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 Werken aan een wereld 
zoals die bedoeld is 
Beste lezer,

Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag 2017 van ons bedrijf. We hechten er aan om naast de wettelijk verplichte jaarrekening,

 met nadruk op financiële verantwoording, ook een maatschappelijk jaarverslag op te stellen. Een financieel gezonde positie is 

uiteraard een randvoorwaarde voor het drijven van een onderneming, maar in onze missie en visie zijn de maatschappelijke 

aspecten zeker van groot belang. Hierbij moet gedacht worden aan “people” en “planet”. In dit verslag wordt uitgebreid 

op deze punten ingegaan.

TERUGBLIK 2017
Het jaar 2017 is het jaar waarin de economie in Nederland 

en in Europa weer goed op stoom is gekomen, na een 

aantal moeizame jaren. Productieniveaus namen weer 

toe en bedrijfsresultaten verbeterden fors.

Zowel volumes als marktprijzen vertoonden een 

stijgende lijn. De vraag naar grondstoffen nam 

wereldwijd weer toe. Politieke ontwikkelingen 

(onzekerheden) hebben geleid tot een zekere volatiliteit 

van marktprijzen. Dit geldt eveneens voor de effecten op 

de koers van de US-dollar. 

De stijging van de olieprijs in 2017 heeft eveneens een 

positieve uitwerking op de prijsontwikkeling in onze 

sector. Daarnaast zien we echter dat de afzet naar 

bepaalde fabrieken en bepaalde landen niet altijd 

eenvoudig is, met langere levertijden tot gevolg en dus 

een toename van voorraadposities.

Het jaar 2017 was voor Jansen Recycling een bijzonder 

jaar. Na het voor ons financieel gezien teleurstellende 

jaar 2015 was in de loop van 2016 weer een omslag 

gekomen die zich in 2017 heeft doorgezet. 

Ook onze strategie van meer inkoop bij ‘de bron’, daar 

waar het schroot als eerste valt, heeft een goed vervolg 

gekregen.

Het eerder genomen besluit tot centralisatie heeft verder 

vorm gekregen in die zin dat de activiteiten in Rotterdam 

(non-ferro) in 2017 verplaatst zijn naar onze vestiging 

Dordrecht. Wij zijn zeer tevreden over de positieve 

effecten van deze centralisatie, zowel betreffende 

productieactiviteiten als de kantooromgeving. 

Maatschappelijk bezien betekent dit voor ons efficiënter 

werken en minder transportbewegingen.

In 2017 hebben wij ons verder bezonnen op onze missie, 

visie en kernwaarden, met primaire betrokkenheid van 

het managementteam en ook de organisatie als geheel. 

Wij hechten er belang aan dat onze medewerkers deze 

kernwaarden onderschrijven en dat wij elkaar kunnen 

houden aan de naleving daarvan; ze vormen immers 

ons ethisch kompas. Als kernwaarden, “The Big 5”, zijn 

benoemd:

- Ontzorgen

- Verantwoordelijk

- Verbinden

- Betrokken

- Ondernemen

Ook hebben wij voor het voltallige personeel in november 

2017 een ‘MVO-avond’ georganiseerd met klimatoloog 

Reinier van den Berg als inspirerende spreker. Ons werd 

een spiegel voorgehouden over de toestand van onze 

planeet; we hopen dat hiermee ook het bewustzijn bij 

onze medewerkers vergroot is. Vervolgens is in groepjes 

nagedacht over mogelijk te nemen acties op korte 

of langere termijn, variërend van heel praktisch tot 

maatregelen die verdere doordenking nodig hebben.

VOORUITBLIK 2018
Vooral geo-politieke ontwikkelingen, zoals recent de 

door president Trump afgekondigde importheffingen 

voor bepaalde materialen uit bepaalde landen, leiden 

tot een hoge mate van onvoorspelbaarheid van 

marktontwikkelingen. Wij zullen daarin een voorzichtige 

koers varen om te voorkomen dat we onszelf aan te 

grote risico’s bloot stellen. 

Voorts zien we nu ook vanuit China dat 

milieumaatregelen genomen worden om ook aan de 

afspraken omtrent CO2-uitstoot te gaan voldoen. Dit zal 

ook effect hebben op de markt waarin wij opereren. 

Dank voor uw interesse in onze onderneming door het 

lezen van dit jaarverslag waarin een beeld geschetst 

wordt van de werkzaamheden van Jansen Recycling 

Group het afgelopen jaar. Mocht u naar aanleiding 

hiervan door willen praten met ons, dan horen we dat 

uiteraard graag van u.

Directie Jansen Recycling Group B.V. 
Klaas, Arie Kees, Harm Jansen

Peter Roest en Jan Gouw.
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De grootvader van de huidige generatie Jansen zette de eerste stappen naar 

het familiebedrijf dat er nu staat. In 1966 kreeg zijn scheepssloopbedrijf een  

flinke impuls: het mocht een gestrand vrachtschip bij Ter Heijde, de ‘Ping An’,  

ontmantelen. Het geld dat Jansen hiermee verdiende, werd geïnvesteerd in  

de eerste hydraulische schrootschaar in Nederland. 

MULTINATIONAL EN NIEUWE START
Vervolgens liet Kees Jansen – samen met zijn twee 

zwagers – het bedrijf Heuvelman Staal uitgroeien tot 

een multinational, met vijftien vestigingen in binnen- en 

buitenland. Dit bedrijf werd verkocht, maar Kees Jansen 

startte in 1988 opnieuw met de aankoop van het bedrijf 

Zethameta in Vlaardingen. Samen met zijn drie zoons 

Klaas, Arie Kees en Harm maakte hij een nieuwe start in 

de handel en verwerking van oud ijzer en metalen.

FLINKE GROEI
De broers Jansen vormen samen met Jan Gouw en Peter 

Roest de huidige directie van Jansen Recycling Group. 

De laatste 15 jaar is het bedrijf enorm hard gegroeid. 

