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H et leven van de huidige én de volgende 

generaties verbeteren. Dat is de 

doelstelling van Vandersanden, al bijna 

honderd jaar lang. We doen dat in de allereerste 

plaats door mooie en kwalitatieve stenen te 

maken. Gevelstenen, steenstrips en straatstenen 

die generaties lang meegaan en de tand des tijds 

moeiteloos doorstaan. Maar we doen dat ook 

door een deel van onze winst aan te wenden om 

elke dag opnieuw het verschil te maken voor onze 

medewerkers, het milieu, de gemeenschap  

en de sector.

Bij Vandersanden noemen we dit ‘collectief welzijn’.

Het is de eerste keer dat Vandersanden een 

duurzaamheidsrapport publiceert. Dit wil niet 

zeggen dat het nieuw is. Integendeel, collectief 

welzijn zit sinds dag één in de genen van 

Vandersanden. Het was, lang voor we het zo zijn 

gaan noemen, de drijfveer van Jaak Vandersanden 

om het bedrijf op te richten.

Vandaag is het meer dan ooit onze ambitie om 

toonaangevend te zijn in collectief welzijn. Zoals u 

snel zal merken, is dit rapport dan ook geen vage 

intentieverklaring. Onze ambitie is vertaald naar 

acties en resultaten. Geen woorden, maar daden.

De voorbije jaren hebben we hard gewerkt om 

een sterk overkoepelend beleid uit te werken rond 

collectief welzijn. Met een heldere visie om alle 

neuzen in dezelfde richting te krijgen, met concrete 

acties op elk van onze vier werkterreinen, met 

meetbare doelstellingen om onze vooruitgang in 

kaart te brengen en te weten wanneer we nog een 

versnelling hoger moeten schakelen.

Onze CEO Pirre Wuytack legt verder in dit rapport 

uit wat collectief welzijn voor Vandersanden 

betekent en hoe het al onze 750 medewerkers 

vooruitstuwt om voortdurend grenzen te 

verleggen. De meeste aandacht in het rapport 

gaat uit naar de concrete verwezenlijkingen: 

gaande van één van de meest energiezuinige 

baksteenovens van heel Europa tot doorgedreven 

aandacht voor een gezonde werkomgeving.

We nemen ook de tijd om vooruit te blikken. Onze 

sector zit in een radicale transformatie. Uiterlijk in 

2050 moeten én zullen we volledig CO
2
-neutraal 

produceren, dat vraagt een gigantische inspanning 

en commitment. Vandersanden neemt het 

voortouw in die evolutie. We innoveren als nooit 

tevoren, we zijn ambitieuzer dan ooit.

2020 was een vreemd jaar. De coronacrisis heeft 

getoond wat wij bij Vandersanden al langer wisten: 

dat we de grote uitdagingen die op ons afkomen 

alleen samen tot een goed einde kunnen brengen. 

Samen met onze medewerkers, samen met de 

gemeenschappen waar we deel van uitmaken, 

samen met al onze partners in de sector. Het 

mooiste maak je samen. Op weg naar een 

duurzame, nieuwe economie!

We hopen dat dit rapport u kan inspireren om 

samen met ons de schouders te zetten onder het 

streven naar collectief welzijn.

Eddy Deconinck 

Directeur Collectief Welzijn bij Vandersanden

Voorwoord

01



02
In het kort 

Collectief welzijn in 2020

 Investering van

per jaar
in goede doelen

€ 500.000

 Daling van 
milieu-impact van

tussen 2020 
en 2023

15%

label van Deloitte

Drie jaar op rij

“best 
managed 

company”

Meer dan

zonder ongeval 
in onze fabriek 

in Kessel

1.000
dagen

Daling van

CO2-uitstoot
dankzij nieuwe tunneloven 

in Tolkamer

25%
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Basis gelegd 
voor productie

koolstofvrije 
bakstenen

Lancering van

in co-creatie 
met twee klanten

RoboBrick

in duurzaamheid 
ondanks coronacrisis

Aanhoudende

engroei
investeringen

Alle

delen in onze winst

750
medewerkers

Lancering
geïmpregneerde 

bakstenen

      Toename 
van de trust index 

collectief welzijn

op twee jaar tijd.

naar

voor langdurig mooie gevels

77%
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Hoe kijkt Vandersanden  
naar collectief welzijn?

Onze missie en visie

V andersanden heeft de ambitie om 

toonaangevend te zijn in collectief 

welzijn, en dit maakt integraal deel uit 

van onze missie en visie op de maatschappij.

Vandersanden denkt niet in jaren, maar wel in 

generaties. We ondernemen niet alleen voor 

onszelf, we willen bijdragen aan de oplossingen 

voor de maatschappelijke uitdagingen die op ons 

afkomen. Dit betekent dat we ruimer kijken dan 

louter economische maatstaven. We streven 

naar een stabiel en gezond evenwicht tussen 

winst voor de samenleving rondom ons, voor 

het milieu, voor onze medewerkers en voor onze 

aandeelhouders.

Dit is wat we bij Vandersanden collectief  

welzijn noemen.

Het blijft ook niet bij dromen. We bevinden ons 

vandaag in poleposition om het meest duurzame 

en innovatieve bedrijf in de baksteensector te 

worden. Daar zijn we trots op.

Ondersteund door sterk verankerde familiale 

waarden maken wij steeds mooiere gevels en 

straten. We vertrekken daarbij altijd vanuit 

een innovatief en duurzaam kader. Onze 

succesformule – innovatie, slimme investeringen 

en de Vandersanden-cultuur met focus op 

verantwoord ondernemen – maakt dat collectief 

welzijn binnen handbereik ligt.

Winstmaximalisatie is daarom geen doel op zich bij 

Vandersanden. Een goed bedrijfsresultaat is een 

middel om te kunnen investeren in de doelen die 

er echt toe doen:

Vandersanden denkt niet in jaren, maar wel in generaties.  

We ondernemen niet alleen voor onszelf, we willen bijdragen aan de 

oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. 

03
Onze missie en visie

04



• Toonaangevend zijn in collectief welzijn

• Voortrekkersrol spelen in klantgerichtheid

• Een leidende rol opnemen in de volledige 

waardenketen 

Collectief welzijn vindt zijn oorsprong in de missie, 

de visie en de kernwaarden van ons familiebedrijf. 

Duurzaamheid, innovatie en mensgerichtheid 

hebben altijd al een voorname plaats ingenomen 

bij Vandersanden.

Ook naar de toekomst toe blijft collectief welzijn 

een kernelement van de missie en visie van 

Vandersanden. We bieden elke werknemer de kans 

om elke dag opnieuw een impact te hebben op 

het milieu, zijn of haar gemeenschap, de sector en 

de eigen werkomgeving. Collectief welzijn is onze 

houvast in tijden van razendsnelle technologische, 

maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Mensen verlangen naar een authentiek, uniek en 

eerlijk verhaal. Met onze visie op collectief welzijn 

proberen we hen dat te bieden.

Realistisch ambitieus

Bij Vandersanden zijn we realistisch ambitieus  

in onze focus op collectief welzijn:

Ambitieus omdat
• we een leiderschapsrol opnemen om de 

negatieve invloed van onze industrie op het 

milieu drastisch te verkleinen. De gevelsteen,  

de straatsteen en het gevelsysteem van morgen 

zullen radicaal van gedaante veranderen. Daar 

werken we vandaag aan. Klimaatverbetering, 

energie-efficiëntie en circulariteit zijn 

belangrijke drijfveren in ons ondernemerschap. 

Ten laatste in 2050 zullen wij CO
²
-neutraal 

produceren, daar mag je ons op afrekenen.

• we het voortouw nemen om onze hele sector 

duurzamer te maken. We doen dit niet alleen, 

maar bundelen de krachten met andere spelers 

en partners. 

• we koploper zijn in de zorg voor het welzijn van 

onze medewerkers. We beschouwen hen als 

actieve ondernemers die allemaal bijdragen aan 

onze ambitie.

• we de gemeenschappen waarin wij actief zijn 

ondersteunen als echte gemeenschapsbouwers, 

zowel financieel als in competentieontwikkeling.
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Realistisch omdat
• we beseffen dat we onze ambitie niet op alle 

terreinen tegelijkertijd kunnen realiseren. We 

focussen op die domeinen waar we écht het 

verschil kunnen maken.

• we de omgevingsfactoren respecteren en al 

onze stakeholders betrekken bij het vastleggen 

van onze prioriteiten.

Onze topprioriteiten

De 31 indicatoren van de MVO Prestatieladder 

en de 17 Sustainable Devolopment Goals (SDG’s) 

dragen allemaal, zonder uitzondering, bij aan een 

meer duurzame wereld. Ook bij Vandersanden 

krijgen al die doelstellingen ruimschoots aandacht. 

Toch zien we ook 10 specifieke werkterreinen 

waar we geloven dat Vandersanden het verschil 

kan maken. Ook hier zoeken we naar een gezonde 

balans tussen ambitie en realisme.

Milieu
1. Grondstoffen: zo weinig mogelijk nieuwe grond-

stof gebruiken en de baksteen circulair maken.

2. Energie: stenen bakken en drogen met steeds 

minder energie en met hernieuwbare energie-

bronnen.

3. Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen: broeikas-

gassen beperken, opvangen en stockeren. 

Zero lozing.

Werk
4. Verhouding met werknemers: constructieve 

dialoog, heldere verwachtingen, comfortabele 

omgeving.

5. Gezondheid en veili gheid: veilige werkomgeving, 

minder belasting, gezonde voeding en beweging.

6. Opleiding en onderwijs: persoonlijke  

ontwikkeling, objectieve loopbanen,  

doelgerichte communicatie.

Meetbare doelstellingen

De MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 

Prestatieladder is hét instrument bij uitstek om stakeholders en 

omgevingsfactoren te betrekken bij het creëren van collectief welzijn. 

