2011

Duurzaamheidsverslag

KPI

2010

2009

7.920

7.611

8.353

126,0

15,3

31,3

26.639
752,7
86/14

26.840
682,8
86/14

28.464

7,3
71,3

7,3
70,6

7,3
67,1

259

272

277

32,7
3.456

35,7
3.692

33,6
-

Afval
Afval (in miljoen ton)

4,0

5,1

6,6

Afvalscheiding in %

21

20

18

Meerwaarde
Opbrengsten (in € miljoen)
Nettoresultaat toerekenbaar aan
    aandeelhouders (in € miljoen)
Mensen
Gemiddeld aantal fte
Opleidingsuitgaven per werknemer (in €)
Man/vrouw in %
Veiligheid
Ongevallenindex
Veiligheidsbewustzijn audits
CO2
CO2-emissies (in kiloton)
CO2-emissie-intensiteit
    (ton per € miljoen )
Energie (in terajoules)
2011  

                      Resultaten
2011

85/15

Vanuit gebundelde kracht:
waarde bieden met duurzame oplossingen

Inhoudsopgave

3

1. Voorwoord

5

2. Introductie

5

2.1

Wie wij zijn

5

2.2

Hoe wij werken

6

2.3

Onze duurzaamheidsstrategie

9

3. De bouw

9

3.1

De Europese bouwsector

10

3.2

Levenscyclus van een project

13

4. Wat wij willen bereiken

13

4.1

Het verdienmodel

13

4.2

Leverancier van duurzame oplossingen

14

4.3

Onze strategie en MVO-beleid

16

4.4

Doelen voor 2015

16

4.5

Bestuur

19

5. Implementeren van duurzaamheid

19

5.1

Ontwikkelfase

22

5.2

Ontwerpfase

23

5.3

Bouwfase

30

5.4

Gebruikfase

32

6. Betrokkenheid
6.1

32

6.1.1 Gelijkheid en diversiteit

36

6.1.2 Opleiding en ontwikkeling

39

6.2

Betrokkenheid van belanghebbenden

43

6.3

Samenwerking met onze ketenpartners

47

6.4

Betrokkenheid bij de samenleving

49

Ontwikkeling van onze medewerkers

7. Onze prestaties

49

7.1

51

7.2

CO2

51

7.3

Afval

7.4

Overige

52
53
57

Veiligheid

8. Eerlijk zaken doen
9. Onze ondernemingsprincipes

59

10. Over dit verslag

63

11. Assurance-rapport

66

12. Bijlagen

67

12.1

75

12.2

GRI G3.0-overzicht
Overzicht selectie duurzame
instrumenten en producten

76

12.3

Certificaten

78

12.4

Definities

80

12.5

Toelichting op de data

1

  2011

32

Ir. N.J. de Vries, voorzitter raad van bestuur (rechts) en
drs. T.P.L.M. van Beek, directeur Corporate Social Responsibility.

Voorwoord

Met veel genoegen presenteren wij ons vijfde duurzaamheidsverslag, in aanvulling op het
jaarrapport voor 2011 van Koninklijke BAM Groep. Dit duurzaamheidsverslag is extern
geverifieerd en voldoet aan GRI A+.

De strategie van onze Groep is nauw verbonden met duurzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid waarde creëert voor ons bedrijf en de efficiency van ons werk
verbetert. Het helpt ons de relatie met onze opdrachtgevers en ketenpartners te verdiepen en talent aan te trekken en vast te houden. Daarnaast geeft het een impuls voor
innovatie en het is goed voor onze reputatie, zowel binnen
de sector als daarbuiten. Door verantwoordelijkheid te
nemen voor ‘People’ en ‘Planet’, willen wij voldoen aan de
verwachtingen van zowel onze huidige als toekomstige
stakeholders en waarde creëren voor onze onderneming op
de lange termijn.

killer’: een systeem met geïntegreerde ‘groene muren’ in
geluidsschermen langs snelwegen die fijnstof afvangen.
Wij zijn trots op de eerste prijs die wij in 2011 hebben
gewonnen voor de ontwikkeling van het beste geïntegreerde concept voor duurzame huizenbouw: onze energieneutrale W&R Groenwoning.

Bij onze stakeholderdialoog van 2011 kwam naar voren dat
wij onze successen beter over het voetlicht moeten brengen en dat wij nauwer moeten samenwerken met onze
ketenpartners om onze ambitie voorkeursaanbieder te zijn
van energieneutrale oplossingen, waar te maken. In 2012
willen wij ons hierop focussen.
Het feit dat wij zijn opgenomen in het Ethibel Excellence
Investment Register en deel uitmaken van het beleggingsuniversum van Triodos Bank, toont aan dat wij duurzaamheid serieus nemen. Ons Duurzaamheidsverslag 2010 stond
op de negende plaats van de Transparantiebenchmark van
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie in Nederland (2009: zestiende).
In het Onderzoek Verantwoord ketenbeheer van de VBDO
(Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling)
zijn wij geklommen van de elfde in 2009 naar de achtste
plaats in 2010.

A+

Koninklijke BAM Groep is sinds 16 september 2009
geselecteerd voor opname in het Ethibel EXCELLENCEinvesteringsregister. Deze opname werd onlangs opnieuw
bevestigd op 28 februari 2011.

3

  2011

De financiële crisis heeft onze markt in 2010 hard getroffen.
Wij zien de vraag naar oplossingen voor een duurzame,
energieneutraal gebouwde omgeving elk jaar groeien. Zo
staan onze inspanningen in het kader van energieneutrale
gebiedsontwikkeling model voor een geïntegreerde duurzaamheidgerichte aanpak. Onze samenwerking met een
aantal toonaangevende onderzoeksinstellingen heeft
innovatieve concepten opgeleverd, zoals de ‘highway dust

Wij zijn ervan overtuigd dat onze focus op duurzaamheid
ervoor zal zorgen dat wij onze Groep de komende jaren
versterken. BAM is als een van de eerste in de sector de weg
ingeslagen naar het sterk verbeteren van de veiligheid op
de bouwplaatsen. Veiligheid is intussen deel van ons DNA.
Wij doen er alles aan vergelijkbare resultaten te boeken op
het gebied van duurzaamheid.

Organisatiestructuur Koninklijke BAM Groep

Nederland

België

Bouw en techniek

Infra

Vastgoed

Publiekprivate samenwerking

BAM Utiliteitsbouw

BAM Civiel

AM

BAM PPP

BAM Woningbouw

BAM Infratechniek

AM Real Estate Development

Heilijgers

BAM Rail

BAM Techniek

BAM Wegen

BAM Wallonie

BAM Wallonie
Betonac

CEI-De Meyer

CEI-De Meyer

Kaïros

Interbuild

Verenigd Koninkrijk
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Immo BAM

BAM Construction *

BAM Nuttall

BAM Properties *

BAM Building **

BAM Civil **

BAM Property **

Duitsland

BAM Deutschland

W&F Ingenieurbau

Wereldwijd

BAM International

BAM International

Ierland

Sector
Werkmaatschappij
Actief in deze sector
* BAM Construction en BAM Properties vormen samen BAM Construct UK.
** BAM Building, BAM Civil en BAM Property vormen samen BAM Contractors.
BAM Utiliteitsbouw, BAM Woningbouw en Heilijgers zijn als ontwikkelende bouwondernemingen
tevens actief in de sector Vastgoed.

* BAM Construction en BAM Properties vormen samen BAM Construct UK.
** BAM Building, BAM Civil en BAM Property vormen samen BAM Contractors.
BAM Utiliteitsbouw, BAM Woningbouw en Heilijgers zijn als ontwikkelende bouwondernemingen tevens actief in de sector Vastgoed.

Introductie

2.1

Wie wij zijn

Koninklijke BAM Groep nv (BAM) is een Europese bouwgroep die beschikt over een administratief centrum in
Nederland en is genoteerd aan NYSE Euronext
Amsterdam. Wij leggen ons toe op de sectoren bouw en
techniek, infra, vastgoed en publiekprivate samenwerking
in onze Europese thuislanden. Wereldwijd voert onze
Groep in nichemarkten gespecialiseerde bouw- en infrawerken uit.
Activiteiten
BAM ontwerpt, construeert en realiseert gebouwen en
infrastructuur zoals, woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, winkels, sportarena’s, bruggen, spoorwegen en
wegen. Met zo’n 27.000 medewerkers, en een omzet van
€ 7,9 miljard in 2011, realiseren wij vele duizenden projecten per jaar.

2.2
De bedrijfsfilosofie van BAM is opdrachtgevers waarde te
bieden en een hechte en langdurige relatie met hen op te
bouwen om zo tot optimale en duurzame oplossingen op
het gebied van onderhoud, vernieuwing en uitbreiding
van de gebouwde omgeving te komen. BAM staat bekend
om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van zijn producten
en diensten en tevens om de inzet, kennis en ervaring van
de medewerkers.
Ons financieel jaarrapport 2011 beschrijft de sectoren en
de regio’s, waarin BAM werkzaam is, samen met de risico’s
en de kansen, algemene bedrijfsontwikkelingen en onze
positie in deze markten.
Strategische agenda
BAM stelt voor elke periode van drie jaar een strategische
agenda op, die het management als richtsnoer dient bij
de verdere ontwikkeling van de Groep. De strategische
agenda 2010-2012 is in nauw overleg met de directies
van de werkmaatschappijen tot stand gekomen.
In onze rol als totaaldienstverlener in het bouwproces,
streven wij gestage groei na in al onze markten, van
ontwikkeling tot facility management.

Hoe wij werken

De bouwsector is een cyclische bedrijfstak die gevoelig is
voor economische groei en krimp. De bouwmarkt kent
een sterke concurrentie, waarbij expertise en kosten in
belangrijke mate bepalen of een opdracht wordt
gewonnen of niet.
Projectverwerving
Projecten worden meestal verworven via aanbestedingsprocedures, waarbij duurzaamheidsaspecten steeds vaker
een rol spelen. Aanbestedingstrajecten kunnen bij grote,
complexe projecten tijdrovend zijn en de kosten kunnen
oplopen tot een of twee procent van de totale aanbestedingssom (in pps-projecten). Het is van belang dat wij de
voordelen van duurzaamheid voor de opdrachtgever
aantonen.
Ongeveer negentig procent van onze omzet wordt
gerealiseerd door derden, de resterende tien procent
wordt gerealiseerd door eigen ontwikkeling.
Onderaannemers
Projecten worden merendeels uitgevoerd door onze
werkmaatschappijen in samenwerking met
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BAM is marktleider in Nederland en neemt in het
Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en Duitsland sterke
marktposities in. Kenmerkend voor BAM is het wijdvertakte netwerk van regiovestigingen in onze thuislanden,
waardoor de onderneming dichtbij opdrachtgevers staat.
BAM biedt opdrachtgevers een integraal producten- en
dienstenpakket van ontwerp tot onderhoud.  