Verwerkten we in 2002 nog 150.000 ton ferro en non-ferro 

materialen, in 2017 is dit gestegen tot ruim 536.000 ton. 

In 2017 hebben we het werk verzet met 65 medewerkers, 

tegen 57 in 2016. 

FERRO VERSUS NON-FERRO 
Ferro is ijzer; kort gezegd alles wat blijft plakken aan een 

magneet. Bij non-ferro materialen gaat het om overige 

metalen, zoals aluminium, rvs, koper, lood en zink 

en kabels.
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 Verwerkten we in 2002 nog 150.000 ton  
ferro en non-ferro materialen, in 2017 is  
dit gestegen tot ruim 536.000 ton.
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WAT WE DOEN
Jansen Recycling Group vormt de spil tussen enerzijds 

bedrijven met ferro en non-ferro restmaterialen en 

anderzijds smelterijen. Het materiaal dat wij aanleveren, 

zetten de smelterijen in als secundaire grondstof:  

er worden metalen van gemaakt in primaire vorm, 

bestemd voor allerlei toepassingen. Bij de inkoop richten 

we ons op drie doelgroepen: industrie (bijvoorbeeld 

productiebedrijven, scheepswerven, offshorebedrijven) 

sloopbedrijven, schroothandelaren en afvalinzamelaars. 

Dit proces ziet er zo uit:

WAAR WE ZIJN GEVESTIGD
Jansen Recycling Group had de eerste helft van 2017 

nog 3 vestigingen, in juni 2017 zijn de activiteiten 

van de non-ferro werf te Rotterdam verplaatst naar 

Dordrecht. De twee werven in Vlaardingen en Dordrecht 

zijn strategisch gelegen rond de haven van Rotterdam, 

nog steeds de grootste haven van Europa. De werf in 

Dordrecht is primair gericht op de ontvangst, verwerking 

en verscheping van ferro en non-ferro materialen. 

Vlaardingen is met haar ligging aan de Nieuwe Waterweg 

meer en meer uitgegroeid tot een ontmantelingswerf 

van grote objecten.

In 2017 zijn op deze werf onder andere de brugdelen van 

de Oude Botlekbrug ontmanteld. Deze stukken kwamen 

in etappes aan en wogen bij elkaar ca. 6000 ton. De 

grootste brugdelen waren 80 meter lang en 60 meter 

hoog en hadden een gewicht van ca. 2000 ton.

Na het snijbranden en knippen van dit object is het 

ijzer geleverd als een secundaire grondstof aan de 

staalsmelterij. 

HET FINANCIËLE PLAATJE
Deze kerncijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde 

jaarrekening 2017 van Jansen Recycling Holding B.V., de 

moedermaatschappij van Jansen Recycling Group B.V. 

In deze jaarrekening zijn de cijfers opgenomen van de 

werkmaatschappijen die bij de groep behoren. Wij hebben 

2017 afgesloten met een financieel resultaat waar wij zeer 

tevreden mee zijn. Uit de cijfers blijkt dan ook dat ons bedrijf 

financieel gezond is.

JANSEN RECYCLING GROUP IN DE KETEN
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De visie van Jansen Recycling Group is ‘werken aan een wereld zoals die  

bedoeld is.’ Dit zit verweven in de kern en genen van ons bedrijf: door het  

recyclen van ferro en non-ferro materialen behouden we immers de schatten 

uit de aarde voor volgende generaties. 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN
Wij blijven daarbij trouw aan onze visie ‘Werken aan een 

wereld zoals die bedoeld is’. Dit verwijst naar het cruciale 

belang dat wij zien in optimale recycling van schaarser 

wordende grondstoffen. Vanuit onze belangrijke waarde 

overtuiging ‘rentmeesterschap’ worden wij gedreven in 

het zorgvuldig omgaan met de schepping en respectvol 

omgaan met de mensen met wie we werken.

Jansen Recycling Group gelooft dat goed 

ondernemerschap meer is dan winstmaximalisatie. Om 

deze reden wordt er naar gestreefd om alle gevolgen 

van onze activiteiten voor mensen binnen en buiten 

het bedrijf en op het milieu mee te nemen bij onze 

bedrijfsbeslissingen. 

NOODZAAK
Het recyclen van ferro en non-ferro materialen heeft per 

saldo een positieve impact op het milieu. Er vindt niet 

alleen een sterke besparing plaats op steeds moeilijker 

te winnen grondstoffen, maar ook een sterke reductie 

op energieverbruik en de uitstoot van CO2 in vergelijking 

met winning uit primaire grondstoffen. 

KANSEN
Buiten ideële redenen om MVO handen en voeten 

te geven wordt een focus hierop gezien als kans 

en als een integraal onderdeel van de groei van de 

onderneming. Steeds meer stakeholders verwachten 

van hun contractpartijen ook een verantwoord 

duurzaamheidsbeleid. Dit is voor ons van belang 

daar wij inzetten op grotere opdrachten en uit dien 

hoofde te maken krijgen met grotere spelers voor wie 

duurzaamheidsbeleid veelal een eis is.

UITWERKING
Jansen Recycling Group heeft de MVO-doelstellingen 

en de concrete uitwerking daarvan beschreven in een 

duurzaamheidsplan. Via tal van maatregelen wordt 

uitvoering gegeven aan het verhogen van duurzaam 

ondernemen. Ook is er een concrete doelstelling 

geformuleerd van een CO2 reductie van 20% per 

verwerkte ton in 2020. Jansen Recycling Group heeft 

meerdere certificeringen zoals ISO 9001, ISO 14001, CO2 

prestatieladder en MVO prestatieladder. 

Eén van de ideeën die mede is voortgekomen uit onze 

ambitie om ‘werken aan een wereld zoals die bedoeld 

is’ praktisch vorm te geven is de start van het nieuwe 

bedrijf Purified Metal Company, dat als doel heeft 

schroot verontreinigd met asbest duurzaam te recyclen. 