Het is tevens de handleiding die ons managementsysteem voor collectief 

welzijn vormgeeft, en ons toelaat om te focussen en te coördineren.

Dankzij de MVO prestatieladder bakenen we duidelijke domeinen af waar 

we een impact willen hebben en vertalen we die impact naar concrete doelen 

en succesindicatoren. Zo komen we tot meetbare doelstellingen waaraan we 

onze projecten kunnen toetsen.

Dat we doelen naar voor durven te schuiven en onszelf continu kritisch durven 

te beoordelen maakt collectief welzijn bij Vandersanden zoveel meer dan een 

papiertje aan de muur.
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“Ik ben ondertussen één jaar in dienst bij Vandersanden, en dat was een zeer positieve en 

interessante ervaring. Ik stond van in het begin versteld van hoeveel belang mensen hier 

hechten aan coaching en begeleiding. Iedereen nam de tijd om me te verwelkomen en raad te 

geven. Dat is me echt bijgebleven.”

“De eerste weken bij Vandersanden heb ik de kans gekregen om mee te draaien in de verschillende 

productieprocessen van het familiebedrijf. Zo zie je dat er bij het maken van bakstenen veel meer 

komt kijken dan je in eerste instantie zou denken. Als iemand die mee op innovatie werkt, heb ik nu ook 

een beter zicht op wat er realistisch is op de werkvloer. Ik apprecieer enorm wat al onze medewerkers 

elke dag presteren. En dan vooral het feit dat ze dat altijd met een glimlach doen”

“Als student kende ik Vandersanden al als duurzaam bedrijf, maar ik stond daar in het verleden redelijk kritisch 

tegenover. Veel bedrijven zeggen dat ze duurzaamheid belangrijk vinden. Nu ik bij Vandersanden werk, zie 

ik dat Vandersanden duurzaamheid écht serieus neemt. Zo werkten we de laatste maanden intensief aan de 

ontwikkeling van CO
2
-neutrale en zelfs -negatieve stenen dankzij carbonatatie. Ondertussen zijn we de productie 

van die stenen aan het uittesten. Als we dat proces schaalbaar kunnen maken, realiseren we een gigantische impact 

op de duurzaamheid van onze sector.”

“Vandersanden neemt duurzaamheid écht serieus”

Project ingenieur bij Vandersanden

Dries WillemsPEOPLE 
OF VANDERSANDEN 
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Sector
7. Gezondheid en veiligheid van consumenten: 

voldoen aan de strengste normen voor  

product en milieu.

8. Productinformatie: up-to-date informatie,  

adviescentrum en een Vandersanden Academy.

9. Marketing en communicatie: MVO projecten in  

de sector en communicatie over collectief welzijn.

Gemeenschap
10. Bijdrage aan het economische systeem: 

ondersteuning van goede doelen door 

gemeenschapsbouwers.

Deze 10 MVO topindicatoren sluiten het 

meest aan bij de onderstaande 9 SDG’s:
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Koppeling aan  
VN Sustainable 
Development Goals

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

van de Verenigde Naties – de zogenaamde 

SDG’s (Sustainable Development Goals) - 

zijn het kompas voor de duurzame ambities 

van Vandersanden. Ze linken al onze acties 

en projecten aan het grotere geheel van 

globale uitdagingen.

Medewerkers, klanten, partners: 

alle stakeholders van Vandersanden 

dragen letterlijk hun steentje bij tot het 

verwezenlijken van de SDG’s. Ze zetten 

mee de toon in het verbeteren  

van de kwaliteit van het leven, dichtbij  

én elders in de wereld.
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Onze doelstellingen  
in collectief welzijn

C ollectief welzijn is voor Vandersanden 

een brede, maatschappelijke opdracht, 

gericht op de levenskwaliteit van al 

onze stakeholders. Nu en in de toekomst. Het 

persoonlijke welzijn van al onze medewerkers 

speelt daarin een belangrijke rol, maar we kijken ook 

verder, onder meer naar een kleinere impact van 

onze producten op het milieu of naar initiatieven 

waarbij we investeren in onze gemeenschap.

Meten is weten. Daarom koppelen we 

meetbare, maatschappelijke doelstellingen aan 

al onze initiatieven. We hanteren hierbij vier 

overkoepelende KPI’s die ons een beeld geven 

van het succes van collectief welzijn en het 

maatschappelijke rendement van Vandersanden. 

Milieu

Onze producten komen tot stand met een 

beperkte belasting op het ecosysteem. 

De basisgrondstof voor bakstenen - klei of leem - 

is quasi oneindig aanwezig. Het eindproduct –  

de steen - kent ook een zeer lange levensduur. 

Toch belasten de productie en het gebruik van 

bakstenen het milieu. De grootste impact is te 

vinden bij het bakken zelf, door de inzet van 

fossiele brandstoffen. 

Onze doelen en projecten voor collectief 

welzijn dragen bij aan een verlaging van deze 

milieubelasting. In grote lijnen gebeurt dat op  

twee manieren: 

• Continu verduurzamen. Hierbij verlagen 

we de impact van onze huidige producten en 

processen. Denk bijvoorbeeld aan energiezuinig 

bakken en drogen, inzetten van hernieuwbare 

energiebronnen, dematerialiseren (o.a. met 

ecostrips), transport, verpakking en zero lozing.

• Disruptief verduurzamen. Innovatie laat ons 

toe om gloednieuwe producten of processen te 

ontwikkelen met minimale impact op het milieu. 

Door middel van carbonatatie zullen wij erin slagen 

om CO
2
-neutrale – en op termijn zelfs CO

2
-

negatieve – bakstenen te produceren. Met nieuwe 

droogstapelsystemen zetten we in op hergebruik 

of verlenging van de levensduur van bakstenen. 

Onze impact op de omgeving meten we aan de 

hand van de milieukostenindicator (MKI). Dit is 

een maatstaf die op basis van levenscyclusanalyse 

de ecologische kosten berekent voor elk type van 

baksteen. Alle processen worden beoordeeld op 

hun ecologische impact: van de ontginning van 

de klei, over de productie en het transport, tot en 

met het gebruik én de afbraak van de baksteen.

De MKI wordt uitgedrukt in € per m² die de 

baksteen(strip) inneemt tegen de gevel, op de 

straat of op het tuinpad. In samenwerking met 

04
Doelstellingen op vlak van collectief welzijn

Geen woorden, maar daden. Dat is onze filosofie rond collectief welzijn.  

Daarom formuleerde Vandersanden duidelijke ambities rond collectief  

welzijn voor het milieu, op het werk, voor de gemeenschap en in de sector.  

Ontdek hoe wij collectief welzijn meten en evalueren.
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Ecochain brengen wij momenteel de MKI van al 

onze producten uit tien verschillende fabrieken 

in beeld. Een immens werk dat ons straks zal 

toelaten om de evolutie van de totale milieukost 

van onze jaarproductie continu te monitoren. 

Daaraan koppelen we ook een duidelijke ambitie.

Doelstelling: tegen 2023 wil Vandersanden 

de milieu-impact van de organisatie met 

minstens 15 procent doen dalen ten opzichte 

van 2020.

Werk

Onze werknemers zijn actieve ondernemers die 

hun eigen toekomst creëren in een prikkelende, 

veilige en gezonde werkomgeving.

Om collectief welzijn voor en door onze 

medewerkers te versterken, ontwikkelde 

Vandersanden een eigen visie op leiderschap en 

eigenaarschap: VDS-M. Dit staat voor:

• Verbinden en innoveren

• Dragen en ontwikkelen

• Sturen

• Managen

VDS-M geeft elke medewerker de kans om 

op zijn of haar manier in verbinding te treden 

met collega’s, business partners en met de 

gemeenschap als geheel. En om de anderen te 

ondersteunen, te coachen en, waar nodig, ook te 

sturen. Het is onze manier als bedrijf om iedereen 

in de organisatie te behandelen als ondernemer en 

eigenaar van zijn of haar toekomst.

Daarnaast hebben we uiteraard ook oog voor het 

persoonlijke welzijn van al onze medewerkers. Heel 

wat van onze interne projecten en doelstellingen 

dragen daaraan bij.

De evolutie van collectief welzijn op het werk 

meten we dankzij de jaarlijkse Trust Index. Die index 

is een personeelsbevraging met 36 indicatoren, die 

Vandersanden heeft uitgewerkt in samenwerking 

met Vlerick Business School. De index en de 

bevraging zijn gebaseerd op het Great Place to 

Work-model, dat we verder hebben vertaald naar 

de specifieke visie en noden van Vandersanden.

De Trust Index toont in ieder geval aan dat we op 

het juiste pad zitten: tussen 2018 en 2020 nam de 

index met vijf procentpunten toe, van 72 procent 

11



naar 77 procent. Ook de betrokkenheid van onze 

medewerkers steeg fors. De responsgraad op 

de bevraging steeg van 71 naar 82 procent in 

diezelfde periode. Laat het duidelijk zijn dat al onze 

medewerkers (terecht) veel belang hechten aan 

collectief welzijn op het werk.

Toch geloven we dat we nog beter kunnen. We 

trekken daarom ook lessen uit de Trust Index. 

Aan de hand van de scores voor 23 groepen 

van medewerkers op 14 verschillende locaties 

zetten wij jaarlijks een nieuw communicatie- en 

verbeteringsproces op. We spotten nieuwe 

opportuniteiten voor collectief welzijn op het werk 

en passen die toe.

Doelstelling: tegen 2023 wil Vandersanden 

een Trust Index voor collectief welzijn op het 

werk realiseren van minstens 80 procent.

Sector

Vandersanden is een betrouwbare partner voor 

projecten die maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) stimuleren en initiëren.

Verbinden, innoveren en ontwikkelen doen 

wij niet uitsluitend binnen de fabrieksmuren. 