Het Groepsbeleid steunt op vier pijlers:
1. Vakmanschap op alle niveaus blijft de basis voor het
primaire proces. BAM ontwikkelt zich gestaag tot een
organisatie van professionals. Dit betekent toepassing
van creativiteitstechnieken, lean construction management en virtueel bouwen. BAM wil optimaal gebruik
maken van de voordelen van virtueel bouwen.
2. Alle medewerkers dienen de kennis en ervaring die
breed in de Groep aanwezig is te kunnen inzetten en zo
de slagkracht van BAM te vergroten. Het potentieel van
de Groep (medewerkers, kennis, vakmanschap en
materieel) dient ten volle te worden benut.
3. Human resources management zal zorgen voor
voldoende vakbekwaamheid en het ontwikkelen van
managementpotentieel op elk niveau van het bedrijf.
Hierbij gaat aandacht uit naar de ontwikkeling van
vaardigheden en verbreding van kennis, de diversiteit
van het personeelsbestand, alsook naar werving en
selectie.
4. Het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord
ondernemen zal zich toespitsen op het bevorderen van
een goede gezondheid en veilige werkomstandigheden
in het gehele bouwproces, het verminderen van de
‘CO2-voetafdruk’ en afval.

onderaannemers. Dit gebeurt via een uitgebreid netwerk
van vestigingen in de diverse thuislanden en daarbuiten.
Gemiddeld wordt 55 procent tot 60 procent van de omzet
uitbesteed aan onderaannemers. Het gaat hierbij om
grote aantallen, waarbij wij voorkeur geven aan meerjarige samenwerkingsrelaties met onze onderaannemers.
Projecten kunnen ook samen met andere bouwbedrijven
worden uitgevoerd (in zogenoemde joint ventures).
Joint ventures maakten ongeveer 16 procent van onze
omzet uit in 2011.

2011  
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Contractvorming
Wij sluiten jaarlijks een groot aantal omvangrijke en kleinere contracten af. De volgende contractvormen komen
het meeste voor:
• bouw;
• ontwerp en bouw;
• ontwerp, bouw, beheer en onderhoud, veelal voor een
periode van twee tot tien jaar;
• ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en beheer.
Bij een bouwcontract verplicht BAM zich tegen een
bepaalde prijs en binnen een bepaalde periode een bouwwerk op te leveren. Bij een ontwerp- en bouwcontract
vertalen wij de wensen van de opdrachtgever naar
projectspecificaties.
In een zogenoemde publiekprivaat samenwerkingsproject
(pps) wordt veelal door een (semi-)publieke opdracht
gever het gehele traject van ontwerp, bouw, beheer en
onderhoud uitbesteed. Soms houdt dit ook externe projectfinanciering in. Het betreft vaak langdurig onderhoud
en beheer (bijvoorbeeld 25 jaar).
BAM behaalt een deel van de omzet uit onderhoudscontracten voor gebouwen en infrastructurele werken. In de
infrasector bestaan projecten in toenemende mate uit
een deel projectuitvoering en een deel onderhoud. In ppsprojecten zijn deze werkzaamheden inbegrepen in het
contract.

2.3

Onze duurzaamheidsstrategie

De onzekere en ongunstige marktomstandigheden in
Europa houden aan en onze werkmaatschappijen hebben
te maken met afnemende volumes, felle concurrentie en
scherpe prijsdalingen. Onze financiële prestaties blijven
echter solide, gebaseerd op onze op betrouwbaarheid en
service gebaseerde reputatie.
In 2011 hebben we de strategische agenda 2010-2012
geëvalueerd tegen de achtergrond van de economische
neergang, waarbij wij onze op duurzaamheid gerichte
strategie hebben herbevestigd. Duurzaamheid maakt
deel uit van onze manier van werken, waarbij wij oplossingen bieden aan onze opdrachtgevers door hun kosten te
reduceren en kwaliteit te verhogen. Hierdoor vergroten
wij onze kansen op het verwerven van opdrachten en
behalen we kostenvoordelen binnen onze organisatie.
Wij willen bij onze opdrachtgevers in alle regio’s bekend
staan als voorkeursleverancier voor duurzame oplossingen.
Wij zijn ons ervan bewust dat duurzaamheid uitsluitend
kan worden gerealiseerd door onze stakeholders te
betrekken bij onze aanpak. Dit doen wij door naar onze
stakeholders te luisteren via benchmarking, deel te
nemen in sectorspecifieke forums, klanttevredenheidsonderzoeken te houden, het analyseren van aanbestedingstrajecten en het bijhouden van ontwikkelingen op
het gebied van wet- en regelgeving.
Tijdens onze jaarlijkse multistakeholderdialoog in 2011
hebben wij met onze opdrachtgevers, belangrijkste
leveranciers en andere stakeholders overlegd hoe wij
duurzaamheid steviger konden verankeren in onze activiteiten. De BAM Ondernemingsprincipes zijn hierbij onze
uitgangspunten om onze ambities vorm te geven.
Zij vormen dan ook de leidraad voor onze multistakeholdersbijeenkomst. Tijdens de discussie in 2011 kwam
verantwoord inkopen naar voren als een belangrijk
thema. Ook in 2012 gaan wij door met het ontwikkelen
van duurzame oplossingen die aansluiten bij de ambities
van onze stakeholders en deze het liefst nog overtreffen.

Ir. N.J. de Vries (1951), voorzitter: Duurzaamheid staat
centraal in onze strategie
‘Onze sector is hard getroffen door de financiële crisis,
waardoor wij afgelopen jaar enkele zware beslissingen
hebben moeten nemen. Wij blijven duurzaamheid zien als
een sterke business opportunity voor onze Groep.
Daarom moeten we anticiperen op nieuwe ontwikkelingen
op dit gebied. Wij beseffen dat we deel uitmaken van de
bouwketen; daarom zijn wij ook voortdurend in gesprek
en werken we samen met partners in onze keten. Op deze
manier kunnen we het hoofd bieden aan de gevolgen van
de financiële crisis en werken aan duurzame en maatschappelijke oplossingen voor de lange termijn.’

J. Ruis (1950): Transparantie
‘Wij blijven werken aan een verbetering van onze interne
en externe verslaglegging. Wij meten onze prestaties met
behulp van relevante prestatie-indicatoren en gaan door
met het verbeteren van de betrouwbaarheid van onze
data. Via onze verslaglegging willen wij transparant
zijn over onze activiteiten en resultaten voor onze stakeholders.’
Ir. R.P. van Wingerden MBA (1961): Werken in partnerschap
‘Onze duurzaamheidsinspanningen richten zich ook op
onze ketenpartners. Het is belangrijk dat zij zich kunnen
vinden in onze ambities en ons hierbij helpen. Omgekeerd
geldt dat ook voor ons.
Samen met sectorgenoten, onze opdrachtgevers en onze
ketenpartners werken wij aan het verbeteren van het
onderling begrip. Door het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen we de efficiency binnen de
keten vergroten en werken aan duurzame oplossingen
voor het hele bouwproces.’

N.J. de Vries, M.J. Rogers, J. Ruis
en R.P. van Wingerden.
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M.J. Rogers (1955): Dagelijks innoveren
‘Het is van belang altijd op zoek te zijn naar innovaties.
Technologie en regelgeving zijn constant in ontwikkeling
en wij zijn vastbesloten om hierbij voorop te blijven lopen.
Onze expertise, creativiteit, passie en kennis zijn hierbij
cruciaal. Steeds vaker maken we gebruik van Building
Information Modeling om het bouwproces zo goed mogelijk te stroomlijnen. Dit resulteert in een betere planning,
kostenbeheersing en verkleint de risico’s tijdens de
bouw.’

Raad van bestuur, van links af:

De CO2-emissie in verschillende ketens van BAM betreft een analyse uit de publicatie ‘Reductie CO2-emissie’ van Koninklijke BAM Groep nv, 24 juni 2008

Verhouding CO2-emissie in de keten voor utilitaire gebouwen

Verhouding CO2-emissie in de keten voor woningen
Inkoop

Bouw

Gebruik

Inkoop

Keten

Bouw

Keten

Gebruik

Keten

Verhouding CO2-emissie in de keten voor spoorwegen

Verhouding CO2-emissie in de keten voor autowegen
Inkoop

Bouw

Gebruik

Inkoop

Bouw

Keten

Gebruik

De bouw

3.1

De Europese bouwsector

De bouwsector vervult een onmiskenbare en belangrijke
rol in de Europese economie. De sector is zowel een van
de grootste werkgevers als producent en afnemer van
producten en diensten. Bouwondernemingen staan midden in de maatschappij en hebben op allerlei manieren
invloed op mens en milieu. Hiermee op een verantwoorde
wijze omgaan, is daarom van belang.
Toegevoegde waarde 1
Het economisch belang van de bouwsector is ongeveer
10 procent van het Bruto Binnenlands Product in Europa.
Er zijn circa drie miljoen ondernemingen actief in de
bouwsector. De bouw is in hoge mate afhankelijk van
investeringen en is zodoende erg gevoelig voor economische groei en een recessie. Elke euro die wordt uitgegeven
aan bouwprojecten genereert direct € 2,84 elders in de
economie.

Op bouwplaatsen komen relatief veel veiligheids- en
gezondheidsrisico’s samen, zoals het werken op hoogte
en het hanteren van zware bouwmaterialen. Het aantal
ongelukken in deze sector is relatief hoog vergeleken met
andere sectoren.

Invloed op grondstoffen en afval 4
Wij hebben op aarde een beperkte hoeveelheid grondstoffen en door de groeiende wereldbevolking worden deze
bronnen steeds schaarser. Dit heeft gevolgen voor prijzen
van grondstoffen en de kosten van bouwmaterialen.
Wereldwijd consumeert de bouwsector 40 à 50 procent
van de geproduceerde grondstoffen en is verantwoordelijk voor 25 procent van het houtverbruik.
In de bouw ontstaat tijdens de sloop een relatief hoge
afvalproductie; ongeveer 22 procent van al het afval in
de EU is afkomstig van de bouwsector.
In 2020 wordt het een wettelijke plicht om 70 procent van
al het sloop- en bouwafval te hergebruiken in Europa.
Invloed op biodiversiteit en water
Een belangrijke factor in de achteruitgang van biodiversiteit is het verlies van leefgebieden. Het behoud van open
ruimten is belangrijk om ecosystemen te behouden.
Het beschermen van onze zoetwaterbronnen is een
topprioriteit in alle landen. Wereldwijd is de bebouwde
omgeving verantwoordelijk voor 20 procent van de
waterconsumptie.