 

 Onze visie  

 op MVO 
‘ Vanuit onze belangrijke 
waarde overtuiging ‘rent-
meesterschap’ worden wij 
gedreven in het zorgvuldig 
omgaan met de schepping 
en respectvol omgaan met 
de mensen met wie we 
werken.’ 
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 The Big5 van 
Jansen

Werken aan een wereld  

zoals die bedoeld is.

In 2017 hebben we onze visie uitgewerkt en kernwaarden 

geformuleerd. In de visie verwoorden we wat onze 

drijfveren zijn en waarom we doen wat we dagelijks 

doen.  

ONZE VISIE
Drie broers. Zeventig medewerkers. Een mentaliteit van 

hard werken. Dat is hoe het hart van Jansen Recycling 

Group eruit ziet. Wij vinden de schatten van de wereld 

belangrijk en willen die graag behouden. Vanuit het 

besef dat we de wereld ‘te leen’ hebben willen wij 

verantwoordelijk omgaan met kostbare grondstoffen. 

Dat doen we door duurzaam te recyclen en goed 

rentmeester te zijn. Daarom stropen wij iedere dag onze 

mouwen op. We zijn een onmisbare schakel geworden in 

het recyclen van ijzer en metalen. Ondertussen bouwen 

we aan het mooiste recyclingbedrijf van Nederland!

ONZE KERNWAARDEN
Kernwaarden zijn een ethisch kompas voor de dagelijkse 

handel en wandel van de Jansen  medewerkers. Ze geven 

een beeld van de identiteit van ons bedrijf. Het geeft 

het fundament weer van waaruit we werken en keuzes 

maken. We staan voor deze waarden en zijn daarop 

aanspreekbaar. Om een aansprekende kapstok te maken 

voor de (intern) communicatie is het concept van The BIG 

5 van Jansen verzonnen. Het zijn niet de vijf diersoorten 

die je gezien moet hebben als je op safari gaat. Maar 

het zijn wel vijf dieren die een eigenschap hebben die de 

bijbehorende kernwaarde ondersteunen.

I. ONTZORGEN
Net als de inktvis met zijn vele tentakels, ontzorgt 

Jansen de klant. We zijn sterk service- en klantgericht. 

We betalen een goede prijs en zorgen voor een snelle 

afwikkeling. We leveren kwalitatief goed materiaal aan 

onze afnemers. We regelen elke logistieke uitdaging.

II. VERANTWOORDELIJK
Olifanten zijn erg verantwoordelijk naar hun 

soortgenoten en jongen. Bij Jansen voelen we een grote 

verantwoordelijkheid naar collega’s, naar het bedrijf, 

naar de klant én naar de wereld. Zo houden we door ons 

kernproces waardevolle grondstoffen in de keten. Daarbij 

streven naar een zo klein mogelijke belasting op mens en 

milieu. We handelen op een integere manier. We werken 

veilig en spreken elkaar aan op onveilige situaties of 

gedrag.

III. VERBINDEN 
Netwerken en alles met elkaar in verband brengen kan 

de spin als geen ander. Vanuit zijn voeling en positie in 

het web heeft de spin ook overzicht. We zijn verbonden 

met onze omgeving en staan open voor nieuwe 

samenwerkingen.  

IV. BETROKKEN
De hond is erg betrokken op zijn baasje. Bij Jansen zijn 

we betrokken op elkaar en op onze relaties. We leren 

en willen beter worden, in alles wat we doen.  We tonen 

commitment aan het bedrijf en hebben hart voor de 

zaak.

V. ONDERNEMEN
De bever bouwt dammen in rivieren en beken. Dat zijn 

vaak enorme bouwwerken. Hij beïnvloedt daarmee zelfs 

de loop van de rivier. We zien kansen en mogelijkheden, 

en verzinnen nieuwe wegen als dat nodig is. Met onze 

nuchtere ondernemersmentaliteit gaan we door waar 

anderen stoppen.
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Jansen Recycling Group is betrokken 

bij een project dat op innovatieve 

wijze verontreinigd staalschroot 

recyclet tot schone grondstoffen. 

Hier is een start-up uit ontstaan, 

genaamd Purified Metal Company. 

PURIFIED METAL COMPANY (PMC)
In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de 

technische en commerciële mogelijkheden van een 

op te zetten fabriek die verontreinigd staalschroot 

inzet om nieuwe, schone grondstoffen van te maken. 

In 2017 is vooral gewerkt aan de engineering van de 

op te richten fabriek en aan het verkrijgen van de 

hiervoor noodzakelijke financiering. Inmiddels is deze 

financiering rond en is een samenwerking met Renewi 

afgesloten betreft inzameling en transport. Met de bouw 

van de fabriek te Delfzijl wordt begin 2019 gestart. De 

verwachting is dat deze in 2020 operationeel is. 

Jansen Recycling Group kent de problematiek rond 

asbest vervuild staalschroot uit de markt. Onze 

kernactiviteit is het in de kringloop houden van 

waardevolle grondstoffen. Waar nu verontreinigd schroot 

nog wordt gestort, wordt het straks omgezet naar 

een schone, secundaire grondstof. Dat is circulariteit 

in optima forma. Het concept van PMC past dan ook 

naadloos in onze ambitie om innovatieve, circulaire 

oplossingen te realiseren. 

 ‘ Schone grondstof in de 
vorm van metaalblokken. 
Deze blokken, purified me-
tal blocks™ genaamd, wor-
den door de staalindustrie 
ingezet als hoogwaardige, 
secundaire grondstof. ’

 Purified Metal 
 Company 
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Jansen Recycling Group vindt het belangrijk dat medewerkers bij alle bedrijfsbeslissingen streven naar een 

zorgvuldige balans tussen people, planet en profit. Het kan daarom niet anders dan dat het thema stevig 

ingebed wordt in de organisatie. Ook op papier, dus in en door managementsystemen, maar veel 

belangrijker dan dat in het denken van en het gedrag van ons als directie en dat van onze medewerkers.