Vandersanden werkt proactief samen met tal van 

partners om duurzaamheid hard te maken in de 

PEOPLE 
OF VANDERSANDEN 

“Ik ben verantwoordelijk voor het uitbouwen van relaties met architecten en andere 

stakeholders in het VK, een relatief nieuwe markt voor Vandersanden. Als familiebedrijf 

met langetermijnvisie biedt Vandersanden mij de kans om sterke relaties op te bouwen die 

bijdragen tot duurzame groei. Wij beschouwen onszelf als partners voor architecten en niet 

louter als leveranciers. We praten met hen, peilen naar hun inzichten en reiken ideeën aan die 

nauw aansluiten bij hun noden.”

“Ik begon in maart 2020 bij Vandersanden, twee weken voor ons land in lockdown ging. De aanpak 

van COVID-19 maakte mij meteen duidelijk dat ik de juiste beslissing had genomen om bij dit bedrijf aan 

de slag te gaan. Er heerst bij Vandersanden een familiale sfeer die ik nog nooit ergens had ervaren. Het 

maakt niet uit wie er voor je staat, je kan altijd een oprecht gesprek hebben zonder bang te zijn in botsing 

te komen met iemands ego. Als medewerker, ook in het VK, voel je je deel van de familie.”

“Iets wat ik nooit zal vergeten, is dat onmiddellijk nadat het VK in lockdown ging Vandersanden ons een reep 

chocolade en mondmaskers opstuurde – ook voor mijn gezin. Er zat ook een persoonlijke boodschap bij van onze 

CEO ‘Pirre’ om ons te vertellen dat we samen door deze crisis zullen geraken. Het mag dan een klein gebaar zijn, 

voor mij betekende het veel. Ik voel me geen nummer bij Vandersanden. Ik voel me gewaardeerd vanaf dag één.”

“Ik voelde me gewaardeerd vanaf dag één”

National Specification Manager (VK) bij Vandersanden

Werkt sinds een jaar bij Vandersanden

Mathew Davies
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bouwsector. We willen en kunnen dit niet alleen. 

Het mooiste maak je samen.

We meten onze inspanningen in de bouwsector 

met behulp van de tweejaarlijkse Trust Index 

voor collectief welzijn in de sector. Die brengt 

in kaart hoe verschillende stakeholdergroepen 

in vijf landen Vandersanden (h)erkennen als 

maatschappelijk verantwoorde onderneming. 

Dit veronderstelt ook uitgebreide communicatie 

over onze acties en prestaties op vlak van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, een 

proces dat we in 2020 in gang gezet hebben.

Doelstelling: tegen 2023 willen wij de 

Trust Index voor collectief welzijn in de sector 

verbeteren met minstens 10 procent punten.

Gemeenschap

Onze werknemers zijn empathisch en nemen 

actief deel aan de ontwikkeling van hun 

gemeenschap.

Al jaren besteedt Vandersanden jaarlijks 

1,5 procent van zijn ebitda (voortschrijdend 

gemiddelde van 5 jaar) aan het ondersteunen van 

maatschappelijke projecten in de gemeenschap 

waar we deel van uitmaken. Die maatschappelijke 

investering staat gebeiteld in het familiecharter 

van Vandersanden. In de context van VDS-M 

Leiderschap en Eigenaarschap nemen steeds meer 

medewerkers een verbindende en ontwikkelende 

rol op in die maatschappelijke projecten. Ze 

ontpoppen zich tot gemeenschapsbouwers.

Doelstelling: tegen 2023 willen wij het aantal 

medewerkers met maatschappelijke impact 

in de gemeenschap met 15 procent verhogen.
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Markante prestaties in collectief welzijn

Markante prestaties 
in 2020

Voor het milieu

V andersanden denkt niet in jaren, maar 

in generaties. Daarvan getuigt ons 

familiale karakter, maar evenzeer de 

tijdloosheid en duurzaamheid van onze producten. 

Straatstenen en gevelstenen gaan vele tientallen 

jaren mee. We innoveren actief om de ecologische 

impact van onze stenen te minimaliseren en de 

duurzaamheid ervan te vergroten.

Energiebesparing: energiezuinige ovens
In Tolkamer hebben we in 2020 een 

gloednieuwe oven in gebruik genomen, de meest 

milieuvriendelijke ter wereld. De tunneloven, liefst 

240 meter lang, vervangt drie oudere ovens 

en is uitgerust met hoogwaardig en extreem 

dik isolatiemateriaal. Dit leidt tot een drastische 

vermindering van het energieverbruik en tot een 

reductie van de CO
2
-uitstoot met 25 procent, goed 

voor een besparing van 5000 ton CO
2
 per jaar.

Ook in de fabriek te Hedikhuizen hebben 

investeringen aan de ovens geleid tot een 

voorlopige vermindering van de uitstoot met 

afgerond 10 procent.

Hernieuwbare energie: Zonnepanelen
Sedert enkele jaren implementeert Vandersanden 

een programma dat de fabrieksdaken uitrust met 

zonnepanelen, met het oog op de vergroening 

van de energieproductie. Met inbegrip van de 

meeste recente plaatsingen bestaat ons park nu uit 

34.021 zonnepanelen. Naargelang de fabriek staan 

deze in voor 10 tot 35% van het elektrisch verbruik.

Hernieuwbare energie: Windmolens
In Lanklaar werd in 2020 de vergunning voor de 

bouw van de eerste Vandersanden-windmolen 

afgeleverd. Deze zal een vermogen hebben van 

4,2 MW en een tiphoogte van 200 meter. Ook 

in de buurt van de andere fabrieken zijn we in 

gesprek met de stakeholders voor de plaatsing 

Vandersanden investeert op lange termijn in alle aspecten van collectief welzijn. 

We gaan voor duurzaamheid op het werk, in de gemeenschap en in de sector,  

en zetten ons sterk in voor het milieu. Op elk van die vier werkterreinen hebben 

we ook in 2020 een grote vooruitgang geboekt, en projecten op de rails gezet 

die ook in de toekomst het verschil zullen maken. Stuk voor stuk sluiten deze aan 

bij de kritische succesfactoren en -doelen uit het MVO-managementsysteem.
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van windmolens. We rekenen op de diverse 

overheden om deze projecten te vergunnen, 

omdat ze bijdragen aan hun eigen ambitie inzake 

hernieuwbare energie.

Body Mass Index: Dematerialiseren
De klassieke gevelsteen gaat op dieet. 

In de praktijk betekent dit dat we onze 

bakstenen dunner maken met behoud van hun 

eigenschappen. Waar gevelstenen vroeger nog 

10 centimeter dik waren, evolueert dat vandaag 

naar 6,5 à 8 centimeter. Omdat we minder 

materiaal gebruiken, is er bij het productieproces 

ook minder energie nodig om een steen te bakken.

Body Mass Index: ECO strips
Een verregaande toepassing van dematerialiseren 

is de evolutie naar het gebruik van strips, 

die nog dunner zijn en dus ook CO
2
-armer 

en milieuvriendelijker. Vandersanden was de 

allereerste steenfabrikant die eco-strips van 

2 cm dikte meteen in de mal vormde in plaats van 

ze te zagen uit een baksteen. Het verbruik van 

grondstoffen daalt zo met meer dan 70 procent, 

het energieverbruik met 50 procent. Strips zorgen 

bovendien, in combinatie met isolatiemateriaal, 

voor meer energie-efficiënte woningen. En 

steeds meer vinden ze hun weg in prefabricatie 

van woningen, dank zij de volautomatische 

strippenrobot RoboBrick.

PEOPLE 
OF VANDERSANDEN 

“We werken hard rond duurzaamheid in het R&D-team, zowel voor onze producten als 

onze processen. Op verschillende manieren proberen we af te geraken van de hedendaagse 

bakstenen die veel energie verbruiken. Tegen 2050 willen we met Vandersanden  

CO
2
-neutrale of zelfs -negatieve bakstenen produceren. Dat is niet zomaar een holle belofte, 

maar een ambitie waar we letterlijk élke dag mee bezig zijn.”

“Zo werken we vandaag bijvoorbeeld aan carbonatiestenen. Binnen één à twee jaar moeten die 

in productie gaan. De carbonatiestenen worden geproduceerd met staalafval en gedroogd in een 

omgeving met CO
2
. Bij dat productieproces halen we meer CO

2
 uit de lucht dan we uitstoten, waardoor 

we een CO
2
-negatieve baksteen kunnen aanbieden. Ter illustratie: bij de bouw van een huis met traditionele 

stenen komt gemiddeld 3 ton CO
2
 vrij. Hetzelfde huis met carbonatiestenen bouwen, neemt 5 ton CO

2
 op.”

“Eigenlijk werken we hier een beetje als een start-up. Medewerkers krijgen veel kansen om eigen concepten uit 

te werken. Toen ik pas begon bij Vandersanden ben ik eens gaan kijken bij een bedrijf dat een droogstapelsysteem 

aanbood. Eerlijk gezegd vond ik dat we dat zelf anders, misschien zelfs beter konden. Vandersanden heeft me 

alle ruimte gegeven om dit systeem zelf uit te werken. Naar goede ideeën wordt altijd geluisterd. Zolang ze maar 

duurzaam zijn. Is dat niet het geval, dan ketsen ze ze onverbiddellijk af.”  

“We werken met ons R&D-team als start-up”

Product development engineer bij Vandersanden

Werkt één jaar bij Vandersanden

Dries Beyens
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In 2020 werden het proces en het kwaliteitsniveau 

van de fabriek te Maasmechelen verder 

geoptimaliseerd. Tegelijkertijd heeft Vandersanden 

in de fabriek te Lanklaar proeven uitgevoerd met 

nieuwe pers- en andere technieken en aldus de 

weg geplaveid voor de nieuwe strippenfabriek  

van de toekomst.