Invloed op klimaatverandering 3
De door menselijke activiteiten veroorzaakte uitstoot
van broeikasgassen beïnvloedt het klimaat. Mogelijke
gevolgen van klimaatverandering zijn extremere
weersomstandigheden en een verhoogde zeespiegel.
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30 procent van de
koolstofdioxide-emissies in de Europese Unie (EU) en voor
40 procent van de energieconsumptie in Europa. Veruit
het grootste deel van de emissies (ongeveer 80 procent)
komt vrij bij het gebruik van een gebouw.

1  www.cen.eu/cen/sectors/sectors/construction
2  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Construction_sector_statistics
3  http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/construction.html
4  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Construction_sector_statistics
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Impact op mensen 2
De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer
7,6 procent van de Europese werkgelegenheid en verschaft op die manier werk aan circa 14,8 miljoen mensen.
Bouwprojecten kunnen een grote invloed hebben op
lokale gemeenschappen, eindgebruikers en de maatschappij.

De EU wil de totale CO2-emissie met 20 procent verminderen (ten opzichte van1990), het energieverbruik
afkomstig uit hernieuwbare bronnen met 20 procent
verhogen en via efficiëntie verbeteringen het energie
verbruik met 20 procent reduceren in vergelijking met
de verwachte niveaus.

3.2

Levenscyclus van een project

Een project komt tot stand op het ogenblik dat een
bedrijf, een (lokale) overheid of een ontwikkelaar een idee
heeft voor een nieuw project of een renovatie van een
bestaand bouwwerk. Traditioneel omvat de projectlevenscyclus een aantal stadia:
Ontwikkelfase
In dit stadium worden de uitgangspunten en randvoorwaarden van een project bepaald. Om het gewenste
resultaat te visualiseren worden concepttekeningen
opgesteld. Als dit stadium niet goed wordt uitgevoerd,
is het onwaarschijnlijk dat het project zal voldoen aan de
wensen van de klant.

2011  
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Ontwerpfase
Het belangrijkste doel is de ontwikkeling van een overzichtsontwerp van de constructie en installaties, dit alles
samen met een projectplanning, een begroting en een
programma van eisen.
Bouwfase
In deze fase wordt het project gebouwd en opgeleverd
conform het programma van eisen.
Gebruiksfase
Na overdracht wordt het in gebruik genomen. Facility
management zorgt ervoor dat het gebouw efficiënt is in
het gebruik en dat de constructie up-to-date blijft met
technologische ontwikkelen.

Ontwikkeling

Ontwerp

Bouw

Exploitatie
Onderhoud

‘Bouwen van een duurzame
bedrijfscultuur’
Sally Uren geeft leiding aan het Forum for the Future,
een non-profit organisatie die wereldwijd met het
bedrijfsleven en overheden werkt aan het scheppen
van een duurzame toekomst.

Sally Uren.

De ‘gebouwde omgeving’ is een bekend begrip. Hoe zou u
een duurzaam gebouwde omgeving typeren?

Wat is van belang voor de bedrijfsvoering van BAM om bij te
dragen aan een duurzaam gebouwde omgeving?
‘Koninklijke BAM Groep kan een positieve bijdrage leveren
aan een duurzame gebouwde omgeving door verder te
kijken dan het project en zich te concentreren op de resultaten, het bouwen van betere gezondheidszorg, betere
onderwijsresultaten en het mogelijk maken duurzaam te
wonen. BAM moet aan de grenzen van de eigen bedrijfsactiviteiten voorbij gaan en samen met en als partner van
toeleveranciers, opdrachtgevers en beleggers streven
optimale milieu-, sociale en economische prestaties van
elk project.’
‘Wil BAM in operationeel opzicht de bewezen zakelijke
voordelen van een proactieve benadering van duurzaamheid realiseren, dan is het cruciaal om duurzaam denken
in te bedden in alle aspecten van de bedrijfsvoering, van
inkoop tot business development. Dit betekent het bouwen van een duurzame bedrijfscultuur, waarbij alle medewerkers van BAM een rol hebben om een duurzame
Koninklijke BAM Groep tot stand te brengen en uiteindelijk een duurzaam gebouwde omgeving.’
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Wat zijn essentiële strategische onderwerpen voor BAM
(en andere bouwers) om duurzaamheid te verweven in hun
merkidentiteit?
‘BAM moet ernaar streven door alle belangrijke
stakeholders te worden erkend als een toekomstgerichte
organisatie, die begrijpt wat zijn rol is in het scheppen van
een duurzamere wereld en die daarvoor gedurfde en
vernieuwende stappen zet. Samenwerking en partnerschap vormen de sleutel tot het bereiken van deze
ambitie en het BAM-merk moet synoniem zijn met deze
kenmerken. Dat maakt het noodzakelijk dat BAM zichtbaar is als partner of zelfs gids van opdrachtgevers,
toeleveranciers, investeerders en de maatschappij om
oplossingen te vinden die nodig zijn voor een meer
duurzame manier van leven.’
‘Met een 140-jarige geschiedenis heeft het BAM-merk
aangetoond dat duurzaamheid een kernwaarde is.
Om de komende honderd jaar succesvol te kunnen zijn
moet het merk de ambitie uitdragen om voor allen
welvaart op lange termijn te scheppen, binnen de ecologische grenzen. Dan speelt BAM een rol niet alleen bij het
creëren van een duurzaam gebouwde omgeving, maar
van een duurzame toekomst.’

  2011

‘Bij het Forum for the Future geloven wij dat een duurzaam
gebouwde omgeving inspirerend moet zijn en gemeenschappen in staat stelt om gezond en gelukkig te leven
binnen de grenzen die het milieu stelt. De weg naar een
duurzaam gebouwde omgeving loopt via effectieve en
doordachte planning en een innovatieve, emissiearme
infrastructuur. Gebouwen worden waar mogelijk opgeknapt en nieuwe gebouwen zijn duurzaam, emissiearm,
flexibel, innovatief, efficiënt en worden geconstrueerd
met behulp van teruggewonnen, gerecycleerde en
hernieuwbare materialen. In een duurzaam gebouwde
omgeving leveren de gebouwen zelf een positieve maatschappelijke bijdrage, zodat ziekenhuizen het herstel van
patiënten versnellen en scholen de ambities van leerlingen
en het opleidingsniveau verhogen.’

GEN (Gebieden energieneutraal): integrale aanpak voor energieneutrale gebiedsontwikkeling,
waarbij een wijk zichzelf van energie voorziet.

woningen

winkels

publieke bouwerken

duurzame energie
(DE) op
gebiedsniveau

uitwisseling elektra

extern

extern

opslag op
gebiedsniveau

uitwisseling warmte

recreatie
kantoren

bedrijven

transport

Wat wij willen bereiken

4.1

Het verdienmodel

BAM draagt duurzaamheid een warm hart toe, omdat wij
ervan overtuigd zijn dat het waarde creëert voor ons bedrijf.
Onze duurzaamheidsstrategie ondersteunt daardoor onze
ondernemingsstrategie, waarbij wij waarde willen bieden
in elke fase van de levenscyclus van een project.

4.2

Leveranciers van duurzame
oplossingen

Koninklijke BAM Groep streeft ernaar de voorkeursleverancier te zijn door onze opdrachtgevers te helpen
hun duurzaamheidsambities te realiseren.
Wij staan pas aan het begin van een transitie naar een
energieneutraal bebouwde omgeving. Een aantal vernieuwende projecten is intussen gerealiseerd, maar dergelijke
projecten zijn helaas nog geen gemeengoed.
Onze ervaring leert dat de volgende onderwerpen van
belang zijn:
1. Neem de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers
en gebruikers als vertrekpunt.
Het gaat erom opdrachtgevers en eindgebruikers niet
alleen prettige, veilige en gezonde oplossingen te bieden,
maar ook een gebouwde omgeving die maatschappelijke
waarde oplevert. Hierbij valt te denken aan hoogwaardige
ontwerpen die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan
de veranderende eisen van de tijd en die goed zijn ingepast
in de natuurlijke omgeving.

3. Efficiënt gebruik van materialen
Het beperken van het materiaalgebruik en zoveel mogelijk
gebruik te maken van hernieuwbare en gerecyclede materialen.
Op dit moment werken wij op diverse plaatsen binnen
onze organisatie aan de hierboven genoemde punten.
De uitdaging is om deze kennis meer te bundelen, te
integreren in de levenscyclus van de gebouwde omgeving
en breder in onze organisatie uit te rollen.
Om dit te realiseren zullen wij:
• Nog meer het accent leggen op levensduurkosten om
de initieel hogere investeringskosten van duurzame
technieken af te zetten tegen lagere operationele en
onderhoudskosten tijdens de levensduur van een bouwwerk;
• Nauwer samenwerken met onze ketenpartners om
innovatieve en duurzame producten en technieken te
identificeren die kosten besparen of extra inkomsten
genereren;

5 Passief gebouw is thermisch comfortabel, heeft een goede kwaliteit binnenlicht en een zeer laag energieverbruik.
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Dit geven wij vorm via:
- Door actief bij te dragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten vergroten we
onze kansen op nieuwe opdrachten;
- Het centraal stellen van duurzaamheidsuitdagingen en
deze te gebruiken als inspiratiebron voor innovatie en
creativiteit;
- Het reduceren van afval en energiekosten en het stroomlijnen van processen zorgen voor kosten besparingen;Het aanbieden van duurzame oplossingen en producten
die onze markten vergroten;
- Een duurzame bedrijfscultuur motiveert medewerkers
en helpt om nieuwe medewerkers aan te trekken wat
een opwaartse spiraal op gang brengt.