 ‘ We gaan richting een aanpak waarin  
MVO nog meer versmolten wordt met  
de dagelijkse gang van zaken.’

UITDAGING
Onze uitdaging voor de komende jaren: de integratie 

van de verschillende managementsystemen in één 

overkoepelend managementsysteem. Hierdoor gaan we 

richting een aanpak waarin MVO nog meer versmolten 

wordt met de dagelijkse gang van zaken. 

WIE IS VERANTWOORDELIJK? 
De directie is eindverantwoordelijk voor MVO 

binnen ons bedrijf. Voor zaken met betrekking 

tot het personeel en de zorg voor werknemers 

is personeelszaken verantwoordelijk. Met als 

uitzondering het veiligheidsbeleid; dat is – net als het 

milieubeleid – neergelegd bij onze KAM-afdeling. De 

marketingafdeling bedenkt MVO-initiatieven als het 

gaat om samenwerking met mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt en de lokale gemeenschap. 

Denk hierbij aan ondersteuning van goede doelen, 

scholenbezoeken en vrijwilligersprojecten. Dit geldt 

ook voor het controleren van arbeidsomstandigheden 

in exportlanden, stakeholdercommunicatie en het 

mobiliteitsprogramma. 

DOELEN HALEN
Voor alle programma’s hebben we doelstellingen 

vastgelegd in ons MVO handboek. Dit handboek is 

onderdeel van onze externe certificering voor de MVO 

Prestatieladder. We zijn goed op weg om de meeste 

van onze doelstellingen te halen. Aan een aantal 

doelstellingen zullen we extra aandacht moeten 

besteden.

 Inbedding  
 van MVO 
 bij Jansen 
 Recycling Group 
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Door de jaren heen heeft Jansen  

Recycling Group steeds meer mede-

werkers in dienst kunnen nemen. We zijn 

doorgegroeid naar meerdere vestigingen 

met ruim 70 vaste medewerkers. 

Een goede ontwikkeling, maar groei brengt ook 

verantwoordelijkheden met zich mee. We blijven streven naar 

een cultuur waarbij mensen naar elkaar blijven omzien en 

voor elkaar zorgen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat 

onze medewerkers net zo gezond naar huis gaan als toen ze ’s 

ochtends binnenkwamen.

 Zorg voor  
 de mens 

‘ We blijven streven naar 
een cultuur waarbij 
mensen naar elkaar 
blijven omzien en voor 
elkaar zorgen.’

CONTRACTEN 2016 2017

Totaal aantal contracten 57 65

Parttime contract 11% 9%

Fulltime contract 89% 91%

Vast contract 86% 83%

Tijdelijk contract 14% 17%

Direct contract 47% 48%

Indirect contract 53% 52%

Aantal uitzendkrachten 2 4

WERKNEMERS 2016 2017

FTE Totaal 54 61

Totaal aantal medewerkers 57 65

% Mannen 88% 84%

% Vrouwen 12% 16%

Verloop 12% 6,5%

Gemiddeld aantal arbeidsjaren per werknemer 7,2 7,5

Gemiddelde leeftijd 40,8 40,1

CONTRACTEN
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PERSOONLIJK EN BETROKKEN
Onze organisatie kenmerkt zich door een platte 

structuur: de afstand tussen werkvloer en directie is

klein. Het houden van een open cultuur vinden we 

belangrijk, met regelmatig werkoverleg. Jaarlijks krijgt 

iedereen een voortgangsgesprek waarin we terugkijken 

op de persoonlijke prestaties en vooruit kijken naar de 

doelstellingen voor het komende jaar. Heeft iemand 

persoonlijke problemen, privé of op de werkvloer? Dan 

kan diegene dit melden in het werkoverleg en tijdens 

voortgangsgesprekken, maar ook contact opnemen met 

een vertrouwenspersoon.

EEN GEZONDE EN VEILIGE WERKOMGEVING
Gezond en veilig werken is een belangrijk thema voor 

Jansen Recycling Group. In ons dagelijkse werk - bij 

de op- en overslag van materialen – hebben we te 

maken met gevaarlijke stoffen, valgevaar en machinale 

werkzaamheden in een omgeving met soms een hoge 

geluidsintensiteit.

VEILIG WERKEN
Het is dus erg belangrijk dat iedereen binnen ons bedrijf 

weet hoe je veilig en zorgvuldig te werk gaat. Vanaf de 

eerste werkdag wordt iedere werknemer geregeld attent 

gemaakt op deze regels. Dit maakt deel uit van het 

inwerkprogramma. 

TOOLBOX-MEETINGS
Op vaste momenten organiseren we toolbox-meetings 

voor het werfpersoneel. Hier krijgen zij voorlichting 

over actuele veiligheidsaspecten, werkinstructies voor 

specifieke (risicovolle) werkzaamheden en informatie 

over eventuele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

regelgeving. Werken aan een veilige werkomgeving. We 

maken afspraken met uitvoerend personeel en melden 

consequent incidenten en (bijna-)ongevallen. Zo werken 

we aan een veilige werkomgeving en het voorkomen van 

ongevallen. 
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‘ Als je over 5 à 10 jaar nog 
wil bestaan, moet je toch 
mee met de tijd en inves-
teren in de ontwikkeling 
van je medewerkers. Er zijn 
voorbeelden genoeg van 
bedrijven die dit niet doen 
en nu stil staan.’  
 
Arie Kees Jansen, directielid
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CO2-REDUCTIE PER VERWERKTE TON
De significante toename van het totaal verwerkte 

tonnage heeft geleid tot meer CO2-uitstoot, namelijk 

4,2%. Als we dit echter afzetten tegen het verwerkte 

tonnage -dat in 2017 12,3% steeg- dan is de uitstoot 

gedaald van 9,8 ton naar 8,7 ton CO2-uitstoot per 

verwerkte ton. 

