Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Kijlstra Riolering bv is in Nederland marktleider op het gebied van complete rioleringssystemen van
beton. Onze buizen en putten worden gemaakt van zelf verdichtend beton (ZVB). Hiernaast leveren
wij nog vele andere producten, te denken valt aan de Kijlstra Stuw Unit, veeroosterbakken, duikers en
uitstroombakken.
Wij willen duurzaam ondernemen, waarbij wij rekening houden met mens, milieu en maatschappij.

Duurzaam
Sinds 2015 produceren wij onze duurzame BlueTube rioleringsbuizen in onze nieuwe fabriek. Begin
2016 zijn we gestart met het uitleveren van deze BlueTube buizen. Door dit nieuwe productieproces
en productontwerp worden voor deze BlueTube buizen 12% minder grondstoffen en 300.000m3
minder gas per jaar verbruikt. Door het modulaire ontwerp van de buis, wordt afval op het werk
gereduceerd. Deze buizen zijn op maat te zagen en het resterende deel kan opnieuw worden
gebruikt. Onze BlueTube buizen zijn tot 25% lichter dan de traditionele betonbuizen. Hierdoor kunnen
er meer buizen per vracht vervoerd worden, dit leidt tot minder Koolstofdioxide (Co2) uitstoot.
Door de toepassing van zelf verdichtend beton (ZVB) wat volledig uithardt in de mal, wordt er tijdens
het productieproces geen energie meer gebruikt voor het verdichten van het beton door mechanisch
trillen. Daarnaast worden de buizen niet meer gestoomd voor het verharden, hetgeen veel gas, en dus
Co2 uitstoot bespaard.
De arbeidsomstandigheden zijn voor onze medewerkers sterk verbeterd. Bij de productie van de
BlueTube buizen is het geluidsoverlast van het trillen van de buizen sterk gereduceerd.

Social return
Wij willen onze maatschappelijke betrokkenheid uitdragen en hieraan een bijdrage leveren door
mensen te helpen voor wie het moeilijker is werk te vinden en/of werkervaring op te doen.
Kijlstra is een erkend leerbedrijf en biedt derhalve leertrajecten en stageplaatsen aan. Zowel voor
jongeren als mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Naast de werkervaring die een
stagiair bij ons opdoet, is het onze intentie om deze mensen na afloop van de stage een
arbeidsovereenkomst aan te bieden, indien daar op dat moment passende ruimte voor is.
Bij het vervullen van vacatures raadplegen wij het aanbod van het UWV. Hierdoor kunnen mensen
met een WW uitkering sneller aan het werk komen. Wij selecteren niet op basis van leeftijd en/of
geslacht.
Daarnaast werken wij ook samen met re-integratie- en werkbedrijven. Deze organisaties bieden onder
andere werkervaringsplaatsen aan, voor mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt. Te denken
valt hierbij aan schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in onze fabrieken.
Het ontdekken van de kwaliteiten van deze mensen en hen dit verder te laten ontwikkelen, geeft een
sociale winst en gevoel van eigenwaarde. Juist deze mensen die het lastig hebben, in de zoektocht
naar een baan, waarderen het werk en laten zich van de beste kant zien. Dat is waar wij het voor
doen!