2. Optimaliseer de energie-efficiency en maak gebruik
van lokale energieopwekking.
Wij kunnen de energie-efficiency van de gebouwde
omgeving verbeteren door intensievere samenwerking
met onze opdrachtgevers en ketenpartners. Onze aanpak
hierbij is:
• Het verminderen van het gebruik van materialen
waarvoor in de productie veel CO2-emissies vrijkomen;
• Gebruik te maken van de ontwerpmogelijkheden die
passief bouwen5 biedt;
• Gebruik te maken van mogelijkheden om hernieuwbare
energie op de locatie te genereren;
• Mogelijkheden te creëren voor flexibel gebruik,
waardoor je kunt herinrichten afhankelijk van de
gebruikerswensen;
• Het verhogen van de bezettingsgraad door het
bundelen van functies (dag - nacht);
• Energiezuinige technieken te gebruiken, zoals energiezuinige verlichting en intelligente gebouwbeheers
systemen (domotica);
• Integreren van meerdere functies op een locatie,
waardoor de totale energiebehoefte kleiner is dan de
som der delen. Bijvoorbeeld door industriële bronnen
te koppelen met de gebouwen in de omgeving en duur
zame energie van de gebouwen te gebruiken voor infrastructuur.

• Doorgaan met onze initiatieven zoals virtueel bouwen
en lean management om faalkosten te reduceren en het
efficiënte gebruik van materialen en natuurlijke hulpbronnen te verbeteren.

4.3

Onze strategie en MVO-beleid

De BAM Ondernemingsprincipes (hoofdstuk 9) zijn afgeleid
van de strategische agenda 2010-2012. Zij vormen de
basis voor de vormgeving van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Ondernemingsprincipes zijn opgesteld in samenspraak met onze stakeholders en gebaseerd
op de impact enerzijds en de mate van invloed die wij
hierop hebben anderzijds. Deze Ondernemingsprincipes
zijn vertaald in groepsbeleid voor de diverse terreinen.
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Het beleid op het gebied van duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen richt zich primair op:
• het bevorderen van een veilige en gezonde werkom
geving;
• het reduceren van onze CO2-emissies; en
• het verbeteren van efficiënt materiaalgebruik.
Honderd procent veilige werkomgeving
Gezondheid en veiligheid is voor onze Groep een topprioriteit. Wij hechten eraan continu te werken aan een verdere
verbetering van onze prestaties op dit gebied; risico’s
terug te dringen voor al onze medewerkers en onderaannemers en allen die te maken hebben met onze activiteiten,
waaronder derden.
Wij verwachten van al onze medewerkers van hoog tot
laag dat zij zich volledig inzetten voor de veiligheid en
gezondheid op het werk en dat zij proactief werken aan
het verbeteren van de veiligheid. Elke vorm van persoonlijk
letsel of schade aan de gezondheid dient te worden vermeden. Dit is ook de basis van de managementrichtlijn voor
veiligheid en gezondheid van BAM, die geldt voor alle
werkmaatschappijen.
Onderdeel van ons streven om op veiligheidsgebied tot de
beste bedrijven te behoren, vormt de wil om op alle onderdelen van veiligheid en gezondheid te excelleren. Onze
werkmaatschappijen maken gebruik van uitgebreide
veiligheidsmanagementsystemen (bijlage 10.3) en werken
voortdurend aan de verdere verbetering van de veiligheidsen gezondheidsprestaties van BAM.

De raad van bestuur heeft uitgangspunten vastgesteld ter
verbetering van de veiligheidsprestatie:
• Bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidsklachten ten gevolge van het werk zijn vermijdbaar;
• Persoonlijk letsel en schade aan gezondheid, milieu en
eigendommen kunnen worden voorkomen;
• Werkzaamheden met ontoelaatbare veiligheid- en
gezondheidsrisico’s moeten door maatregelen worden
teruggebracht naar beheerste risico’s;
• De directie van elke werkmaatschappij is verantwoordelijk
voor de implementatie van het BAM-veiligheids- en
gezondheidsbeleid in de organisatie;
• Permanente en systematische verbeteringen vormen een
integraal onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem van elke werkmaatschappij;
• BAM-medewerkers geven geen onveilige opdrachten en
weigeren onveilige opdrachten van derden.
CO2-neutraal
BAM onderkent het belang van het verminderen van het
energieverbruik en CO2-emissies van de gebouwde omgeving om de klimaatverandering te bestrijden. Dit doet BAM
door de eigen CO2-voetafdruk te meten en waar mogelijk te
reduceren, maar ook door samen met partners in de bouwketen energiebesparingen re realiseren en te werken aan
energieneutrale oplossingen en innovaties.
BAM is zich bewust van het reductiepotentieel dat hierbij
samen met ketenpartners kan worden gerealiseerd. Hierbij
kan worden gedacht aan de CO2-uitstoot van de gebruikte
materialen, van eigen productieprocessen en de CO2uitstoot tijdens het gebruik van het opgeleverde project.
Onze inspanningen zijn vooral gericht op die gebieden waar
wij de grootste reducties kunnen realiseren. Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot hanteren wij het volgende stappenplan:
• Wij hebben de CO2-voetafdruk van de onderneming berekend om vast te kunnen stellen waar de uitstoot het
grootst is en waar dus de voornaamste gebieden zijn
waarop beperkingen kunnen worden gerealiseerd.
Onze bouwplaatsen en kantoren nemen 53 procent van
onze CO2-emissies voor hun rekening;
• Wij concentreren ons op het verminderen van onze
directe CO2-emissies door het energieverbruik tijdens
het bouwproces te verlagen;  
• Met ketenpartners stellen wij de reductiemogelijkheden,
zowel upstream als downstream, vast;
• We maken gebruik van groene energie en onderzoeken
mogelijkheden voor het compenseren van onze resterende CO2-emissie.

Poort van Bunnik bespaart
750.000 kilo CO2 door de toepassing
van Laag Energie Asfalftbeton,
ontwikkeld door BAM Wegen.

Werken zonder afval
De winning en de productie van bouwmaterialen heeft een
significante impact op ons milieu en op onze kosten.
Daarom willen wij onze impact op het grondstoffengebruik
terugdringen. BAM zal met opdrachtgevers en leveranciers
samenwerken om grondstoffen efficiënter te gebruiken en
alternatieve materialen te ontwikkelen. Wij richten ons ook
op afvalreductie en mogelijkheden voor recycling.
Onze inspanningen zijn vooral gericht op die gebieden, waar
wij de grootste verbeteringen kunnen realiseren. Om
gebruiksefficiëntie van materialen te bevorderen, hanteren
wij het volgende stappenplan:
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• Om het inzicht te vergroten in de afvalproductie rapporteert elke werkmaatschappij elk kwartaal over de afvalstromen (hoeveelheden, soorten en (her-)bestemming);
• Wij richten ons op het vergroten van het hergebruik van
materialen, dan wel het gebruik van hernieuwbare materialen door onze leveranciers te vragen naar de herkomst
en samenstelling van deze materialen;
• Wij werken met onze leveranciers samen om duurzamere
alternatieven te identificeren qua herkomst en gebruik.

4.4

Doelen voor 2015

Om de strategische agenda van Koninklijke BAM Groep te
realiseren hebben we meetbare KPI’s (Key Perfomance
Indicators) geformuleerd voor veiligheid, CO2-uitstoot en
afval. Het definiëren van lange-termijndoelen voor 2015
geeft richting aan onze strategie.
Veiligheid
BAM streeft naar een honderd procent veilige werkomgeving. Wij vinden het onacceptabel dat personen letsel
oplopen door onze activiteiten.
Wij werken aan een update van ons gezondheids- en veiligheidsbeleid alsmede onze rapportagerichtlijn conform
OSHAS 18001. Dit bevat ook een benchmark voor de
Europese bouwsector die eind 2012 gereed moet zijn.
Onze doelstelling is om alle werkmaatschappijen in 2015
gecertificeerd te laten werken. Gebaseerd op het OSHASsysteem zullen wij onze 2015-doelstelling voor onze
ongevallenindex (IF) herdefiniëren.
Voor 2012 is onze doelstelling een IF < 6,5 (10 procent
reductie). Voor onze veiligheidsbewustzijnaudits geldt voor
2012 als doelstelling een score van 71,3.
CO2
BAM stelt zich ten doel de CO2-emissie in 2015 met

15 procent te reduceren ten opzichte van 2009, rekening
houdend met de omzet en aard van de projecten.
Afval
BAM heeft als doelstelling een reductie van bouw- en
kantoorafval in 2015 met 15 procent ten opzichte van 2009,
rekening houdend met de omzet en aard van de projecten.
Tevens wil de Groep en verbetering van het scheidingspercentage van bouwafval bereiken met 25 procent in 2015.
Wij hebben onze rapportage-eenheden voor afval omgezet
in tonnen, in 2012 zullen wij onze 2015 doelstellingen op
basis hiervan tegen het licht houden.

4.5

Bestuur

Onze organisatie heeft een decentrale structuur, waarbij de
directies van onze werkmaatschappijen rechtstreeks rapporteren aan de raad van bestuur. De directeur human resources,
de corporate safety officer en de directeur corporate social
responsibility rapporteren allen rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt het duurzaamheidsbeleid vast in
overleg met de directies van de werkmaatschappijen. In bijeenkomsten met het senior management worden de duurzaamheidsonderwerpen vastgesteld en worden afspraken
gemaakt over de prioritering van doelstellingen, monitoring
en rapportages.
De doelstellingen op het gebied van veiligheid, CO2-reductie
en afvalmanagement, alsmede zakelijke integriteit, gelden
Groepsbreed voor alle werkmaatschappijen. Daarnaast
hanteert elke werkmaatschappij KPI’s inzake kwesties die
voor hun specifieke werkterrein van belang zijn. Zo is in
Nederland een specifieke doelstelling geformuleerd om
meer vrouwen aan te stellen met name in de hogere functies.
Elke werkmaatschappij heeft een directielid dat verantwoordelijk is voor duurzaamheid. Zij doen regelmatig verslag van
de voortgang aan de raad van bestuur, de acties die zijn
ondernomen om de BAM Ondernemingsprincipes te implementeren en hun bijdrage om de Groepsdoelstellingen te
realiseren.
Duurzaamheid speelt een rol in de wijze waarop het management en de medewerkers hun werkzaamheden dagelijks
uitvoeren. Dit thema komt onder meer aan de orde in regelmatige werkbesprekingen en beoordelingsgesprekken. Zo
wordt de invulling van het begrip duurzaamheid gedragen op
alle niveaus van de organisatie, van hoog tot laag.

Nico de Vries: ‘Duurzaamheid is niet alleen goed voor mens en milieu,
maar ook voor meerwaarde, omdat duurzaamheid de kosten op de korte
of langere termijn reduceert.’
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BAM woningbouw, all electric W&R groenwoning is een energieneutraal concept
met een hoog wooncomfort en lage energielasten.