NIEUWE, EFFICIENTE OVERSLAGKRANEN
Om de CO2-uitstoot per verwerkte ton verder te 

beperken, hebben we al een aantal maatregelen 

genomen. Er draaien reeds twee elektrische 

overslagkranen. De rest van het materieel is zeer 

jong. Dit leidt tot belangrijke brandstofbesparingen. 

Veel kranen zijn voorzien van ERC techniek, welke 

op een simpele en doeltreffende wijze leidt tot 

brandstofbesparing. De overslagkranen bevatten geen 

twee, maar drie cilinders. De derde is een met stikstof 

(N2) gevulde cilinder die tijdens de neergaande beweging 

onder druk gebracht wordt door het gewicht van de 

uitrusting met grijper. De op deze wijze als gasdruk 

opgeslagen energie komt vrij bij de opwaartse beweging 

van de giek met grijper. Door dit krachtenspel kunnen 

de cilinders hun werk met veel minder druk af en kan de 

motor met minder toeren dezelfde capaciteit leveren. 

Goed zorgen voor het milieu vinden we erg belangrijk. Uiteraard dragen 

wij hier aan bij door onze kernactiviteit. Het efficiënt hergebruiken van 

schaarse grondstoffen staat immers in het hart van het denken over 

duurzaamheid en draagt bij aan een meer circulaire economie.

 Zorg      
 voor het     

 milieu    PERSOONLIJK

MEDEWERKERS TRANSPORTEURS

MILIEUDIENSTOMWONENDENDIRECTIE GEMEENTE

STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

INTERN EXTERN

LEVERANCIERSAFNEMERS

EXTERN
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  ‘ Voor 2020 hebben  
we onszelf het doel 
gesteld om 20%  
minder CO2 per  
verwerkte ton uit  
te stoten.’
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MINDER STOFEMISSIE EN 
GELUIDSOVERLAST
Een belangrijk onderdeel van zorgvuldig en milieubewust 

werken, is het voorkomen van stofemissie. Vooral bij 

het behandelen en verplaatsen van ferro materialen 

kan er stof vrijkomen. Dit is niet alleen vervelend voor 

het personeel dat er mee moet werken, maar zeker 

ook voor de omgeving van onze werven. Om goed grip 

te kunnen houden op de emissie van stof, houden we 

de luchtkwaliteit voortdurend in de gaten. Daarnaast 

passen we verschillende technieken toe om stofoverlast 

te voorkomen, zoals het gebruik van sproei- en 

nevelinstallaties over het hele terrein. 

BEPLANTING VOOR LUCHTZUIVERING EN 
ISOLATIE
In Vlaardingen zijn de wanden van ons kantoor, de loods 

en de werf begroeid met beplanting en op het dak groeit 

sedum. Het groendak zuivert niet alleen de lucht, het 

isoleert bovendien goed. Verder zorgt de beplanting voor 

het vertraagd afvoeren van hemelwater, zodat bij hevige 

regenval het riool wordt ontlast. Ook de dakbedekking 

gaat langer mee doordat het niet direct aan de zon 

wordt blootgesteld. proberen we de uitstoot van CO2 te 

verminderen. Zo monitoren we actief het transport dat 

door onze transporteurs wordt uitgevoerd en nemen we 

deze op in scope 3 van onze CO2-voetafdruk.

GOEDE RELATIE MET DE BUREN 
Voor de uitvoering van onze kerntaken is het van groot 

belang dat we een goede relatie met onze buren houden. 

Door de aard van ons werk is het mogelijk dat we – naast 

het uitstoten van stof – geluidsoverlast veroorzaken. 

Ondanks het feit dat we onze werkzaamheden binnen 

de gestelde vergunning uitvoeren, begrijpen we goed dat 

omwonenden het geluid als hinderlijk kunnen ervaren. 

Geluidsoverlast is een voortdurend aandachtspunt welke 

we door diverse maatregelen terugdringen. Zo hebben 

we de schrootscharen deels geïsoleerd en plannen we 

de meest geluid intensieve werkzaamheden tijdens 

kantooruren, maar zorgen we ook voor voldoende hoge 

erfafscheidingen en geluiddempende maatregelen. 
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INDICATOR EENHEID 2016 2017

Scope 1

Diesel eigen auto Liter 26.241 27.176

Benzine eigen auto Liter 13.001 11.395

Elektrisch laden eigen auto kWh 15.021 13.899

Overslagkranen diesel Liter 766.565 815.677

Gas M3 30.991 25.925

Snijgas M3 836.788 935.247

Koude middelen Gram 1.900 0

Scope 1 CO2 -uitstoot Ton CO2 2.726 2.896

Scope 2

Elektriciteit kWh 3.297.518 3.330.270

Zakelijke kilometers (gedeclareerd) Kilometer 13.8317 8.554

Vliegverkeer - korte afstand (<700km) Kilometer 15.538 8.228

Vliegverkeer - middellange afstand (700 tot 2500km) Kilometer 24.517 35.119

Vliegverkeer - lange afstand (>2500km) Kilometer 127.337 157.633

Scope 2 CO2 -uitstoot Ton CO2 1.766 1.786

Scope 3

Zeevaart/binnenvaart Ton x km 715.710.648 805.143.379

Vrachtverkeer Liter 1.343.859 1.200.750

Scope 3 CO2 -uitstoot Ton CO2 15.706 16.893

Totale CO2 uitstoot Ton CO2 20.198 22.508

TOELICHTING
Als we kijken naar de effectieve uitstoot in scope 1 en 

2 dan hebben we in totaal 190 ton (4,2%) meer CO2-

uitstoot veroorzaakt. In 2017 hebben we flink meer 

tonnen verwerkt. Dit is dan ook de belangrijkste oorzaak 

is van deze toename. Daarnaast is er met betrekking 

tot de verhuizing van Rotterdam naar Dordrecht nog 

ca. 5.000 ton materiaal extra verladen, wat tot dubbel 

kraanwerk leidde. Wat verder opvalt is dat we in 2017 

meer snijgas hebben verbruikt ten behoeve van het 

snijbranden. We zien in scope 2 ook dat we meer 

kilometers hebben gevlogen (met name van en naar het 

Verre Oosten). In scope 3 zien we dat het zeetransport 

vanwege meer export is toegenomen en dat transport 

over de weg is afgenomen. 
 