Beperken broeikasgassen: Carbonatatie
Werkelijk disruptief is Vandersanden als het 

gaat om de productie van stenen en strips door 

middel van carbonatatie. Door CO
2
 op te nemen 

in plaats van uit te stoten, zijn die stenen bij de 

meest innovatieve van de bouwsector. Na een 

fase van product- en procesontwikkeling, inclusief 

de testopstelling van een CO
2
 klimaatkast en 

drukpers op de locatie te Lanklaar, staat alles in de 

steigers voor de bouw van een pilootfabriek voor 

de productie van carbonatatiestenen.

Circulariteit: Droogstapelsystemen
In 2020 heeft Vandersanden verder geïnvesteerd 

in de productontwikkeling en prototyping van 

droogstapelsystemen, inclusief de opstart van een 

pilootproject. Met deze toepassing kunnen stenen 

droog gestapeld worden, ze hoeven dus niet langer 

gemetst te worden met mortel. Dit levert niet 

alleen tijdwinst op bij de plaatsing, ze zijn bovendien 

circulair, herbruikbaar en modulair. En, in combinatie 

met carbonatatie, ook nog eens koolstofvrij!

CCU & CCS: Rookgassen opvangen
In samenwerking met externe partners en 

kenniscentra onderzoekt Vandersanden 

de mogelijkheid om de rookgassen van de 

steenfabrieken te kunnen opvangen en te 

stockeren. Op de valreep van 2020 bereikte ons 

het nieuws dat dit onderzoek in positieve richting 

evolueert en stilaan kan bevestigd worden.

Milieuvriendelijke verpakkingen
Het continu verbeteren van de functionaliteit, 

duurzaamheid en eenvormigheid van onze 

verpakkingen binnen hun gehele levenscyclus is 

een ambitie waarbinnen het afgelopen jaar de 

eerste stappen zijn gezet vanuit de werkgroep 
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‘verpakkingen’. Onze fabriek in Tolkamer is de 

eerste waar we met trots kunnen zeggen dat alle 

verpakkingen minstens 30 procent gerecycleerd 

plastic bevatten. Na een positief pilootproject 

in de fabriek in Spouwen zal ook hier in 2021 

de volledige omslag naar minstens 30 procent 

gerecycleerd materiaal gemaakt worden.

Op het werk

Bij Vandersanden staan een familiale sfeer, 

mensgerichtheid en integriteit centraal. Onze 

750 medewerkers zijn actieve ondernemers die 

hun eigen toekomst creëren in een prikkelende, 

veilige en gezonde omgeving. Al onze medewerkers 

worden gemotiveerd en krijgen de ruimte om 

hun leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen, hun 

verantwoordelijkheid te nemen, en onze ideeën 

rond collectief welzijn actief uit te dragen.

Op die manier droeg iedereen bij 

Vandersanden in 2020 opnieuw bij aan onze 

duurzaamheidsdoelstellingen en inspanningen met 

betrekking tot collectief welzijn.

Veilige werkomgeving: Safety Award
De inspanningen om de veiligheid in onze fabrieken 

nog verder te verhogen, werden geïntensifieerd. 

De fabriek in Kessel (Nederland) sleepte als  

eerste de Safety Award in de wacht na meer  

dan 1000 werkdagen zonder ongeval.

PEOPLE 
OF VANDERSANDEN 

“De overname door Vandersanden heeft voor onze medewerkers hier in Noord-Duitsland 

vele positieve veranderingen gebracht, vooral op het gebied van duurzaamheid en 

werkomstandigheden.”

“Zo besteedt Vandersanden enorm veel aandacht aan veiligheid op het werk. Er werd fors 

geïnvesteerd in beveiliging en afbakening van risicovolle zones in de fabriek, om contact met 

gevaarlijke installatiezones tot een minimum te beperken. Ook op milieuvlak kreeg onze productielocatie 

een enorme boost. Ons droogproces heeft dankzij de installatie van een automatische besturing in 

maar liefst één jaar tijd voor een indrukwekkende energie-(r)evolutie gezorgd.”

“Vandersanden blinkt volgens mij ook uit in de manier waarop het als bedrijf elke medewerker waardeert. 

Dat gaat dan van een bevraging bij alle werknemers over hun werktevredenheid, waarbij werkelijk élke 

mening telt, tot het stimuleren van gezonde voeding via fruitpakketten. Collectief welzijn bij Vandersanden, 

dat is voor mij de som van vele kleine delen.”

“Bij Vandersanden telt élke mening”

Plantmanager van de productielocatie in Glückstadt (Duitsland),  
die in 2019 door Vandersanden werd overgenomen

Werkt al 16 jaar op deze productielocatie

Bettina Falkenberg
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Veilige werkomgeving:  
aanpak coronapandemie
De coronacrisis vormde in 2020 een bijkomende 

uitdaging voor het management om de 

werkomgeving veilig en gezond te houden. Onder 

impuls van een internationaal coördinatieteam 

en dankzij verregaande, interne communicatie is 

Vandersanden erin geslaagd om de veerkracht 

van het personeel aan te spreken. Op een uiterst 

veilige manier zijn onze medewerkers er in de 

fabrieken, op kantoor en in hun home office in 

geslaagd om het productievolume en de omzet 

van 2019 te overtreffen.

Gelijke behandeling: Groepsbonus
Vandersanden kent bewust geen individueel 

bonussysteem. In 2020 ontvingen alle 

medewerkers van de hele groep, zonder 

uitzondering, een uniforme bonus die afhangt van 

het groepsresultaat. De bonus trekt de spreuk 

“het mooiste maak je samen” door in de praktijk 

en krijgt hierdoor de facto het karakter van een 

deelname in de winst voor alle 750 medewerkers.

Gelijke behandeling: 
Arbeidsvoorwaarden
In België ressorteren de fabrieks- en 

kantoormedewerkers onder een verschillend 
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PEOPLE 
OF VANDERSANDEN 

“Ik werk sinds kort gedurende 1 dag per week bij Vandersanden aan een project in het kader 

van collectief welzijn op het werk. Met groepstrainingen en individuele coaching help ik de 

leiding om de visie van VDS-M leiderschap en eigenaarschap in de praktijk toe te passen. Na 

11 jaar ervaring als psychologe vind ik het fijn om op mijn eigen manier bij te kunnen dragen aan 

het succes van ons familiebedrijf.”

“Je merkt dat er bij Vandersanden een zeer open cultuur is. Met onze sessies over leiderschap willen we 

een gesprek openen over hoe je als leidinggevende jezelf, je team en je collega’s op een doordachte manier 

kan ontwikkelen, sturen, managen en verbinden – onze VDS-M filosofie. We proberen hen kapstokken te 

geven zodat iedereen op zijn of haar eigen manier collectief welzijn op het werk in de praktijk kan omzetten. 

Zoals mijn vader het zegt: “ je moet mensen geen vissen geven, maar ze leren vissen”.”

“Ik heb me de afgelopen weken enorm welkom gevoeld bij Vandersanden, alles voelde hier vanaf dag één 

vertrouwd aan. Dat zie je niet overal. Ik durf ook te zeggen dat ik hier zelf veel heb bijgeleerd. Mensen zijn hier 

eerlijk en dat apprecieer ik. Van mijn leidinggevende heb ik veel erkenning gekregen, maar ook feedback over mijn 

werkpunten. Iedereen bij Vandersanden heeft me op zijn of haar manier iets bijgebracht, al is het maar dat ik niet 

zo vaak jargon mag gebruiken (lacht).”

“Mensen zijn hier eerlijk en positief, dat zie je niet overal”

Stagiaire bij Vandersanden

Dochter van CEO Jean-Pierre – ‘Pirre’ – Wuytack

Lore Wuytack
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paritair comité, wat een invloed heeft op de 

arbeidsvoorwaarden. In 2020 werd de eerste fase 

afgerond om deze voorwaarden te harmoniseren. 

Ons beleid met betrekking tot vakantiedagen en 

het gewaarborgd loon bij langdurige ziekte zijn 

voortaan uniform.

Werkbare belasting: Ergonomie
Het HSE-team is gestart met een nieuwe studie 

om het ergonomische karakter van de werkposten 

in de fabrieken te verbeteren. Dit leidt niet alleen 

tot verbeterde inzichten, maar tevens tot concrete 

aanpassingen van de werkplaats en opleidingen 

in ergonomische aspecten. Het geheel laat meer 

jobrotatie toe om het werk te verlichten en verhoogt 

de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Werkbare belasting: WAK
De gezondheidscrisis van 2020 bracht de nood 

aan hybride werkvormen in een stroomversnelling 

en gaf meer inzicht in de voor- en nadelen van 

telewerk. De WAK-policy (Werken op Afstand 

en op Kantoor) berust op de pijlers integriteit en 

vertrouwen, en verzoent beide aspecten mits 

toepassing van een voorafgaande risicoanalyse.

Eigenaarschap in  
persoonlijke ontwikkeling
Door een combinatie van groepssessies 

en individuele applicatietraining werden de 

teamleaders van de fabriek in Spouwen ‘live’ 

gecoacht in de competenties die samenhangen 

met de VDS-M visie voor leiderschap en 

eigenaarschap. Dit project wordt nu doorgetrokken 

naar alle sites en alle niveaus binnen de organisatie.

Bestuur: Best Managed Company
Voor het derde jaar op rij verwierf Vandersanden 

in 2020 het label Best Managed Company, 

georganiseerd door Deloitte en toegekend door een 

gespecialiseerde vakjury wegens de aanhoudende 

prestaties inzake strategie, innovatie, commitment 

en financieel resultaat. De specifieke aanpak van 

Vandersanden rond collectief welzijn liep daarbij 

sterk in de kijker. We zijn klaar om in 2021 het 

golden label te verdienen! 
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Beweging en gezonde voeding:  
de “olympische gedachte”
Ook hier gooide de coronacrisis aanvankelijk 

roet in het eten. De enthousiaste organisatoren 

van het OC bleven niet bij de pakken zitten en 

schoeiden het traditionele energy@vandersanden 

programma op een andere leest. In het 

vooruitzicht van de Olympische Spelen in 

2021 sprak het team het eigenaarschap van de 

medewerkers aan door tal van uitdagingen in een 

online verbinding te monitoren. De hoop leeft 

dat dit programma kan culmineren in de jaarlijkse 

Familiedag in september 2021.