Implementeren van duurzaamheid
Ons vermogen om de duurzaamheid van een project te beïnvloeden hangt in hoge mate af
van de fase waarin wij bij het project worden betrokken en dus van de vorm van het
contract dat wij met de opdrachtgever hebben gesloten.

De mate van invloed op duurzaamheid eindproduct:
Hoge invloed

Hoge kosten

Lage kosten

Lage invloed

Ontwikkeling

Ontwerp

Bouw

Exploitatie
Onderhoud
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5.1

Ontwikkelfase: innovatie staat
centraal

een aantal sector-initiatieven op het gebied van innovatie
en goede ervaringen deelt (zie paragraaf 6.2).

Hoe vroeger wij zijn betrokken bij de ontwikkeling van
bouwprojecten, hoe groter onze kans om de duurzaamheid van het eindproduct te beïnvloeden en hoe lager de
kosten hiervoor kunnen zijn. Als wij de projectontwikkelaar
zijn of betrokken zijn in een publiek-privaat-partnerschap
(pps) zijn de opties om duurzame mogelijkheden te
realiseren het grootst, omdat wij deze vanaf het prille
begin kunnen meewegen, waardoor de extra kosten
beperkt kunnen blijven. Dit betekent dat wij in de ontwikkelfase extra investeringsuitgaven kunnen relateren aan
de onderhoudskosten en operationele kosten tijdens de
gebruiksfase van het bouwwerk (life cycle costing).

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn:
• BAM Wegen heeft in samenwerking met enkele
onderzoeksinstituten het concept ‘emissieloze weg’
ontwikkeld. Hierin zijn oplossingen samengebracht om
geluid te reduceren, energie te besparen, wateroverlast
tegen te gaan, water opslag te realiseren en luchtverontreinigingen te zuiveren. Dit concept wordt nog
steeds geactualiseerd en aangevuld met nieuwe of
verbeterde technologieën. Een voorbeeld hiervan is de
combinatie in een techniek van fijnstofopvang en
geluidsreductie. Hierbij worden planten (klimop)

Innovatie vindt vooral plaats binnen onze werkmaatschappijen en komt voornamelijk voort uit onze zoektocht naar duurzame oplossingen voor onze
opdrachtgevers.
Wij ondersteunen ook diverse organisaties die onderzoek
doen naar specifieke innovaties op het gebied van technologie en processen. Door de Groep zijn meer dan zestig
uitvindingen gepatenteerd. Een voorbeeld hiervan is het
golfbrekerelement Xbloc. Wij nemen ook actief deel aan

BAM Deutschland realiseert in Berlijn
het pps-project ministerie van Onderwijs
en Onderzoek.

CO2-reductie - thermisch geactiveerd
plafond

AM: Gebieden energieneutraal,
project Valkenburg

BAM Deutschland heeft, met partners, BAM Blue
ontwikkeld, een concept voor een thermisch geactiveerd plafond. In dit concept wordt het plafond van
een gebouw voorzien van pijpleidingen waardoor
koud of warm water stroomt, afhankelijk van het
jaargetijde. De binnenkomende ventilatielucht
wordt, alvorens de kamers in het gebouw te worden
binnengeleid, door deze pijpleidingen afgekoeld of
opgewarmd.
Deze innovatie sluit perfect aan bij duurzame oplos-

Grote gebiedsontwikkelingsprojecten bieden bij
uitstek de mogelijkheid om het gebied als geheel
zelfvoorzienend te maken dan wel energieneutraal
waarbij de hoeveelheid opgewekte duurzame
energie in het gebied eventueel wordt aangevuld
met hernieuwbare energie uit het net.

singen, doordat geen hoge temperaturen meer
nodig zijn om gebouwen voldoende te verwarmen.
Dit concept leidt voor een redelijke investering tot
een hoog comfortniveau, alsmede tot lage onderhouds- en bedrijfskosten die resulteert in een CO2reductie van 25 tot 35 procent. In 2011 hebben wij
een patent ontvangen voor dit concept.

ters van dit kenniscentrum. In het GEN komen
projectontwikkelaars samen met nationale en internationale overheden inzake ruimtelijke ordeningsplannen voor energieneutrale gebiedsontwikkeling.
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BAM Construct UK: BIM, Leeds Arena
Bij het ontwikkelen van de nieuwe Leeds Arena
wordt in het bijzonder gelet op het inpassen van het
gebouw in de stedelijke omgeving. Dit leidt ertoe
dat het complex de identiteit van dit gedeelte van
het centrum van Leeds versterkt.
Bij dit project is ervoor gekozen om het gebouw
‘tweemaal te bouwen’. Eerst is het project in 3D
opgebouwd in BIM om vervolgens op locatie te
worden gerealiseerd. Met deze strategie wil BAM
een efficiënt ontwerpproces faciliteren en de samenwerking tussen de disciplines versterken. Ook moet
deze aanpak de kwantiteit en de kwaliteit van de
geproduceerde informatie verbeteren en daarmee
kostbare revisie en herbouw voorkomen.
Een groot gedeelte van het gebouw heeft een unieke
geometrie en bevat complexe ontwerpstructuren.
De bouwlocatie wordt aan drie zijdes ingesloten door
verkeersaders en drukke detailhandel aan de vierde
kant. Dit heeft een sterk beperkende invloed op de
bewegingsvrijheid op locatie, wat voor een strakke
en uitdagende constructieplanning heeft geleid.

Het GEN-initiatief (Gebieden Energie Neutraal) in
Nederland is opgericht als centraal kenniscentrum
voor kennis op dit gebied. AM is een van de oprich-

Doel van het GEN is om een alomvattende procedure
voor energieneutrale gebiedsontwikkeling te hebben
ontwikkeld in twee jaar, welke voor eenieder
beschikbaar zal zijn. De winst van het energieneutraal
ontwikkelen van gebieden ligt niet alleen in lagere
CO2-emissies, maar ook in een schonere omgeving
en een lagere energierekening voor de bewoners.
Het eerste samenwerkingsverband die het GEN
aanging was in september 2011 met de gemeente
Katwijk en de Rijksgebouwendienst. Het gaat hierbij
om het herinrichten van het voormalige militaire
vliegveld Valkenburg waar 5.000 woningen ontwikkeld zullen worden. Voor dit project zal een complete
nieuwe en innovatieve energie-infrastructuur worden
ontwikkeld met als doel het gebied energiezelfvoorzienend te maken. Dit eerste project waar het GEN
bij betrokken is, zal onder meer als test fungeren
voor het energiemodel van het GEN en als een
voorbeeldproject in Nederland.
Koploperbedrijven van GEN zijn: BAM, Cofely,
Eneco, Eversheds Faasen, KPMG, Liander, Nefit,
NUON, Rabobank, Rockwool, Royal Haskoning,
Saint-Gobain, TNO en ZEN Renewables.

aangesloten bij de werkgroep die kijkt naar het verduurzamen van de betonproductie.
• Samen met enkele andere ondernemingen en de
Technische Universiteit Delft hebben wij een fonds
opgericht met als doel te investeren in starters op het
gebied van ‘groene technologie’. Dit fonds wordt
beheerd door Icos Capital Management en zal tot maximaal € 2,5 miljoen per project investeren in tien verschillende, hightech starters op het gebied van energie,
voeding, water, recycling en bouw.
Het fonds zal tot maximaal € 2,5 miljoen per belegging
investeren in verschillende, veelal kleinere bedrijven op
het gebied van energie, voeding, water, recycling en

W&R-Woning geïntroduceerd.
• Als onderdeel van het HEMAS-consortium (Holistic
Energy Efficiency Simulation and Life cycle Management
of Public Use Facilities) is BAM Deutschland betrokken
bij de ontwikkeling van een virtueel energielaboratorium.
Het doel van deze samenwerking is het vinden van de
optimale energieoplossingen voor publiekprivate
projecten. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan
het verhogen van energie-efficiency van processen
door standaardisatie en het bevorderen van datauitwisselingen tussen bouwpartners. Het project heeft
een subsidie ontvangen van de EU. In 2011 heeft
BAM Deutschland met twee projecten deelgenomen
aan een pilot.
• Wij nemen deel aan het Green Deal-initiatief van de
Nederlandse overheid. In 2011 hebben we ons

bouw. Een van de nieuwe initiatieven in 2011 was het
onderzoek naar zelfherstellend beton met melkzuurbacteriën.
• BAM Infra organiseerde opnieuw de jaarlijkse innovatieprijsvraag. In 2011 waren er in totaal 87 inzendingen in
drie categorieën (mens, milieu en meerwaarde).
Wij zijn, vaak in een initiërende rol, betrokken bij de ontwikkeling van een aantal specifieke toolkits die informatie
geven over duurzaamheidsaspecten die in de ontwerpfase van een bouwwerk kunnen worden meegenomen.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de bouw of renovatie
van woningen, stadions, kantoren. In 2011 hebben wij de
toolkit energieneutrale gebiedsontwikkeling ontwikkeld,
die vele adviezen en tips bevat (zie voor een overzicht van
de Toolkits bijlage 12.2).

Groene schermen voor de
reductie van fijnstof langs
snelwegen.
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gebruikt in combinatie met een geluidsscherm. Dit
‘groenscherm’ vangt het fijnstof en andere verontreinigingen van het verkeer en absorbeert de CO2 bij via
planten.
• BAM Woningbouw levert al een aantal jaar samen met
co-makers woningen en appartementen volgens het
W&R concept (een comfortabele woning met een lage
energievraag voor een laag budget). Deze woningen
zijn goed geïsoleerd, maken gebruik van warmte wisselaars om warmte verlies door ventilatie te verminderen.
Zonnepanelen verwarmen het water van de boiler en
leveren elektriciteit voor de woning. In 2011 is het
concept verbeterd en is de All Electric energieneutrale

BAM Contruct, UK
Leeds Arena.