De CO2-uistoot is berekend op basis van conversiefactoren uit het handboek CO2-Prestatieladder.

Scope 1: Dit is de directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen zoals dieselverbruik van overslagkranen en scharen. 

Scope 2: De indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van door ons gekochte en verbruikte elektriciteit en warmte. De CO2-uitstoot vind effectief plaats bij de elektriciteit centrale, maar telt mee in onze voetafdruk. 

Scope 3: De indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van anderen. Denk hierbij met name aan de uitstoot veroorzaakt door zee- en wegtransport. 
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EIGEN WATERZUIVERING
De werf van Jansen Recycling Group in Vlaardingen 

is geheel vloeistofdicht, de werf in Dordrecht is 

vloeistofdicht daar waar nodig. Vloeistofdicht 

asfalt betekent dat er geen vervuilende vloeistoffen 

de grond kunnen binnendringen en hierdoor dus 

bodemverontreiniging wordt voorkomen. Alle 

vloeistoffen stromen naar een centraal punt waarna 

het naar de eigen waterzuivering wordt geleid. Door het 

gebruik van chemicaliën wordt het vervolgens gezuiverd 

en op het oppervlaktewater geloosd. Bijzonder is dat dit 

gezuiverde water schoner is dan het oppervlaktewater 

zelf. Vanzelfsprekend wordt er continue gemonitord om 

de gevraagde kwaliteit van het water te garanderen. De 

waterzuivering en het vloeistofdichte asfalt zijn kostbare 

maatregelen, maar wel passend bij de visie van Jansen 

Recycling Group om verantwoordelijk om te gaan met 

onze omgeving, ook op milieugebied.

HET NIEUWE DRAAIEN
Op 4 november 2017 volgde ons voltallige werfteam 

de training ‘Het Nieuwe Draaien’ bij kraanleverancier 

Wynmalen en Hausmann. De training ‘Het Nieuwe 

Rijden’ voor personenauto’s bestaat al langer. Voor 

kraanmachinisten is een soortgelijke training ontwikkeld 

waarin wordt geleerd om zo efficiënt mogelijk om te 

gaan met de kraan. 

Zonder dat het ten koste gaat van de prestaties is door 

het slim gebruiken van de kraan mogelijk om flink op 

brandstof te besparen. De nieuwe kranen zijn voorzien 

van innovatieve brandstofbesparingstechnieken, maar 

die werken alleen met de juiste werkstijl. Denk hierbij 

aan de verschillende standen (zoals Eco en Power), 

minder stationair draaien, de juiste opstelling van de 

machine en gelijkmatig werken. Ook goed onderhoud 

is een belangrijke voorwaarde om efficiënt gebruik te 

kunnen maken van de machines. 

‘ We willen het geluidsniveau 
verder terugdringen. Zo  
hebben we de schrootscharen 
deels geïsoleerd en plannen 
we de meest geluidsintensieve  
werkzaamheden tijdens 
kantooruren.’

KLACHTEN 2016 2017

Totaal aantal klachten 53 38

Geluidsklachten 4 1

Stof klachten 0 1

Overige klachten (incl. opmerkingen  
naar aanleiding van audits) 49 36

Aantal opgelegde boetes 1 0

Kosten van de opgelegde boetes €6.000 €0

‘ Goed gereedschap is het halve werk, de 
andere helft wordt bepaald door de juiste 
toepassing ervan’ 

PERSOONLIJK

MEDEWERKERS TRANSPORTEURS

MILIEUDIENSTOMWONENDENDIRECTIE GEMEENTE
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STAKEHOLDERS

INTERN EXTERN

LEVERANCIERSAFNEMERS

EXTERN

INTERN

26 27  zorg voor het milieu     |      jansen maatschappelijk jaarverslag 2017



Door het aanleveren van ijzer en metalen bij Jansen Recycling Group maken leveranciers 

recycling van het metaal mogelijk en daarmee het behoud van waardevolle grondstof-

fen. Door het recyclen van metalen hoeft er minder primair (‘virgin’) metaal geprodu-

ceerd te worden. Het recyclen van metalen vergt minder energie en uitstoot van broei-

kasgassen dan het produceren van primair metaal. Door recycling mogelijk te maken 

verlagen we met elkaar de klimaatimpact van metalen producten.

Metalen als zink, lood en tin zijn naar verwachting over 

20 tot 40 jaar niet meer uit primaire bronnen te halen. 

Recycling is dus pure noodzaak. Maar dat is niet het 

enige: het recyclen van metalen bespaart gemiddeld 75% 

van de energie die nodig is voor de winning uit schaars 

wordende primaire grondstoffen. Bovendien zorgt de 

productie van nieuwe materialen vanuit gerecycled 

materiaal voor een enorme energiebesparing ten 

opzichte van winning uit de mijn. Neem aluminium: als 

voor het produceren hiervan gerecycled materiaal wordt 

gebruikt in plaats van bauxiet, is maar liefst 95% minder 

CO2-uitstoot en energie nodig. 

MEER DAN RECYCLEN ALLEEN
Onze visie gaat echter verder dan puur de recycling van 

metalen. Zo hebben we eerlijkheid en integriteit hoog 

in het vaandel staan. Ook vinden we het belangrijk om 

ons werk uit te voeren met zo min mogelijk negatieve 

gevolgen voor mens, milieu en samenleving. Sterker nog: 

we proberen juist een positieve invloed te hebben op 

onze omgeving. Door maatschappelijk betrokken 

te zijn, goed te zorgen voor onze mensen en te blijven 

investeren in nieuwe technieken. Naast onze eigen visie 

en ideeën is ons MVO-beleid tot stand gekomen door 

feedback van een grote groep stakeholders. 

