieders natuurlijke talent als grondstof voor ontwikkeling en de inzet hiervan op de juiste 
plaats in de organisatie, wordt gestimuleerd. Deze ontwikkeling van talenten heeft een vergroting van 
bewustzijn, plezier en samenwerking als effect en draagt bij aan het optimaliseren van het primaire proces.”
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3 MVO-pijlers Dekker

Investeren in 
medewerkers

•
Talentontwikkeling

•
Duurzame inzetbaarheid

•
Veilig werken

Reduceren negatieve 
impact op de omgeving

•
Energiemanagement 

en CO2-reductie
•

Hergebruik en reduceren afval
•

Met zorg en aandacht winnen

Verrijken van de leefomgeving
(positieve impact)

•
Stakeholdermanagement

•
De landschappen die we creëren  

en hun waarde voor mens, natuur,  
milieu en economie

•
Maatschappelijke betrokkenheid
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Grondstof
voor

ontwikkeling

Aandacht

Menselijke maat

Openheid Eenvoud

We staan open
voor de mening

van anderen
Plezier

We houden
elkaar op de 

hoogte

We zijn samen sterk We vieren successen

We denken in 
kansen

We komen onze
afspraken na

We stellen onze
belangstellenden*

centraal

We zien en benoemen
elkaars kwaliteiten

*klanten, omwonenden, relaties

Verbinden Samen

grondstof
voor

ontwikkeling
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4 € 96.603 
miljoen netto omzet Dekker Groep (2016)

€ 5.048
miljoen netto winst Dekker Groep (2016)

198,9 FTE’s 
Dekker Groep en 

100% Dekkerbedrijven (eind 2017)

INVESTEREN IN MEDEWERKERS ECONOMISCH RESULTAAT

226,5
Scholingsdagen 
medewerkers* 
(2016)
*Dekker Grondstoffen en TBdB

0 Bedrijfsongevallen

2 Incidenten (EHBO)

REDUCEREN VAN IMPACT OP HET MILIEU

VERRIJKEN VAN DE LEEFOMGEVING

CO2 per ton zand en grind t.o.v. 
2013 Dekker Grondstoffen (2016)

Beperking leegvaart (2016)
milieucertificaten
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- Green Award
- MVO-prestatieladder
- Beton Bewust

-23%
Verbruik dieselolie (l) per ton 
product t.o.v. 2013 Dekker Grond-
stoffen (2016)

-27%-2,8% 5x

110 ha 156
landbouw/recreatiegebied in Heteren en 
Tull en ’t Waal vergund gekregen t.b.v. 
nieuw landschap voor recreatie en natuur

Stakeholder
contactmomenten* 
(2017)
*Dekker Grondstoffen

795 ha
totaal in ontwikkeling 
(in 100% eigendom van Dekker)

2016-2017 in het kort update 2016 / 2017



5 Om de grondstof voor ontwikkeling te kunnen zijn 
investeren we binnen de Dekker Groep in onze 
medewerkers. In ons ‘mensbeeld’ staat omschreven 
hoe we hier aan werken. We willen de ontplooiing 
van ieders natuurlijke talent stimuleren. Het zien, 
erkennen en benutten van deze talenten op de 
juiste plaats in de organisatie, zal leiden tot meer 
samenwerking om zo onze doelen te bereiken. 

Dat alles doen we om ons proces te optimaliseren. 
En daarmee van toegevoegde waarde te kunnen 
zijn voor onze klanten en stakeholders. We vinden 
het belangrijk dat medewerkers in hun kracht 
staan en met plezier werken. 

Investeren in mensen

Belangrijkste acties 2016/2017
»  Aanbieden cursussen/trainingen: 

timemanagement, omgaan met werkdruk, 

gezond beeldschermwerk, VCA, EHBO, 

vakinhoudelijke trainingen/cursussen

»  Focus op kernwaarden: kernwaardenroos voor 

medewerkers bespreekbaar maken in teams

»  Uitgifte personeelsgids

»  Aanstellen externe vertrouwenspersoon

»  Aandacht voor vitaliteit en gezond eten d.m.v. 

een fietstocht, bijeenkomsten en workshops

»  Werkdruk verlagen door versterking organisatie

update 2016 / 2017

Doelen 2017/2018
»  Aantal medewerkers dat met plezier naar  

het werk gaat: 100% (meting in 2018)

» Aantal bedrijfsongelukken: 0



6 Reduceren impact op de omgeving update 2016 / 2017

De primaire grondstoffen zand, grind en 
klei worden vooral gebruikt voor woning- en 
utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en 
agrarische sector. Het is van belang om zuinig 
om te gaan met onze primaire grondstoffen. Het 
reduceren van afval is in toenemende mate een 
belangrijk thema binnen Dekker. De activiteiten 
binnen de Dekker Groep zijn gericht op het creëren 
van zo min mogelijk impact op de omgeving bij het 
uitvoeren van onze bedrijvigheid. 