Onze inspanningen en resultaten op duurzaamheidsgebied hebben in 2011 erkenning gekregen van een
aantal belangrijke organisaties. Een voorbeeld is
BAM Woningbouw, dat in Nederland de eerste prijs won
voor het ‘energieneutraal woningconcept’ in de categorie
‘beste integrale woningbouwconcept’ in november 2011.
Wij willen een leidende rol blijven spelen bij de ontwikkeling van oplossingen voor een duurzame toekomst.
2011  
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5.2

Ontwerpfase: slimme duurzame
oplossingen

Binnen een ontwerp- en bouwcontract vertalen wij de
eisen van de opdrachtgever in projectspecificaties. Hierbij
hebben wij goede mogelijkheden om in een vroeg stadium
invloed uit te oefenen op de duurzaamheid van de
ontwikkeling tegen relatief lage kosten. In zijn algemeenheid geldt dat wanneer BAM invloed heeft op het technisch
ontwerp de ruimte voor het realiseren van duurzame
oplossingen vanuit de Groep het grootst is. In zo’n geval
kan BAM de verantwoordelijkheid nemen voor duurzamere uitwerkingen.
Wij maken steeds meer gebruik van Building Information
Modeling (BIM) om het hele bouwtraject virtueel voor te
bereiden. Dit helpt ons om de energie-efficiency van een
bouwwerk te verhogen, het materiaalverbruik te minimaliseren, afval te reduceren en mogelijke veiligheidsrisico’s te
vermijden. BIM stelt ons in staat het architectonische,
structurele en milieutechnische ontwerp te verbeteren en
kostenefficiëntere bouwmethoden te hanteren.
Door samen te werken met onze opdrachtgever, onderaannemers en leveranciers kunnen wij in een vroeg stadium,
voordat we de bouwplaats op gaan, problemen in het
ontwerp signaleren en daarmee kosten tijdens de bouw
besparen.

Wij maken gebruik van 3D-modellering:
• om de vorm van het terrein te modelleren, zodat wij het

•

•
•

•

graafwerk en het funderingsontwerp kunnen optimaliseren en er aanmerkelijk minder uitgegraven materiaal
verwijderd hoeft te worden;
om verschillende ontwerpmogelijkheden voor energieefficiëntie en duurzaamheid te beoordelen en op die
manier tot het hoogste duurzaamheidsniveau te komen;
om faalkosten en veiligheidsrisico’s te verminderen;
voor ‘foutdetectie’, zodat wij ter plaatse efficiënter te
werk kunnen gaan en dubbel werk en verspilling kunnen
voorkomen;
om klanten te laten zien hoe verschillende bouwplannen
aangepast kunnen worden.

Wanneer exploitatie en onderhoud in het contract zijn
inbegrepen, kunnen wij gebruik maken van life cycle
costing om de optimale balans te vinden tussen investeringen en efficiënte exploitatie. We zorgen ervoor dat de
gebruikskosten inzichtelijk zijn en duidelijk wordt gemaakt
wat de voordelen zijn van CO2-arme oplossingen.
BAM Utiliteitsbouw maakt bijvoorbeeld gebruik van de
GreenUp-tool, een model dat duurzame alternatieven laat
zien en inzicht geeft in de duurzaamheidsvoordelen en de
financiële kosten, zodat opdrachtgevers weloverwogen
keuzes kunnen maken.
Het is verstandig om bouwwerken en infrastructuren
toekomstbestendig te maken door ervoor te zorgen dat zij
aan te passen zijn aan de eisen van de tijd. Hiervoor integreren wij de wensen van de gebruiker op het gebied van
veiligheid, duurzame energie en materiaalgebruik in onze
ontwerp-, planning- en bouwprocessen. Wij raadplegen
een scala aan specialisten, zoals psychologen, onderwijskundigen en sociale wetenschappers om ervoor te zorgen
dat wij volledig inzicht hebben in de behoeften van de
eindgebruikers.

Medewerkers van BAM Infraconsult (Gouda)
op de wereldwijde BAM-veiligheidsdag 2011.

5.3

Bouwen: veiligheid, CO2-reductie
en afvalbeheer

Een goed beheer van het bouwproces en effectieve
communicatie met alle betrokken partijen zijn niet
alleen belangrijk om de kwaliteit van het eindproduct
te waarborgen, maar ook om te voorkomen dat lokale
bewoners problemen ondervinden van het bouwproces.
Door goed te plannen en trainingen te geven kunnen
we de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor onze
medewerkers verminderen, maar ook voor derden die
te maken hebben met onze bouwactiviteiten.

Een van de acties om het veiligheidsbewustzijn te ver
hogen was de wereldwijde BAM-veiligheidsdag die op
25 oktober 2011 werd georganiseerd. Dit was de tweede
keer dat wij met deze dag wereldwijd bij alle werkmaatschappijen, projecten en kantoren aandacht besteden aan
veiligheid.
Het doel van deze dag is om een grote stap te maken in
het terugdringen van het aantal ongevallen door het
stringente veiligheidsbeleid van de Groep onder ieders
aandacht te brengen.
Op deze dag brachten alle leidinggevenden een projectbezoek. Ook kantoormedewerkers werden middels
presentaties betrokken bij dit initiatief.
Onze onderaannemers, leveranciers en co-makers waren
eveneens uitgenodigd om deze dag bij te wonen.
De volgende wereldwijde BAM-veiligheidsdag is op
23 oktober 2012.
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Bij veel BAM-projecten begint onze betrokkenheid als
hoofdaannemer pas nadat de ontwerp- en ontwikkelingsfasen al zijn afgerond. Dit beperkt niet alleen onze mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de duurzaamheid
van het project, eventuele aanpassingen kunnen ook
kostbaar zijn. Toch kunnen we duurzaamheid van ons
bouwproces vergroten door de aanschaf van duurzame
materialen, het reduceren van het energie en water
gebruik en het terugdringen van afval. In deze fase kan
3D-modellering eveneens bijdragen tot een betere
stroomlijning van het gehele bouwproces en het zover
mogelijk terugdringen van veiligheids-, contractuele en
uitvoeringstechnische risico’s.

Veiligheid

Medewerkers van BAM International (Lusail, Qatar)
op de wereldwijde BAM-veiligheidsdag 2011.

Veiligheidstest
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Als voorbereiding op de wereldwijde BAMveiligheidsdag konden alle medewerkers deelnemen
aan een veiligheidstest. Deze bestond uit 22 vragen
over de veiligheidscampagnes van de verschillende
werkmaatschappijen. Deelnemers uit de vijf thuislanden (Nederland, België, Verenigd Koninkrijk ,
Ierland, en Duitsland, alsmede deelnemers uit de
rest van de wereld) maakten kans op een iPad.
Het examen was online beschikbaar. Meer dan
5.500 medewerkers hebben meegedaan aan deze
test. De winnaars zijn tijdens de wereldwijde
BAM-veiligheidsdag bekendgemaakt.

Bijna-ongeval
Als onderdeel van het Beyond Zero veiligheidsprogramma heeft BAM Nuttall veiligheidskaarten
geïntroduceerd om bijna-ongevallen te registreren.
Hierdoor kan iedereen op de bouwplaats eenvoudig
gemakkelijk en snel rapporteren over bijna-ongevallen. Door de introductie van deze kaarten is het
aantal meldingen van bijna-ongevallen aanzienlijk
gestegen. Het succes van deze veiligheidskaarten is
ook bij andere werkmaatschappijen niet onopgemerkt gebleven en wordt steeds vaker toegepast.
Op basis van de ervaring die in het Verenigd
Koninkrijk is opgedaan, introduceerde BAM
Woningbouw in 2011 de BAM Preventie Unit (BPU)
op bouwplaatsen. Door een BPU kan de toegangscontrole worden verbeterd, kunnen eigen medewerkers en bezoekers beter worden voorgelicht
over het project en de risico’s op de bouwplaats.
De BPU zal geleidelijk worden uitgerold bij alle
werkmaatschappijen.

BAM Techniek: veiligheidsbewustzijn
offensief
BAM Techniek lanceerde in 2011 een campagne om
het aantal ongevallen en veiligheidsgerelateerde
incidenten omlaag te brengen. De aftrap hiervoor
werd verzorgd door BAM Construct UK in Londen,
waar een workshop is gegeven aan twintig medewerkers van BAM Techniek. De medewerkers keerden terug met de overtuiging dat het mogelijk was
om ongevallen met verzuim verleden tijd te laten
zijn. Deze overtuiging is de eerste en tevens onmisbare stap in het realiseren van deze ambitieuze
doelstelling. De medewerkers van BAM Techniek
die in Londen op de workshop aanwezig waren,
geven in Nederland workshops en presentaties om
het veiligheidsbewustzijn te verhogen onder hun
collega’s.

Veiligheidsdag België
In het teken van de wereldwijde BAMveiligheidsdag organiseerde CEI-De Meyer zes
verschillende workshops met de grootste veiligheidsrisico’s als thema’s. Een van de workshops
werd gegeven door het Belgische instituut voor
verkeersveiligheid. Hierin werd aandacht besteed
aan de risico’s van te hard rijden. Een andere workshop behandelde de veiligheidsaspecten verbonden
aan het werken met beton. Omdat 80 procent van
infrastructuurprojecten in de nabijheid van het
spoor wordt uitgevoerd, werd in een workshop ook
aandacht besteed aan de risico’s van elektrocutie
en aanrijdingen door voertuigen. In een andere
workshop werden ongevallen geëvalueerd in
aanwezigheid van een lid van de raad van bestuur.

BAM realiseert de infrastructuur voor
het opladen van elektrische auto’s.

CO2

Op onze bouwplaatsen hebben wij diverse maatregelen

In Nederland hebben wij energiechecklists voor kantoorgebouwen
ingevoerd. Ook hebben wij een
monitoringtool ontwikkeld,
waarmee de effecten kunnen
worden vastgesteld van
CO2-reductiemaatregelen
met betrekking brandstofverbruik van voertuigen en
het elektriciteits- en aardgasverbruik. Daardoor kunnen wij het effect
van besparingsmaatregelen (bijvoorbeeld
teleconferencing-faciliteiten) zichtbaar maken.

gezet en werd een nieuwe vorm (Eco Drive)
aangeboden aan alle medewerkers met een leaseauto en
machines op bouwplaatsen.
Interbuild stapte over naar ING als leverancier van het
wagenpark, aangezien ING meer mogelijkheden biedt om
het gebruik van energie-efficiënte auto’s te stimuleren.
Per werknemer wordt een maximaal te besteden bedrag
en een maximale CO2-uitstoot per kilometer vastgesteld.
Met behulp van een online-simulator kunnen medewerkers een voertuig kiezen dat aansluit bij hun persoonlijke
rij- en werkomstandigheden.
Het percentage leaseauto’s met een A-, B- of C-label is
gestegen naar 93 procent (2010: 85 procent). Oudere
voertuigen met een lager label zullen op termijn vervangen
worden.
In 2011 zijn wij ook invulling blijven geven aan onze rol in
het Nederlandse consortium voor het aanbesteden van
elektrische auto’s. Dit consortium is in het leven geroepen
om kennis en koopkracht te bundelen om de introductie
van dit type voertuigen te faciliteren. Op dit moment
starten wij met 35 elektrische auto’s (Nissan Leaf, Renault
Kangoo en Opel Ampera), die bij al onze Nederlandse
werkmaatschappijen kunnen worden ingezet. In 2010
bedroeg dit aantal 15.
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getroffen om onze CO2-emissie te verlagen:
• Wij brengen het vervoer van materialen terug door
– waar mogelijk – lokaal in te inkopen;
• Het energiegebruik op de bouwplaats te verlagen door
efficiënter installaties te gebruiken, bijvoorbeeld Ecolights;
• Wij richten ons op het verminderen van het gebruik van
generatoren ter plaatse, door in de planningfase te
overleggen met onze elektriciteitsleveranciers voor een
snellere aansluiting op het elektriciteitsnet (aangezien
elektriciteitsgebruik resulteert in minder CO2-uitstoot
dan diesel of stookolie);
• Wij gebruiken steeds vaker hernieuwbare energie
bronnen voor onze bouwplaatsen en onze kantoren. In
Nederland wordt hernieuwbare windenergie met het
SMK Milieukeur gebruikt per 1 januari 2012.