Ook de ervaringen die we hebben opgedaan in 

de certificeringstrajecten van ISO 14001, de CO2-

Prestatieladder en de MVO Prestatieladder staan aan 

de basis van dit beleid. Daarnaast verwachten we dat 

MVO gemeengoed gaat worden, zowel in onze keten als 

daarbuiten. We hebben een trend ingezet als het gaat 

om het reduceren van de CO2-uitstoot.

METAALRECYCLING:
EEN DUURZAME BUSINESS CASE 
Recycling van ferro en non-ferro materialen is 

duurzaamheid in optima forma. Een paar feiten op een 

rij: 

• van de 700 miljoen ton aluminium die sinds 1880 

is geproduceerd, wordt vandaag nog 75% gebruikt als 

secundaire grondstof;

• met de energie die nodig is om één blikje te maken 

uit nieuw gewonnen erts, kunnen 20 blikjes worden 

vervaardigd uit gerecycled materiaal;

• staalrecycling bespaart 75% aan energie in vergelijking 

met de productie van staal uit delfstoffen. Met deze 

besparing kunnen 18 miljoen woningen van energie 

worden voorzien;

• de recyclingwaarde van koper van hoge kwaliteit 

schroot is minstens 95% van de waarde van nieuw 

gewonnen koper.

Bron: Bureau International Recycling (BIR) www.bir.org en 

Metaal Recycling Federatie (MRF) www.mrf.nl

CO2-METAALSCAN
Met de CO2-metaalscan krijgen leveranciers van Jansen 

Recycling Group inzicht in de klimaatwinst die door 

recycling wordt behaald. Hierbij zijn alle recyclingstappen 

inbegrepen: emissies door transport, energie voor 

recyclingprocessen en klimaatwinst door het vermijden 

van primair metaal. De CO2-metaalscan werd ontwikkeld 

door CE Delft, in opdracht van Jansen Recycling Group.

 CO2 
Metaalscan                   
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Jansen Recycling Group staat midden in de samenleving. Dit brengt met zich mee 

dat we – naast de zorg voor het milieu en onze mensen – ook willen bijdragen aan 

de lokale gemeenschap en de samenleving als geheel. Zo vinden we het belangrijk 

om goede relaties te onderhouden met onze omgeving, leveranciers en afnemers. 

Daarnaast maken we ons sterk voor diverse goede doelen. Ten slotte vinden we 

het onze taak om integer en eerlijk handel te bedrijven. 

EEN LOKAAL INTERNATIONAAL BEDRIJF
We werken internationaal, maar voelen ons toch 

verbonden met de plaats waar we gevestigd 

zijn. Jansen Recycling Group kan gezien worden 

als een lokale werkgever: de gemiddelde woon-

werkafstand van medewerkers is 26 kilometer, met 

een grote vertegenwoordiging uit de Krimpenerwaard 

(reisafstand 21 kilometer). Daarnaast zijn er honderden 

toeleveranciers die ons diensten of producten leveren. 

We betrekken een groot deel uit de lokale omgeving. 

Zo hebben we dus een positieve invloed op de 

regionale economie. 

INTEGER EN EERLIJK ZAKEN DOEN
We zijn ervan overtuigd dat eerlijk en integer handelen 

zich altijd terugbetaalt. Is het niet op de korte termijn, 

dan zeker op de lange termijn. De schrootbranche 

kenmerkt zich van oudsher niet door zaken als 

eerlijkheid en transparantie. Wij willen hier de positieve 

uitzondering op zijn. Door bijvoorbeeld onze leveranciers 

snel uit te betalen (zodat zij voldoende liquide middelen 

behouden) en door geen contanten aan te nemen. 

Dat we integer willen handelen blijkt ook het feit 

dat we een convenant hebben afgesloten met de 

Belastingdienst. Op basis van gegroeid vertrouwen door 

openheid en transparantie zijn er afspraken gemaakt 

over verminderde controledruk. 

Wij publiceren jaarlijks tijdig onze jaarrekening met 

goedkeurende accountantsverklaring. Ook door het 

publiceren van dit Maatschappelijk Jaarverslag geven we 

openheid van zaken.  

 
ZEKERHEID OVER DE HERKOMST  
VAN MATERIALEN 
Verder trainen we onze medewerkers in het herkennen 

en rapporteren van verdachte materialen. Als we niet 

zeker zijn van de herkomst van bepaalde materialen en 

twijfels hebben over de manier waarop de aanbieder 

eraan is gekomen, schakelen we de politie in. 

 Zorg        
 voor de          

 samenleving                   ‘ We betrekken een groot 
deel uit de lokale omgeving. 
Zo hebben we dus  
een positieve invloed op  
de regionale economie.’ 

PERSOONLIJK

MEDEWERKERS TRANSPORTEURS

MILIEUDIENSTOMWONENDENDIRECTIE GEMEENTE

STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

INTERN EXTERN

LEVERANCIERSAFNEMERS

EXTERN

INTERN
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Door de toename in volumes van 

non-ferro materialen is Jansen  

Recycling Group enige jaren geleden 

zelf gaan exporteren. Hierdoor  

moeten we nu zelf letten op zaken 

als kinderarbeid, arbeidsomstandig-

heden en mensenrechten.

Het is bekend dat westerse standaarden niet altijd 

gelijk zijn aan die van landen in het Midden- of het Verre 

Oosten, waar veel ferro en non-ferromaterialen worden 

verkocht. Wij zijn ons bewust van deze aspecten en de 

verantwoordelijkheden die ze met zich meebrengen. 