Heldere verwachtingen
De communicatie en de sensibilisering rond de 

strategische doelstellingen van Vandersanden 

breidden zich in 2020 uit in de diepte en in de 

breedte van de organisatie. De strategie werd 

verder vertaald in afdelings- en markt-plannen,  

met betrokkenheid van alle stakeholders. De nieuwe 

uitdagingen en verwachtingen worden tevens 

gepersonaliseerd in individuele jaardoelstellingen 

binnen het personeelsinformatiesysteem.

Constructieve dialoog: de trust index 
als motor voor verbetering
De personeelsbevraging van eind 2019 was, zoals 

vorig jaar, de aanleiding voor een communicatie- 

en verbeteringsproces dat nieuwe opportuniteiten 

voor collectief welzijn op het werk blootlegt door 

middel van VDS-M leiderschap en eigenaarschap. 

De trust index van eind 2020 evolueerde gunstig 

van 74 procent naar 77 procent, met een 

responsgraad van 82 procent!

Objectieve loopbanen
Alle functieprofielen kregen in 2020 een update 

in een uniform systeem met resultaatsgebieden 

en competenties en zijn tevens geïntegreerd in 

het AFAS-personeelsinformatiesysteem, waarin 

ook de voortgangs- en beoordelingsgesprekken 
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worden beheerd. Voor aanwervingen, promoties 

en functiewijzigingen zijn assessment tools 

uitgewerkt om groei te promoten en tegelijk 

objectief te laten verlopen.

Collectieve ruimten
Vandersanden investeerde in 2020 onverwijld 

verder in het comfort van collectieve ruimten voor 

de medewerkers. Meest in het oog springend 

zijn de nieuwe kantoorgebouwen in St. Ives 

(UK) en Kessel (NL), alsook de verfraaiing van 

de fabrieksruimten van onze jongste telg in de 

Vandersanden familie te Glückstadt (D).

In de sector

Vandersanden is een betrouwbare partner voor 

projecten die maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) stimuleren en initiëren. 

We zoeken voortdurend en proactief naar 

constructieve samenwerkingsverbanden met 

andere spelers binnen onze sector. Daarbij hebben 

we oog voor alle stappen in de waardeketen 

- van grondstofwinning tot het plaatsen en 

onderhouden van eindproducten.

We willen een voortrekkersrol vervullen op vlak van 

innovatie en duurzaamheid in de sector, en proberen 

hierbij zoveel mogelijk partners te betrekken. Onze 

leuze is niet voor niets ‘het mooiste maak je samen’. 

Vandersanden trekt daarom niet alleen continu 

aan de kar om de sector te vernieuwen en te 

verduurzamen, maar ook om internationaal eerlijke 

concurrentie te garanderen.

Leiderschap opnemen in de sector
In 2019 pleitte Vandersanden voor 

duurzaamheidsdoelstellingen binnen de 

keramische sector en een actieplan voor een 

daling van de CO
2
-uitstoot van 80 procent 

tegen 2050. Dit pikten we in 2020 verder 

op met concrete, stapsgewijze oplossingen in 

samenwerking met onderzoeksinstellingen en als 

actief bestuurslid van diverse sectorfederaties.

Geïmpregneerde stenen
Vandersanden ijvert voor langdurig mooie gevels. 

Daarom investeren we naast dunnere stenen 

ook in waterbestendige of ‘geïmpregneerde’ 

stenen. Op die manier nemen we het risico op 

vergipsing – de witte waas op buitengevels – 

decennialang weg. Onze technici gingen zelf aan 

de slag en ontwikkelden samen met de KU Leuven 

een gevelsteen met waterafstotende buitenzijden 

en een poreus legvlak. De baksteen is makkelijk 

te leggen én blijft veel langer mooi. Het probleem 

van vergipsing is daarmee voorgoed van de baan.

We nodigen ook regelmatig Toekomstbouwers 

– visionaire denkers uit de bouwwereld – uit om 

samen met ons vooruit te kijken hoe we huizen, 

kantoren, gebouwen, straten, pleinen, onze 

samenleving en levenskwaliteit verder kunnen 

vernieuwen en verduurzamen.

Kennisdeling en verrijking
Met zijn Academy vormt Vandersanden een 

expertisecentrum waar vakgenoten elkaar 

inspireren en stimuleren. Architecten, aannemers, 

ontwikkelaars en studenten kunnen er terecht 

om hun kennis te verrijken en met elkaar te 

delen. Naast onze eigen experts schakelen 

we ook externe specialisten in om samen ons 

vakgebied te versterken. Samen met onze nieuwe 

website lanceerde Vandersanden ook een digitale 

kennisbibliotheek, met een continu groeiend 

aanbod van raadpleegbare kennisartikelen.

Naast het fysieke opleidingsaanbod hebben we 

sinds de opmars van het coronavirus een rijk 

aanbod van webinars opgezet. Op die manier 

geven we professionals uit de sector ook in tijden 

van telewerk de kans om op een professionele en 

laagdrempelige manier inspiratie op te doen over 

thema’s die in de markt leven. Denk bijvoorbeeld 

aan circulariteit in de openbare ruimte of 

complexere zaken zoals vergipsing en uitbloei. We 

namen de community tot slot mee in de wereld 

van innovatieve, fraaie en duurzame oplossingen, 

waaronder speciale technieken en effecten.
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“Je merkt dat Vandersanden met een frisse blik naar de bouwsector kijkt. Zo werk ik in de 

onderzoeksafdeling, maar heb ik eigenlijk geen bouwgerelateerde opleiding. Vandersanden 

wilde vooral iemand binnenhalen die op een andere manier naar een baksteen kijkt, om te 

blijven vernieuwen. Dat spreekt in hun voordeel. Bij Vandersanden leerde ik hoe fascinerend 

bakstenen zijn en hoe groot hun positieve impact op de wereld kan zijn.”

“De voorbije twee jaar ben ik vooral met RoboBrick bezig geweest, onze volautomatische 

strippenrobot. Door sneller en automatisch te werken, kunnen we gevelplaten tot 15 keer sneller 

verlijmen en besparen we tot 60% aan grondstoffen en energie. Zo verhogen we de toegankelijkheid 

van onze steenstrippen voor het brede publiek. RoboBrick is daarmee één van onze belangrijkste 

verwezenlijkingen voor collectief welzijn in de sector. Ik vergelijk het graag met de lopende band voor 

auto’s. Toen Henry Ford die meer dan 100 jaar geleden uitvond, was dat de start voor de democratisering 

van de auto. Met RoboBrick kunnen we hetzelfde doen voor huizen.”

“Ook binnen het bedrijf speelt RoboBrick een belangrijke rol. Het is een spannend project waar onder de 

medewerkers veel enthousiasme rond leeft. RoboBrick is het resultaat van een nauwe samenwerking met klanten 

en leveranciers, en werd ondertussen al geïnstalleerd bij onze partners IIBO en Spaansen. Met andere woorden: 

het systeem is de perfecte belichaming van onze leuze ‘het mooiste maak je samen’.”

“RoboBrick kan woningen democratiseren”

Productontwikkelaar bij Vandersanden

Simon Knapen
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Industrialisatie en robotisering 
Onze partnerschappen met bedrijven als 

Spaansen en IIBO zijn schoolvoorbeelden van 

constructieve samenwerkingsprojecten binnen de 

bouwwereld. Spaansen en IIBO zijn producenten 

van prefabcasco’s. Ze gebruiken het innovatieve 

RoboBrick-systeem van Vandersanden om gevels 

af te werken met keramische baksteenstrips. We 

geloven dat dergelijke samenwerkingsprojecten de 

sleutel zijn tot duurzame innovatie en de toekomst 

zijn voor de sector.

Digitale roadmap
In 2020 vertaalde Vandersanden zijn digitale 

strategie in een concreet plan van aanpak. Dit 

plan vertrekt van vier focus terreinen: fundament/

landschap, organisatie, applicaties, en leren 

& evolueren. Binnen deze digitale roadmap 

lanceerden we in 2020 al ruim 25 digitale 

projecten. De digitale fundamenten zijn daarmee 

gelegd voor verdere digitalisering de komende 

jaren en decennia.

Digitaliseringsprojecten met partners
In samenwerking met transporteurs is een 

mobiele applicatie ontwikkeld voor het beheren en 

verwerken van digitale vrachtbrieven. We bieden 

daarmee een antwoord op een toenemende 

vraag vanuit gemeenten in Nederland voor 

een papierloos transportproces. Daarnaast 

inventariseerde Vandersanden in 2020 samen 

met handelaars welke vragen er doorgaans 

gesteld worden aan hun klantendienst en hoe 

Vandersanden zijn dienstverlening nog efficiënter 

en toegankelijker kan maken. Dit resulteerde in  

de lancering van een digitaal klantenplatform  

voor handelaars.

Op Digi’Café bij Vandersanden
Vandersanden vindt het vanzelfsprekend om zijn 

klanten steeds in een warme en familiale sfeer 

te ontvangen in de showrooms. Samen - onder 

het genot van een kopje koffie - bespreken we 

welke opties beschikbaar zijn voor klanten in het 

verwezenlijken van hun bouwprojecten en -dromen.