BAM Construct UK heeft een training Het Nieuwe Rijden
geïntroduceerd voor medewerkers die veel kilometers
rijden voor hun werk. Na de training verbeterden de deelnemers hun brandstofverbruik met 15 procent.
In Nederland werd het Nieuwe Rijden-programma voort-

Koninklijke BAM Groep:
Implementatie en optimalisering van
digitale facturering

Koninklijke BAM Groep: Gebruik van
wind energie met SMK Milieukeur op
de bouwplaats

De Nederlandse werkmaatschappijen hebben in
2011 in totaal 50.000 digitale facturen verzonden
tegen 42.000 in 2010. Dit heeft geresulteerd in een
lagere papierconsumptie, lagere CO2-emissies en
een lagere waterconsumptie. Bijkomende voordelen zijn de lagere verwerkingskosten, verbeterde
doorstroming en een efficiëntere tijdsinvulling van
de medewerkers.

In 2011verbruikte BAM meer dan vierentwintig
miljoen kilowattuur aan elektriciteit per jaar op de
Nederlandse bouwplaatsen, hiervan was 93 procent
groene elektriciteit. Om de CO2-uitstoot hiervan te
verminderen, gebruikt BAM sinds 2008 al groene
stroom in de meeste kantoren en bouwplaatsen in
Nederland. Vanaf 1 januari 2012 koopt BAM SMK
Milieukeur gecertificeerde windenergie in bij Eneco

BAM Nuttall: Eco-verlichting
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Bij bouwwerkzaamheden is goede verlichting een
vereiste. Dit houdt in dat gedurende een gedeelte
van de werktijd kunstmatige verlichting nodig is.
Verlichting op bouwplaatsen is zeer energie-intensief en draagt bij aan de CO2-emissie van het project. Om hierin verbetering te brengen, gebruikt
BAM Nuttall sinds 2010 energie-efficiënte lichttorens. De milieuvriendelijke verlichtingstorens
(‘Eco Lighting’) zijn energie-efficiënter, geven meer
licht, hebben een lager energieverbruik – wat een
kostenbesparing oplevert van ongeveer 30 procent
– en zorgen tevens voor een veilige werkomgeving
voor medewerkers.

voor alle bouwplaatsen in Nederland. Door het
kiezen voor gecertificeerde windenergie kan BAM
het energieverbruik nog duurzamer maken. Ook de
onderaannemers worden door BAM aangemoedigd
om gebruik te maken van windenergie.
SMK is in 1992 opgericht met financiële steun van
de Nederlandse overheid om het Nederlandse
keurmerk ‘Milieukeur’ te ontwikkelen. In de loop
van de jaren is SMK uitgegroeid tot een organisatie
met een breed palet aan programma’s voor het
ontwikkelen, beheren en testen van criteria voor
duurzame producten en diensten.

Afval
Het is onvermijdelijk dat tijdens de bouw materiaal en
afval overblijft. Wij bevorderen waar mogelijk een efficiënt
gebruik van duurzame materialen, niet in de laatste plaats
omdat door afvalbeperking wordt bespaard op materiaalkosten en daardoor op de totale projectkosten.

Materiaal

Aandeel
secundaire  
materialen 2011

829.000

2 - 5%

Beton en specie

m3

Hout

m3

28.000

2 - 5%

Asfalt

T

1.500.000

39 - 41%

nr

42.000.000

0%

Baksteen

Indien mogelijk wordt al in de ontwerpfase gestreefd naar
het voorkomen van afval, zodat geen afval overblijft. Het
gebruik van geprefabriceerde componenten kan bijdragen
aan een efficiënter gebruik van materialen, een lagere
afvalproductie en minder potentiële veiligheidsrisico’s op
de bouwlocatie. Op de bouwplaats wordt afval zoveel

Verbruik
2011

Tabel 1 - Materiaalverbruik Koninklijke BAM Groep
Biodiversiteit
Bij onze werkzaamheden streven wij ernaar de biodiversiteit op en rond onze bouwplaatsen te behouden. Het
beschermen van biodiversiteit is een belangrijk aspect
voor onze gebiedsontwikkelingen en grotere bouwwerken,
met name infrawerken. Er zijn strikte regels en eisen
inzake natuurbescherming in en nabij beschermde gebieden of tijdens het broedseizoen om verstoringen door
onze bouwactiviteiten te voorkomen.
We hebben in onze Groep een aantal specialisten zoals
Mostert De Winter die ontwerpt en adviseert over groen

Materialen
In 2011 zijn wij begonnen met het inventariseren van de
hoeveelheden materialen die in onze bouwprojecten in
Nederland worden gebruikt. Omdat het in veel gevallen
om samengestelde materialen gaat, is het moeilijk ze in
categorieën in te delen. Aan de hand van een statistische
analyse van onze financiële gegevens hebben wij echter
de belangrijkste categorieën aangeschafte materialen
vastgesteld (zie onderstaande tabel). De gerecycleerde
inhoud is gebaseerd op informatie die wij hebben
ontvangen van onze leveranciers. Wij streven ernaar onze
verslaglegging over deze materialen in 2012 verder te
verbeteren, in alle regio’s waarin wij actief zijn.

aanleg om wegen, op daken en gebouwen.
BAM’s vastgoedbedrijf AM heeft een eigen biodiversiteitsvisie ontwikkeld voor gebiedsontwikkeling. Deze houdt in
dat natuur en recreatie zoveel mogelijk worden geïntegreerd in het ontwerp. Door ‘groen’ te benutten kan de
identiteit van een project worden versterkt, de kwaliteit
van de leefomgeving worden vergroot en een betere
relatie tussen mens en natuur worden bereikt.
Water
In 2011 hebben wij voor het eerst het drinkwaterverbruik
op onze bouwlocaties en in onze kantoren in Nederland
berekend. Dit was totaal 128.000 m³. Het merendeel
werd gebruikt door onze eigen medewerkers.
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mogelijk gescheiden en zoveel mogelijk hergebruikt.
Onze onderaannemers moedigen wij aan hun afval te
scheiden en onze leveranciers om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken.
Wij richten ons met name op het reduceren van constructie- en kantoorafval en het scheiden van dit afval, omdat
wij hierop invloed kunnen uitoefenen.

Mostert De Winter: verticale tuin
in Park 20|20, Hoofddorp.

BAM Utiliteitsbouw: Prefab vermindert
afval en verbetert veiligheid bij de
bouw van de Innovatoren in Venlo
Het Innovacomplex in Venlo is een modern en
duurzaam complex dat bestaat uit een kantoorgebouw (Innovatoren) en een daarin gedeeltelijk
geïntegreerde entreeruimte en een evenementen–
ruimte (het atrium). In een later stadium wordt er
een hotel gerealiseerd.
De kantoortoren is circa 70 meter hoog en dient als
‘landmark’ voor de Floriade 2012 met een bruto
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vloeroppervlak van circa 7.000 m² verdeeld over
zestien verdiepingen. Een atrium met een bruto
vloeroppervlak van circa 1.000 m² met daarin de
ontvangstruimte, toegangscontrole, persruimte,
congresruimte en dienstruimten voor de Floriade
2012. Het atrium heeft een transparant karakter en
een bijzondere golvende vormgeving.
Tijdens de bouw van dit complex is zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van geprefabriceerde bouwelementen. Dit heeft tot een significante afvalreductie op de bouwplaats geleid, en tevens tot een
verbeterde veiligheidssituatie, omdat veel bouwdelen op de grond konden worden samengesteld
en er daardoor minder op hoogte gewerkt hoefde
te worden.
Floriade 2012 laat de regio een duurzame eindbestemming na. Het Innovacomplex vormt de
‘landmark’ van Venlo Greenpark, een bedrijventerrein gericht op innovatie, duurzaamheid, logistiek,
kennistransfer en marktgerichtheid, middenin de
parkachtige omgeving.

BAM Construct UK: Schots
portrettenmuseum
Het nationale portrettenmuseum van Schotland is
een van de meest iconische gebouwen van
Edinburgh. Omdat het museumgebouw al meer
dan 110 jaar geen renovatie meer had meegemaakt, was het hoog tijd voor een grondige
opknapbeurt. BAM Construct UK verwierf de complexe opdracht om het interieur te moderniseren
en tegelijkertijd het gebouw terug te brengen naar
de visie van de oorspronkelijke architect, Sir Robert
Rowand Anderson. Tevens werd goed gekeken naar
opties om het gebouw duurzamer te maken, zoals
optimaal gebruik van daglicht, milieuvriendelijke
energiesystemen en efficiënt management van
verlichting en verwarming.
Het museum is midden in het centrum van
Edinburgh gesitueerd, wat een uitgebreid en
doordacht verkeers- en transportplan noodzakelijk
maakte. De lokale autoriteiten en verkeersorganisaties prezen BAM om de deskundigheid en efficiëntie waarmee BAM dit plan vorm gaf en
uitvoerde.