HUMAN RIGHTS CHECKLIST
We bezoeken meerdere keren per jaar bedrijven in het 

buitenland. Hier kijken we actief of er kinderarbeid 

wordt verricht, of de arbeidsomstandigheden van 

medewerkers goed zijn en of de mensenrechten 

worden gerespecteerd. Zien we iets wat niet klopt, dan 

bespreken we dit met de lokale eigenaren. Hiervoor 

is een Human Rights Checklist gemaakt, die dient 

als handleiding om bevindingen gestructureerd te 

rapporteren. We leggen onze bevindingen vast in 

een verslag, dat dient als basis voor het plannen van 

een vervolgbezoek. Zien we misstanden en leidt een 

gesprek met de bedrijfsleiding niet op korte termijn 

tot verbetering? Dan sluiten we deze afnemer uit van 

verdere samenwerking.

ANTI-DISCRIMINATIEBELEID
Ook voor onze eigen medewerkers vinden we dat 

mensenrechten gerespecteerd moeten worden. 

In een land als Nederland zijn deze zaken vaak al 

bij wet afgedwongen. Door ons aan de geldende 

wet- en regelgeving te houden, respecteren we de 

mensenrechten. Ook van tijdelijke medewerkers 

verwachten we dat zij ons beleid respecteren. Zij 

tekenen een tijdelijke overeenkomst waarin gezond, 

veilig en eerlijk werken centraal staan.

We maken bewust en proactief geen onderscheid tussen 

mensen op basis van leeftijd, sekse, geloofsovertuiging, 

ras of geaardheid. Dit hebben we geformaliseerd in 

een beleid op antidiscriminatie, dat onderdeel is van 

de algemene arbeidsvoorwaarden. In lijn met ons 

antidiscriminatiebeleid zijn in 2017 geen meldingen van 

discriminatie binnengekomen.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID:  
HET STEENTJE DAT WIJ BIJDRAGEN
 Jansen Recycling Group wil positief zichtbaar zijn in de 

gemeenschap. We zijn daarom verbonden aan kerkelijke 

gemeente De Samaritaan te Rotterdam. Deze kerk heeft 

een wijkgebouw genaamd De Bron in de wijk Rubroek. Van 

hieruit wordt praktische bijstand verleend aan mensen 

die leven aan de rand van de maatschappij. Ook worden 

hier activiteiten georganiseerd voor kinderen, tieners en 

volwassenen. 

Verder zijn we lid van Ondernemers voor Ontmoeting. 

Stichting Ontmoeting biedt, op basis van christelijke 

naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, 

uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de 

cliënt. Tot slot sponsoren we diverse kleinere doelen met 

kleinere giften. Initiatief vanuit medewerkers wordt hierbij 

gestimuleerd.  

JONGEREN OP BEZOEK
We ontvangen regelmatig schoolklassen om jongeren 

kennis te laten maken met ons bedrijf en de branche. 

Zo kunnen ze zien en ervaren hoe een bedrijf in de 

recyclingbranche eruit ziet en werkt. 

Het is inmiddels traditie dat het Lentiz Geuzencollege 

uit Vlaardingen een bezoek brengt met één of meerdere 

klassen.

 Respecteren van         
 mensenrechten         

‘ Door leerlingen rond te leiden op onze wer-
ven zie ze een stoer bedrijf waar echt wat ge-
beurd. Scharen, overslagkranen, grote hopen 
materiaal. Het maakt indruk op ze!’ 

Frank van Delft, Jansen Recycling Group

33zorg voor de samenleving     |      jansen maatschappelijk jaarverslag 201732



BIJLAGE A: OVER DIT VERSLAG
De doelgroep van dit verslag bestaat uit stakeholders 

van Jansen Recycling Group en andere geïnteresseerde 

lezers. De reikwijdte van dit verslag is het jaar 2017, wat 

loopt van 1 januari t/m 31 december. 

De bedrijfsonderdelen die in dit verslag zijn opgenomen, 

zijn de twee werven van Jansen Recycling Group 

(in Dordrecht en Vlaardingen) en informatie over 

activiteiten in de keten (zoals bij afnemers en ten 

aanzien van logistiek). De gegevens van joint-ventures 

van Jansen Recycling Group en onderdelen van het 

terrein die zijn onderverhuurd aan derden zijn niet in  het 

verslag opgenomen. 

Alle gegevens zijn afkomstig uit bestaande systemen en 

processen en zijn gerapporteerd op basis van metingen. 

Indien schattingen zijn gebruikt, is hierbij een toelichting 

opgenomen. Daarnaast hebben we gekeken naar ons 

proces van waardecreatie (zie boven) en hebben we 

onderzocht welke mogelijke MVO-onderwerpen er 

spelen. Binnen deze analyse hebben we de selectie van 

onderwerpen afgestemd op de principes van de CO2-

Prestatieladder, de MVO Prestatieladder en de richtlijnen 

van het Global Reporting Initiative (GRI).

INKOOP DOOR 
HANDELAREN

PRIMAIR PROCES

ONZE MVO IMPACT

INKOOP DOOR 
HANDELAREN

VERKOOP DOOR 
HANDELAREN

VERKOOP DOOR
HANDELAREN

AAN SMELTERIJEN

DUURZAAM VERVOER
KWALITEITSCONTROLE

MENSENRECHTEN

DUURZAAM VERVOER
ACCEPTATIEVOORWAARDEN

ENERGIE, WATER EN GRONDSTOFFEN
EMISSIES VAN CO2, STOF EN GELUID

ZORG VOOR MEDEWERKERS

SORTEREN VAN MATERIALEN
VERHOGEN DENSITEIT

VERWERKING DOOR
SMELTERIJEN IN

HALFFABRICATEN

RESTSTROMEN UIT
DE INDUSTRIE

 Primair 
Proces
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www.jansengroup.com
info@jansengroup.com

DORDRECHT
Van Leeuwenhoekweg 21

3316 AV Dordrecht

T. 078 - 652 26 33

VLAARDINGEN
Koggehaven 3

3133 LA Vlaardingen

T. 010 - 460 11 55

REDACTIE
Jansen Recycling Group

ADVIES
Sustainalize

FOTOGRAFIE
Eljee Bergwerff
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Jansen Recycling Group
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V1 Communicatie

DRUK
Van Dongen
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