Het coronavirus motiveerde ons om deze 

persoonlijke dienstverlening ook door te vertalen 

naar een digitaal model: Digi’Café. We bieden 

klanten een virtueel en interactief showroombezoek 

met persoonlijke begeleiding en advies, zoals men 

dat van Vandersanden mag verwachten. Het enige 

verschil is dat een klant het product niet persoonlijk 

kan bekijken en voelen. Dit lossen we op door 
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de klant na afloop monsters van hun keuze op te 

sturen. Ruim 15 procent van de bezoekers in onze 

showrooms verkiest deze digitale optie.

In de gemeenschap

We nemen actief deel aan de ontwikkeling 

van de gemeenschap waar we met onze 

onderneming integraal deel van uitmaken. Zowel 

het managementteam als de medewerkers van 

Vandersanden staan in nauw contact met de 

lokale gemeenschap rond onze fabrieken en 

vestigingen, en ondersteunen die waar mogelijk.

In 2020 investeerde Vandersanden afgerond 

500.000 euro in de gemeenschappen waarin 

we leven en werken. We leggen onze focus op 

projecten die een duurzame impact op lange 

termijn genereren.

Maar ons engagement gaat verder dan 

sponsoring. We creëren met onze medewerkers 

een echt netwerk van gemeenschaps- en 

toekomstbouwers die instaan voor verbinding 

met lokale gemeenschappen. We zetten daarbij 

fors in op zelfredzaamheid. Daarom gaat er veel 

aandacht naar onderwijs en naar het stimuleren 

van ondernemerschap.

Goede doelen
Jaarlijks selecteert Vandersanden acht 

nieuwe sociaal-ecologische organisaties waar 

medewerkers in hun privésituatie actief bij 

betrokken zijn. De onderneming verdubbelt de 

opbrengst die tot stand komt door de inbreng van 

het personeel bij allerhande personeelsactiviteiten. 

Omdat die activiteiten als gevolg van de 

coronacrisis noodgedwongen op een laag pitje 

stonden, heeft Vandersanden de financiële bijdrage 

in 2020 grotendeels voor eigen rekening genomen.
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Gemeenschapsbouwers:  
Natuur en milieu
Met de projecten Hedikhuizen Duurzaam en 

Duurzaam Gelders Eiland – die aansluiten bij 

onze fabrieken in Hedikhuizen en Spijk/Tolkamer 

– ondersteunen we het initiatief van hele buurten 

om zelf duurzame energie op te wekken en te 

distribueren. Zo draagt Vandersanden samen met 

de bewoners direct bij aan de energietransitie. 

Helaas stuit deze transitie in sommige gevallen 

op de traagheid en/of goedkeuring van de hogere 

overheden om versneld resultaten te boeken.

Gemeenschapsbouwers: Onderwijs
We zetten onze schouders onder het Charter 

Techniekpromotie en zijn partner van 

Clean Earth Adventure, een educatief 

programma in virtual reality dat de interesse in 

techn(olog)ische beroepen aanwakkert. Als we 

de grote maatschappelijke uitdagingen willen 

aanpakken, hebben we de technologische 

innovatie broodnodig. Die begint bij de bron, bij 

technisch onderwijs. Vandersanden ondersteunt 

daarom projecten die meer kinderen en jongeren 

warm maken voor technische richtingen op school.

Gemeenschapsbouwers: Internationaal
Kleine en middelgrote ondernemingen zijn een 

belangrijke motor voor welvaart. Ondernemers 

voor Ondernemers stimuleert en versterkt 

daarom startende bedrijven in Afrika om 

lokale groei aan te wakkeren. Vandersanden 

is een van de bedrijven die hun ervaring ter 

beschikking stellen om Afrikaanse ondernemers te 

ondersteunen op weg naar groei.

27



Vandersanden werkt samen met Cunina om 

kinderen in onder meer Oeganda de kans te geven 

om naar school te gaan.

Daarnaast investeerden we mee in de innovatieve 

Maggie Shelters. Die werden ontwikkeld 

door Leuvense architecten en verbeteren de 

accommodatie in vluchtelingenkampen radicaal.  

De shelters zijn veel beter gewapend tegen koude 

én warmte dan de doorsneetenten waar de meeste 

vluchtelingen vandaag noodgedwongen in leven.

Onze partner Project Eight experimenteert 

tot slot in Oeganda met een basisinkomen voor 

lokale bewoners, met spectaculaire resultaten. 

Het basisinkomen heeft een grote impact op de 

ondernemingszin en de zelfredzaamheid van de 

lokale bevolking.

Gemeenschapsbouwers:  
Sociaal ondernemerschap
Vandersanden stond in 2020 mee aan de wieg van 

Social Enterprise Vlaanderen en maakt ook 

deel uit van het bestuur. Onder het motto “Samen 

maken we dat het loont” zal deze organisatie zich in 

de loop van 2021 ontplooien tot een beweging waar 

gelijkgestemde maar heel diverse ondernemers in 

Vlaanderen, over alle sectoren heen, zich thuis voelen 

om de transitie te maken naar de nieuwe economie.

Gemeenschapsbouwers: Sport
In plaats van grote professionele sportteams te 

sponsoren, ondersteunen we liever lokale teams. 

We bieden sporters de kans om hun talenten 

te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zoals 

het NXTG Racing Team met talentvolle jonge, 

Nederlandse wielrensters. Of lokale voetbalteams 

in de buurt van onze fabrieken. We geloven 

sterk in de positieve impact van sport, zowel op 

de gezondheid van mensen als op het sociale 

weefsel. Sportclubs zijn vaak het cement dat 

lokale gemeenschappen sterker maakt en de 

samenhorigheid bevordert.
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“Ik werk al meer dan 20 jaar bij Vandersanden, eerst als zetmachinist, tegenwoordig als 

laborant. Ik heb me altijd deel gevoeld van de Vandersanden-familie. Enkel in 2003 verliet ik 

Vandersanden tijdelijk om een droom na te streven: beroepssoldaat worden. Maar toen ik kort 

daarna het nieuws kreeg dat ik vader zou worden, heeft Vandersanden me met open armen 

teruggenomen. Dat vergeet ik nooit.”

“Vandersanden doet als familiebedrijf veel om zijn werknemers te erkennen. Je ziet dat in de kleine 

dingen – we krijgen bijvoorbeeld elke dag fruit en een flesje frisdrank op het werk –, maar ook in de 

manier waarop Vandersanden omgaat met het gemeenschapsleven in Spijk.”

“Ik durf Spijk al eens het adoptiekindje van Vandersanden te noemen. Met zo’n 13 straten is het hier niet 

groot, de laatste decennia zijn veel mensen vertrokken en heeft ook de school de deuren moeten sluiten. 

Waar er vroeger 1100 inwoners waren, zijn dat er nu nog 700. Dat ga je merken als klein dorp. Toch zit je 

hier met een hechte gemeenschap en Vandersanden doet wat het kan om die te ondersteunen.”

“Zo ben ik trots dat we dankzij de steun van Vandersanden elk jaar de intocht van de Sint in Spijk kunnen 

organiseren. Ook toen we de trap in de dijk van ons dorp opnieuw wilden aanleggen en ons centrum wilden 

vernieuwen, stond Vandersanden klaar met de materialen voor dat werk. We kunnen altijd op hen rekenen. 

Vandersanden is zo de levensader van Spijk.”

“Vandersanden is de levensader van Spijk”

Laborant bij Vandersanden in Spijk (Nederland)

Mark Pastoors
PEOPLE 

OF VANDERSANDEN 
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Collectief welzijn 
zit in de genen 
van Vandersanden

V olgens Jean-Pierre – ‘Pirre’ voor de 

kennissen – Wuytack zit de toewijding 

voor collectief welzijn in de genen 

van Vandersanden. Jaak Vandersanden, die 

het familiebedrijf meer dan 90 jaar geleden 

oprichtte, plantte de zaadjes voor decennialang 

maatschappelijk engagement bij Vandersanden.

“Jaak was destijds ook burgemeester van Bilzen. 

Ik heb hem nooit gekend, maar ik hoorde vaak 

vertellen dat hij op geen enkele bedelbrief ‘nee’ kon 

zeggen en een ellenlange lijst aan goede doelen 

steunde”, vertelt Pirre. “Wat we vandaag collectief 

welzijn noemen, zit diep ingebakken in het 

familiebedrijf. Het is zelfs zwart op wit vastgelegd 

in het familiecharter. In 2020 ging bijvoorbeeld 

500.000 euro naar goede doelen, en de familie 

Vandersanden zelf beslist mee welke projecten op 

steun van Vandersanden kunnen rekenen.”

Wat betekent duurzaamheid  

voor Vandersanden?

“We zeggen vaak: Vandersanden denkt niet in 

jaren, maar in generaties. Dat begint natuurlijk 

al met het product dat we maken: gevelstenen 

en straatstenen moeten vele tientallen jaren 

meegaan. Hoe maak je een steen die er binnen 

vijftig of zelfs honderd jaar nog altijd is, met 

zo weinig mogelijk impact op onze omgeving? 

Dat is iets dat mij heel sterk bezighoudt. Ik ben 

een tuinbouwerszoon, respect voor de natuur 

maakt deel uit van mijn geschiedenis en van mijn 

opvoeding. Ik vind het fascinerend hoe moderne 

technologie het mogelijk maakt om steeds 

milieuvriendelijker te produceren.”

“Maar duurzaamheid gaat voor Vandersanden 

evengoed over mensen als over de planeet. We 

hebben altijd heel fors geïnvesteerd in duurzame 

klantenrelaties. ‘Klanten zijn het hoogste goed. 

Jean-Pierre Wuytack leidt Vandersanden al meer dan dertig jaar. 

Maar collectief welzijn gaat verder terug en maakt al bijna honderd 

jaar deel uit van het DNA van het familiebedrijf. Net zoals stenen 

generaties overleven, wil Vandersanden op alle werkterreinen van 

collectief welzijn een duurzame impact realiseren.
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Je soigneert ze zo goed mogelijk’, heb ik hier 

sinds mijn allereerste werkdag meegekregen. Dat 

trekken we door naar onze eigen medewerkers. 