Belangrijkste acties 2016/2017
»  Overstap van Rotterdam 58 van fossiele 

brandstof naar 100% groene energie 

(walvoeding) 

»  Energiebesparing dankzij vermindering 

opvoerhoogte bij zandklasseerinstallatie  

(Rotterdam 55)

»  Overstap naar groene stroom bij aflopen 

contracten

»  Productieproces efficiënter maken (Emmy-

Yvonne)

»  Deelname werkgroepen t.b.v. voorbereiding 

Beton Akkoord

»  Beperking leegvaart met 2,8%

»  Hercertificering MVO-prestatieladder niveau 3 

voor Cotrans Scheepvaart (binnenvaartvloot)

»  Green award certificering voor binnenvaartschip 

Cotrans 10

»  Centrale inkoop voor de installaties 

vanuit het oogpunt zo min mogelijk afval/

verbruik: levering in kratten, weinig tot geen 

verpakkingsmateriaal, minder transport

Doelen:
»  Reductie CO2 in grondstoffenproductie  

met 80% in 2020

 »  Energiebesparingen in 

grondstoffenproductie 2020

 »  Overstap van fossiele brandstoffen naar 

grotendeels groene walstroom in 2022

»  Verduurzamen van beton:  

verminderen CO2-uitstoot per jaar met 2%

»  Verduurzamen logistiek: verminderen leegvaart 

met 5% in 2017/2018

-80%
in 2020

uitstoot van productie

10 KV aansluiting voor groene walstroom



7 Verrijken van de leefomgeving update 2016 / 2017

Open dag Randwijkse Waarden voor omwonenden

Parel van de Betuwe

Onder het ‘verrijken van de leefomgeving’ 
verstaan wij het ontwikkelen van een omgeving 
of landschap dat waardevol is voor het welzijn en 
welbevinden van mensen waarin flora & fauna 
gedijen en dat daarnaast ook een economische 
betekenis kan hebben. 

Doelen
»  Het actief onderhouden van een constructieve  

dialoog met onze stakeholders

»  Maatschappelijke bijdrage leveren d.m.v. 

landschapsontwikkeling aan mens, natuur, 

milieu en economie: hoogwaterveiligheid, 

natuurlijk kapitaal (biodiversiteit en bronnen), 

herinrichting omgeving en recreatie

»  Het ondersteunen van lokale en regionale 

maatschappelijke doelen in projectgebieden 

Belangrijkste acties 2016/2017
»   Opendagen omwonenden t.b.v. landschapsvisie 

Gouverneurspolder en Willemspolder

»  Oprichting en start klankbordgroepen 

Gouverneurspolder en Willemspolder

»  Voorbereiding en start herinrichting Randwijkse 

Waarden Heteren, en organisatie open dag voor 

omwonenden

»  Ondertekenen Den Haag Business Protocol 

on Natural Capital en pilot rapporteren over 

Natuurlijk Kapitaal

»  Geven van 55 rondleidingen op Rotterdam 55 

over landschapsontwikkeling en zandwinning

»  Start herinrichting Honswijkerplas bij  

Tull en ’t Waal door middel van inname grond 

»  Ondersteunen maatschappelijke 

projecten zoals o.a.: expositie ‘De Waal 

Bewogen’, talentprogramma ‘Parel 

van de Betuwe’, ondersteuning aanleg 

diverse buitenspeelplaatsen, Ri4daagse, 

bezoekerscentrum De Grote Rivieren

»  Participatie SDA

»  NL Schoon opruimdag



Publicatiedatum
18 januari 2018 

Dit is een uitgave van de Dekker Groep. Onder de Dekker Groep vallen de 
volgende activiteiten:
Dekker Grondstoffen (NL), Dekker Landschapsontwikkeling (NL), 
DClogistiek (NL), Dekker Futerra (NL), Beton Centrale Wessel (NL), 
Delahaye Lauwers (B), Ch. Kesteleyn (B/F),  
Transportbeton de Beuckelaer (B), Dragetra N.V. (B), DMA 
Mineralaufbereitung (D), Les Gravières Rhénanes (F).

Daarnaast heeft de Dekker Groep een belang in:
Albeton B.V. (NL), Betoncentrale Gorinchem B.V. (NL), Cotrans Scheepvaart 
B.V. (NL), Over de Maas B.V. (NL), Geertjesgolf B.V. (NL), Wezendonk Zand en 
Grind B.V. (NL), Consortium Grensmaas B.V. (NL), Zaarderheiken Zand B.V. 
(NL), Alzagri N.V. (B), Steengoed N.V. (B).

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze MVO-update of 
over onze MVO-activiteiten in het algemeen? Neem dan contact met ons op 
via MVO@dekkergroep.nl.

Copyright 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van fotokopie of microfilm of op welke andere wijze 
dan ook zonder voorafgaande toestemming van Dekker Groep. Dekker 
Groep is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze update. 
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Logistiek Grond voor 
herinrichting

BetonGrondstoffenLandschappen