Dit CSR-rapport (Corporate Social Responsibility, 

oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 

is trouwens ook belangrijk voor het aanwerven 

van toekomstige collega’s. We zitten in een ‘war 

for talent’ om hoogopgeleide profielen. Nieuwe 

generaties zijn niet alleen op zoek naar een 

werkgever die hen fatsoenlijk betaalt en hen kansen 

geeft zichzelf te ontplooien, ze willen ook werken 

voor een bedrijf dat zijn maatschappelijke rol 

opneemt.”

Dit is de eerste keer dat Vandersanden  

een CSR-rapport publiceert.

“Dat past in de professionalisering van ons beleid 

rond collectief welzijn. We zijn natuurlijk al veel 

langer bezig met maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Maar we geloven in daden, niet 

in woorden. We wilden onze visie op collectief 

welzijn eerst verankeren in ons beleid, de vier 

werkterreinen echt in elkaar klikken. Dit rapport is 

geen window dressing. We vertellen niet wat we 

willen doen, we vertellen wat we doén. Voor onze 

mensen, voor het milieu, voor onze gemeenschap 

en voor onze sector.”

Wat is voor u het hoogtepunt in dit rapport? 

Wat was in 2020 de belangrijkste realisatie 

op vlak van collectief welzijn?

“Enkele van onze innovaties van de afgelopen 

maanden springen er natuurlijk uit. Onze 

investering van 16 miljoen euro in een nieuwe 

energiezuinige tunneloven in Tolkamer 

bijvoorbeeld, of de lancering van onze 

geïmpregneerde stenen begin 2020.”

“Maar ik ben minstens even trots op onze familiale 

cultuur, die onze medewerkers altijd en overal 

centraal zet. Onze mensen zijn het fundament 

voor al onze acties rond collectief welzijn. Zij 

maken het verschil. We hebben bij Vandersanden 

geen directeur HR, maar een directeur Collectief 

Welzijn. Het is maar een functietitel, maar het 

zegt heel veel over het belang dat we hechten 

aan een veilige en gezonde werkomgeving, aan 

gelukkige werknemers die zich elke dag opnieuw 

verder kunnen ontplooien. Hun persoonlijke groei 

gaat hand in hand met de groei van het bedrijf. 

Ze delen ook in de winst: als het goed gaat met 

Vandersanden, dan is dat dankzij hun inspanningen 

en dus verdienen zij een deel van de koek.”

Gevelstenen op dieet

Op welke manier verkleint Vandersanden  

zijn impact op het milieu?

“We zijn steenbakkers. Dat is onze corebusiness. 

De allergrootste winst voor het milieu zit dus in ons 

productieproces, in de manier waarop we stenen 

maken die tientallen jaren meegaan. Van Europa 

moeten we tegen 2050 CO
2
-neutraal zijn. Dat is 

een hele uitdaging. Stenen bakken doe je op hoge 

temperaturen, dat is energie-intensief. Maar we gaan 

er geraken. We moeten onze sector heruitvinden, 

zelfs al is die soms nog wat conservatief en 

gaat verandering traag. Vandersanden wil een 

voortrekkersrol spelen in die (r)evolutie.”

Hoe willen jullie die strenge  

milieunormen halen?

“We werken op verschillende sporen. Om te 

beginnen, gaan we milieuvriendelijker produceren, 

met minder uitstoot en minder energieverbruik. 

Tolkamer is een mooi voorbeeld van de weg 

die we ingeslagen zijn. Door een tunneloven te 

bouwen die veel langer is dan de conventionele 

ovens in onze markt verloopt het opwarmen en 

afkoelen geleidelijker. De extra dikke isolatie zorgt 

er bovendien voor dat er veel minder warmte 

verloren gaat.”

“Maar we sleutelen niet alleen aan onze fabrieken en 

onze installaties. We gaan ook naar de kern, naar de 

steen zelf. We zetten de gevelsteen op dieet. Door 

de klassieke baksteen te vervangen door dunnere 

baksteenstrips hebben we minder grondstoffen 

nodig en verbruiken we minder energie. Daar komt 
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nog eens bij dat de eindklant meer ruimte heeft voor 

isolatie. We helpen dus ook woningen energiezuiniger 

te maken. Twee vliegen in één klap.”

Welke rol speelt innovatie in het beleid  

rond collectief welzijn?

“Vandersanden heeft traditioneel altijd 

sterk geïnvesteerd in innovatie. Dat is niet 

vanzelfsprekend in de bouwsector. Stenen gaan 

lang mee, dus je moet bewijzen dat je innovatie 

binnen 40 jaar nog altijd ok is. Probeer dat 

maar eens te garanderen. De regels zijn ook in 

elk land anders. Als we in België een innovatie 

gecertificeerd krijgen, betekent dat niets in 

Nederland of Duitsland. Daar kan het proces totaal 

anders zijn. Het is luizenwerk om nieuwe innovaties 

op de markt te brengen, maar we zullen daar nooit 

mee stoppen. Stilstaan is achteruitgaan.”

Zelf vissen leren vangen

Vandersanden investeerde het voorbije 

jaar 500.000 euro in verschillende 

maatschappelijke projecten. Welke goede 

doelen konden op steun rekenen?

“Daar zitten lokale projecten tussen. Een bedrijf 

is geen eiland. Wij maken door onze vestigingen 

en vooral door onze medewerkers deel uit van 

de lokale gemeenschap. We willen daar dus ook 

ons steentje aan bijdragen. We steunen projecten 

om lokaal hernieuwbare energie op te wekken, 

instellingen voor mensen met een handicap, lokale 

sportteams, een musical, … Daarnaast zetten 

we ook onze schouders onder goede doelen in 

ontwikkelingslanden: van scholen in Oeganda tot 

een ambulance voor een regio in Ethiopië. Dat gaat 

ontzettend breed.”
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Is er een rode draad die al die maatschappelijke 

projecten met elkaar verbindt?

“Absoluut. We willen mensen helpen om 

zelfredzaam te worden. Of het nu gaat om 

projecten om hier bij ons het technisch onderwijs 

te stimuleren of om ondernemerschap in Afrika 

te stimuleren, het zijn stuk voor stuk projecten 

met een duurzame impact op lange termijn. Het 

gaat ook om structurele steun en niet om giften. 

Opnieuw: geen jaren maar generaties. Je moet 

mensen geen vissen geven, je moet ze leren vissen.”

Wat zijn de belangrijkste doelen op vlak  

van collectief welzijn voor de komende jaren?

“We willen die transitie van gevelsteen naar 

steenstrip verder doorvoeren. Dat kunnen we niet 

alleen, we willen de hele sector meekrijgen om 

samen aan de kar te trekken. Daarnaast werken we 

aan een razend ambitieus en innovatief project om 

een steen te ontwikkelen die CO
2
 opneemt. Dan 

zijn we niet CO
2
-neutraal maar gaan we nog een 

stap verder en worden we CO
2
-negatief. Het zou 

fijn zijn om zelf nog een CO
2
-negatieve baksteen 

te mogen introduceren eind 2021, voor ik afscheid 

neem als CEO. Samen met ons team zijn we ons 

daar in ieder geval hard voor aan het inzetten, al 

heb ik er alle vertrouwen in dat ook de generaties 

na mij dit engagement gaan voortzetten.”

“Vanaf mijn jonge jaren was ik al kind aan huis bij Vandersanden. Ik groeide op tegenover de 

fabriek in Spouwen en herinner me nog hoe ik al op mijn vijf jaar samen met opa ging kijken of de 

baksteenoven goed draaide. Opa deed dat elke avond en als kind vond ik het fantastisch om door 

het luikje in de oven te kijken naar die roodgloeiende bakstenen. Om de één of andere reden deden 

die stenen me altijd aan een badkamer denken (lacht).”

“Toen ik later de kans kreeg om bij Vandersanden aan de slag te gaan, voelde dat aan als thuiskomen. Ik 

vind het bijzonder fijn om te zien hoe de waarden die belangrijk waren voor mijn grootvader en de rest 

van de familie - integriteit, duurzaamheid, vakmanschap, innovatie en mensgericht - ook door het bedrijf 

en elke individuele medewerker uitgedragen worden. Wat dat betreft geef ik Pirre volledig gelijk: collectief 

welzijn zit in het DNA van Vandersanden. Ik doe dan ook mijn best om die mentaliteit te blijven uitdragen, ook 

naar de vele nieuwe medewerkers die erbij komen dankzij onze groei.”

“Als innovatiemanager moet het ook gezegd dat de langetermijnvisie van Vandersanden uitzonderlijk is in de 

sector. Die visie creëert ruimte om op duurzame manier te investeren in onze medewerkers, onze producten, én in 

de sector. Denk bijvoorbeeld aan onze geïmpregneerde stenen of ons RoboBrick-verhaal. Vandersanden durft af en 

toe een moeilijke weg in te slaan. Dat vind je enkel bij een familiebedrijf.”

“Werken bij Vandersanden voelt aan als thuiskomen”

R&D manager bij Vandersanden

Kleinzoon van Constant Vandersanden

Maarten WautersPEOPLE 
OF VANDERSANDEN 
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Over Vandersanden

Vandersanden denkt niet in jaren, maar in generaties. Dat is de rode 

draad doorheen alles wat we doen. In minder dan een eeuw tijd 

groeide Vandersanden uit van kleine steenbakker tot het grootste 

baksteenproducerende familiebedrijf in Europa.

Over Vandersanden

Bijna honderd jaar  
collectief welzijn

I n 1925 opende Jaak Vandersanden een 

kleine steenbakkerij in Spouwen. Zijn zoon, 

Constant Vandersanden, nam na de Tweede 

Wereldoorlog de teugels in handen en bouwde 

het familiebedrijf door overnames, modernisering 

en capaciteitsvergroting uit tot een leider in 

de Belgische markt. Jean-Pierre Wuytack, 

schoonzoon van Constant, bouwde het bedrijf 

verder uit tot een internationale speler die tot ver 

buiten Europa actief is.

De voorbije jaren heeft Vandersanden een enorme 

groeiversnelling doorgemaakt. De omvang, de 

omzet en het aantal medewerkers zijn meer 

dan verdubbeld, en de onderneming spreidde 

geografisch zijn vleugels in de markten van gevel- 

en straatoplossingen. Vandersanden produceert 

vandaag bakstenen op tien verschillende locaties 

en heeft vestigingen in vijf landen: België (waar 

het allemaal begon), Nederland, Frankijk, het 

Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Vandersanden telt in 2021 ongeveer 

750 medewerkers en heeft een jaaromzet van 

meer dan 200 miljoen euro. We zijn daarmee het 

grootste baksteenproducerende familiebedrijf 

in Europa. Ondanks de (internationale) groei van 

Vandersanden blijven we trouw aan onze familiale 

waarden en ons familiale karakter. 

Jean-Pierre Wuytack:  
al 30 jaar aan het hoofd  
van Vandersanden

Jean-Pierre ‘Pirre’ Wuytack, schoonzoon van 

Constant, leidt al sinds 1988 de Vandersanden 

Group. Dat een CEO decennialang aan boord 

blijft, is bijzonder zeldzaam – al helemaal in grote 

internationale bedrijven als Vandersanden. Onder 

leiding van Pirre kende Vandersanden de afgelopen 

30 jaar een steile groei, en een internationale 

uitbreiding binnen en buiten Europa.

Als CEO staat Pirre ook in voor de bescherming 

van de familiale waarden van het bedrijf. Naast 

Pirre werken vandaag verschillende leden van de 

4e generatie van de familie Vandersanden in het 

bedrijf. Familieleden die zelf niet in dienst zijn bij 

Vandersanden, worden via het familieforum en de 

familieraad betrokken bij het bedrijf.

Familieportret van Jaak Vandersanden,  
met zoon Constant Vandersanden linksonder in beeld.

>
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Vijf onaantastbare 
kernwaarden

Vandersanden wil het meest klantgerichte bedrijf 

in de sector van gevel- en straatoplossingen zijn. 

Wij willen uitgroeien tot dé referentie in innovatie 

en duurzaamheid, en ons dag na dag sterk inzetten 

voor het milieu, de maatschappij, onze sector 

en onze medewerkers. We willen een positieve 

invloed hebben op de levenskwaliteit door mooie, 

gezonde en veilige leefgemeenschappen te 

creëren. Nu en in de toekomst.

Om die voortrekkersrol op te nemen, houdt 

Vandersanden stevig vast aan vijf kernwaarden die 

ons als familiebedrijf definiëren:

• Vakmanschap

• Innovatief

• Duurzaam

• Integer

• Mensgericht

Dankzij die filosofie en de dagelijkse inzet van de 

familie en elke medewerker kan Vandersanden 

toonaangevend zijn in collectief welzijn.
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1925-1953
oprichting Vandersanden  
en realisatie voorzichtige groei

1995-2001
verduurzaming productieproces

2018
meerjarig investeringsproject 
‘geïmpregneerde stenen’  
voor langdurig mooie gevels

2017
• productie ECO strips in Maasmechelen

• mondialisering productie en afzet  
door overname CRH clay division

2007-2016
internationale expansie

2019
overname Glückstadt-site  

in Duitsland

1954-1994
uitbreiding en modernisering

2001-2007
uitbreiding naar Nederland

2020
sterke innovatie dankzij nieuwe bakoven  
in Tolkamer, pilootfabriek carbonatatie  
in Lanklaar en installatie eerste RoboBrick
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Jaak Vandersanden opende in 1925 een kleine steenbakkerij in 
Spouwen. Zijn zoon Constant bouwde het bedrijf na de Tweede 
Wereldoorlog uit tot een toonaangevend bedrijf in België, door 
overnames, capaciteitsvergroting en modernisering. In 1988 volgt 
Jean-Pierre Wuytack, als derde generatie, Constant op als CEO 
en manifesteert Vandersanden zich als internationale speler met 
activiteiten in Europa en ver daarbuiten.

“Willen band tussen familie en bedrijf versterken”

Thomas Rabijns – Global Category Manager Strategic Sourcing bij Bose

Martijn Vreys – Finance manager Duitsland, Frankrijk & Italië bij Dermalogica

Zijn allebei kleinzoon van Constant Vandersanden

Thomas: “Ook al werk ik zelf niet bij Vandersanden, toch vind ik het uiterst belangrijk dat de familie 

een band behoudt met het bedrijf. Bij de generatie van opa of onze ouders was zo goed als iedereen 

in de familie betrokken bij het bedrijf, maar in de 4e generatie zie je dat deze afstand bij velen groeit. 

Daarom hebben we enkele jaren geleden besloten om het Familieforum op te richten.”

Martijn: “In de eerste plaats is het belangrijk dat de familie geïnformeerd blijft over Vandersanden, 

maar via het Forum willen we hen ook integreren. Zo kreeg de familie bijvoorbeeld al de kans om een 

liefdadigheidsproject van Vandersanden in Oeganda te bezoeken. Via het Familieforum willen we verzekeren 

dat de familie het bedrijf kan blijven motiveren en waarderen.”

Thomas: “Dat gebeurt soms op subtiele manieren. Vandersanden is een hechte en warme familie, we spreken 

elkaar vaak. Het is fijn om te zien hoe Vandersanden als bedrijf op dezelfde manier te werk gaat en de verbondenheid 

tussen werknemers stimuleert.”

Martijn: “Klopt. Ik herinner me nog een evenement enkele jaren geleden waarbij alle medewerkers van onze internationale 

vestigingen samen kwamen. Velen hadden elkaar nog nooit fysiek ontmoet, maar er was een familiale sfeer. Daar voel 

je de invloed van onze familie. Dat mogen we niet verloren laten gaan.”

Thomas: “Dit is cruciaal voor de 5e generatie die een nog groter familiaal geheel zal vormen. Ook zij moeten zich ten gepaste 

tijde verbonden kunnen voelen met het bedrijf Vandersanden en de waarden van onze familie. Eigenlijk zit daar de kracht van 

het Familieforum. Mede dankzij de invloed van die nieuwe generaties blijft het bedrijf met de tijdsgeest mee evolueren.”

Thomas Rabijns 
& Martijn Vreys

PEOPLE 
OF VANDERSANDEN 

Thomas Rabijns

Martijn Vreys

<
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Slotwoord
08

Een bedrijf is geen eiland. 

We ondernemen met een open blik  

en een uitgestoken hand.

Z o, we zijn op het einde gekomen van 

ons eerste rapport collectief welzijn. 

Namens al onze 750 medewerkers willen 

we u van harte bedanken voor uw interesse in 

Vandersanden. Hopelijk hebben we u kunnen 

tonen hoe onze hele organisatie doordrongen is 

van het belang van collectief welzijn. 

De toekomst oogt onzeker na een bizar coronajaar. 

We hebben met z’n allen geleerd dat het onmogelijk 

is om betrouwbare voorspellingen te maken. 

Maar van één ding zijn we 200 procent zeker: de 

aandacht voor duurzaamheid gaat nooit meer weg.

Collectief welzijn – onze eigen vertaling van 

duurzaamheid – gaat bij Vandersanden niet alleen 

over het verkleinen van onze ecologische impact. 

Het gaat evengoed over het koesteren van ons 

onbetaalbaar menselijk kapitaal, over zorg dragen 

voor de gemeenschap waar we deel van uitmaken, 

over aan de kar trekken om onze sector mee 

vooruit te stuwen. Een bedrijf is geen eiland. We 

willen niet in onszelf gekeerd zijn, we ondernemen 

met een open blik en een uitgestoken hand.

In dit rapport schuiven we op elk van die vier 

werkterreinen – onze mensen, het milieu, de 

gemeenschap en onze sector – ambitieuze 

plannen naar voren. We koppelen die telkens aan 

harde, meetbare doelstellingen en KPI’s. Die volgen 

we nauwlettend op, we sturen voortdurend bij 

waar nodig en we grijpen nieuwe opportuniteiten 

die op ons pad komen. Net zoals esthetiek 

en kwaliteit bij ons hand in hand gaan – onze 

stenen moeten mooi én ijzersterk zijn – gaan ook 

onze rijke, bijna honderdjarige traditie en onze 

onhoudbare drang om te innoveren hand in hand.

Dit eerste rapport collectief welzijn is het begin 

van een nieuwe traditie. Elk jaar zullen we onze 

inspanningen en onze resultaten transparant in 

kaart brengen en met u delen. Waar staan we op 

het pad naar CO
2
-neutraliteit in 2050? Hoe zit het 

met het welzijn van onze medewerkers? Nemen ze 

leiderschap op en tonen ze ondernemerschap? Zijn 

ze actief als gemeenschapsbouwers? Met welke 

partners in onze sector bundelen we de krachten? 

Welke nieuwe, innovatieve producten, diensten en 

processen zitten er in de pijplijn?

Stil staan is achteruitgaan, dat idee zat er vanaf 

dag één diep ingebakken bij Vandersanden. Ons 

streven naar collectief welzijn houdt ons scherp. 

Elke dag opnieuw. Met elk nieuw doel dat we 

bereiken, leggen we de lat weer wat hoger.

Dit rapport is geen eenrichtingsverkeer. We zijn 

benieuwd naar uw feedback en uw ideeën om in 

2021, en elk jaar dat volgt, nog beter te doen.

Tot volgend jaar!

De stuurgroep Collectief Welzijn:

Bart Latet, Eddy Deconinck, Heleen 

Grootaers, Michel Degen, Nathali Donatz
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