Mostert De Winter: Park 20/20, groene
wanden voor een goed binnenklimaat
Het Modulogreen -concept ‘de verticale tuin’ is
ontwikkeld door Mostert De Winter – dochteronderneming van BAM Wegen – en kent vele toepassingen, zowel in het interieur als in de gevels van
kantoorgebouwen. Deze verticale tuinen filteren de

lucht van fijnstof en reduceren geluidsdruk. Als kantoorgevel creëren deze tuinen een aangename aanblik, binnen resulteert het gebruik van Modulogreen
in een gezondere werkomgeving.
Het Modulogreen-concept wordt nu toegepast in
Park 20/20 nabij Schiphol, het eerste cradle-to-cradle
bedrijventerrein in Nederland. Het nieuwe kantoorgebouw van BSH, een producent van thuis elektronica, is deels bekleed met Modulogreen verticale
tuinen, zowel bij binnenwanden als bij buitengevels.

BAM Construct UK: Beheer en
onderhoud aan de East Renfrewshire
scholen

BAM heeft een succesvolle verbouwing gerealiseerd
van deze scholen terwijl deze in gebruik bleven.
Gekoppeld aan het verbouwen van deze scholen
was het beheer- en onderhoudscontract. Ook dit
contract is door BAM verworven.

BAM onderscheidde zich in het aanbestedings
traject door een directe houding en een actieve
dialoog te zoeken met de opdrachtgevers. Dit
heeft geresulteerd in een open relatie tussen BAM
en de gemeente, waarin aanpassingen of gebeurtenissen kunnen worden besproken zonder het over
de contractvoorwaarden te hoeven hebben. Een
voorbeeld hiervan was een aanpassing van het
werkrooster en gebruik van grondstoffen die BAM
heeft doorgevoerd na een vraag van de gemeente.
BAM werd gevraagd of ze op een aantal vlakken
ondersteunende taken konden uitvoeren voor het
onderwijs. Door met een slimme en flexibele blik
naar de beschikbare middelen te kijken kon BAM
deze extra diensten aanbieden zonder dat daar
extra kosten voor de gemeente bij kwamen kijken.
Op die manier toont BAM dat met een goede relatie
tussen de partijen meerwaarde kan worden
behaald.
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Een veel voorkomend fenomeen in het Verenigd
Koninkrijk zijn de scholen-‘clusters’. Deze clusters
bestaan uit een aantal basis- en of middelbare
scholen met vaak daaraan gekoppeld een
naschoolse opvang en sportfaciliteiten. Een voorbeeld van een dergelijke cluster zijn de East
Renfrewshire scholen.

Met het beheer- en onderhoudscontract heeft BAM
de verantwoordelijkheid over alle technische en
elektrische installaties van het cluster. Deze dienen
24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te
zijn. Bovendien behoort BAM de nodige aanpassingen en onderhoudsrondes in de toekomst uit te
voeren.

BAM Techniek: levering van warmte-koude
gedurende vijftien jaar in multifunctioneel
cultureel centrum Hoofddorp.

5.4
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Gebruiksfase: lage operationele
kosten

Met name in onze pps-projecten zijn wij betrokken bij de
exploitatie en het onderhoud van diverse bouw- of infraprojecten. Vanuit de levensduurkostenbenadering kunnen
wij al in de ontwerpfase maatregelen nemen die resulteren
in een aanzienlijke besparing op de exploitatie- en onderhoudskosten. In het marktsegment Infra bestaan projecten in toenemende mate uit een deel projectuitvoering en
een deel onderhoud. Bij pps-projecten zijn deze werkzaamheden inbegrepen in het contract.
In de bouwsector moeten wij enerzijds in de bouwfase het
energiegebruik minimaliseren maar ook zorgen voor een
hoge energie-efficiency ten behoeve van de gebruiker.
De kosten van dergelijke investeringen zijn veelal voor
rekening van de eigenaar terwijl de gebruiker de baten
heeft door zijn lage energierekening.
Ondanks de lagere energiekosten is de terugverdientijd
vaak te lang voor veel opdrachtgevers. Om dit dilemma
op te lossen heeft BAM Techniek - Energy Systems zogenoemde service companies (ESCo’s) ontwikkeld om
energie-efficiënte technologieën en hernieuwbare energieopwekking voor klanten te financieren. Een ESCo is
eigenaar van de technologie en berekent klanten een vast
bedrag voor energie (outsourcing 1) of least 2 de techniek
aan klanten.

1

Wij weten hoe wij nieuwe bouwwerken duurzaam kunnen
realiseren. In de bestaande bouwvoorraad is de meeste
energie te besparen. Waar de Toolkit Duurzame
Woningbouw zich concentreert op nieuwbouw, gaat de
Toolkit Bestaande Bouw nader in op de energiebesparingsmogelijkheden van de bestaande woningbouw.
De toenemende leegstand in met name binnenstedelijke
gebieden vraagt om creatieve oplossingen.
Omgevingsbouwer TomorrowToday (www.tt-now.com)
en BAM Utiliteitsbouw zijn in gesprek met gemeenten om
leegstaande gebouwen een andere functie te geven.

BAM brengt warmtelekkages in beeld.

Volledige outsourcing; hierbij wordt BAM Techniek – Energy Systems verantwoordelijk voor de inkoop van de voor de opwekking
benodigde energie alsmede voor de levering van warmte en koude. De klant betaalt naast een jaarlijks vastrecht, tevens een
vergoeding voor de afgenomen hoeveelheid warmte en koude.

2

Lease van het duurzame energiesysteem; de duurzame energievoorziening wordt operationeel opgeleverd en de klant kan deze
voorziening naar behoefte aanwenden om warmte en koude op te wekken. De klant koopt hierbij zelf nog de voor de opwekking
benodigde energie in en betaalt een jaarlijks vastrecht aan BAM Techniek - Energy Systems voor de volledige beschikbaarheid van
de energievoorziening.

BAM Utiliteitsbouw, Innovatoren,
Venlo.
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Betrokkenheid

6.1

Ontwikkeling van onze medewerkers

Wij streven naar een veilige en inspirerende omgeving,
waarin BAM-medewerkers hun vaardigheden kunnen ontwikkelen, zodat zij op hun beurt kunnen bijdragen aan de
verdere ontwikkeling en groei van onze organisatie.

6.1.1 Gelijkheid en diversiteit
BAM geeft iedereen gelijke kansen en streeft ernaar het
personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de
maatschappij in de gebieden waarin wij werken. Wij geloven dat een divers personeelsbestand ons in staat stelt
effectiever in te spelen op de wensen en verwachtingen
van onze opdrachtgevers en de samenleving. Wij weten
uit ervaring dat gemengde teams effectiever kunnen werken. Vanuit die gedachte streeft BAM ernaar de diversiteit
binnen de organisatie te bevorderen.

Wij pakken de ondervertegenwoordiging van vrouwen in
de bouwsector onder meer aan door jonge vrouwen aan
te moedigen een technische opleiding te kiezen, en door
onze vrouwelijke medewerkers te stimuleren zich als rolmodel op te stellen door scholen te bezoeken en met
leerlingen te praten over een loopbaan in de bouw.
Bij de selectie van medewerkers en management speelt
een aantal overwegingen. Zo is het onder meer belangrijk
dat zij de lokale situatie goed kennen. Deze marktkennis
is van belang voor onze bedrijfsvoering maar ook omdat
wij op deze manier beter kunnen bijdragen aan de lokale
ontwikkeling. Daarom is het onze praktijk om in onze
belangrijkste permanente vestigingen zoveel mogelijk te
werken met lokale medewerkers en management.
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De bouwsector wordt traditioneel door mannen gedomineerd en een verbetering van de genderdiversiteit is een
uitdaging. Vrouwen zijn traditioneel ondervertegenwoordigd en stromen minder door naar topposities. Ook in
Nederland, waar van oudsher minder vrouwen op de
arbeidsmarkt participeren, richten wij ons op het vergroten van het aantal vrouwen binnen de organisatie.
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Personeel naar leeftijdsgroep BAM (%)

Aantal medewerkers BAM (fte ultimo jaar) per thuisland (%)
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* Ziekteverzuimpercentage
Zoals in de tabel toelichting op de data in bijlage 12.5 wordt vermeld, bevatten de gerapporteerde ziekteverzuimcijfers niet de
gegevens van al onze bedrijven. Om vergelijking in tijd toe te staan, hebben wij ons gewogen gemiddelde van 2010 van de Groep
met betrekking tot ziekteverzuimdagen herberekend, gebruikmakend van cijfers van dezelfde werkmaatschappijen als waarover in
2011 wordt gerapporteerd.  

Functieniveau

Man 2010

Man 2011

Vrouw 2010

Vrouw 2011
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Totaal
Verloop in

5,2 %
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BAM Gender Diversity Programme
Als onderdeel van het BAM Gender Diversity
Programme geeft de BAM Business School sinds
2009 workshops over diversiteit binnen een organisatie. De eerste workshop in deze serie in 2009 is
door alle directies van de Nederlandse werkmaatschappijen gevolgd. Sindsdien hebben meer dan
tweehonderd leidinggevenden dezelfde of vergelijkbare workshops gevolgd. In 2010 is het aanbod
uitgebreid met twee extra programma’s,
BAM Circle en het BAM Female Empowerment
Programme. Veertien vrouwen van acht
Nederlandse werkmaatschappijen hebben in 2011
een nieuwe versie van het BAM Female
Empowerment Programme doorlopen.

BAM Circle

Om meer vrouwen te laten doorstromen naar leidinggevende posities bij BAM is het BAM Female
Empowerment Programme ontwikkeld. Dit programma maakt vrouwen bewuster van hun ambities, hun eigen stijl van invloed uitoefenen en de
keuzes in de verschillende stadia van het leven.
Het programma focust ook op de invloed die de
BAM-bedrijfscultuur heeft op carrièrekeuzes en
persoonlijke profilering. Dit programma is in 2010
voor het eerst georganiseerd en was specifiek
gericht op vrouwelijke collega’s die de potentie en
mogelijkheden hadden om door te groeien naar
hogere leidinggevende posities binnen de Groep.
In 2011 hebben veertien vrouwen van acht
Nederlandse werkmaatschappijen dit programma
gevolgd. Zij werden geselecteerd door de directies
van de verschillende werkmaatschappijen.
35

Female Capital BAM
Female Captial (FC) BAM is sinds 2008 het netwerk
voor vrouwen binnen de Groep. Een onderdeel
hiervan is de jaarlijkse FC Trophy-uitreiking die ook
in 2011 is uitgereikt. Om het vrouwennetwerk te
blijven uitbreiden zal FC BAM in de toekomst
initiatieven blijven nemen.

  2011

In 2010 is een aantal vrouwen van verschillende
werkmaatschappijen onder leiding van twee senior
leidinggevenden in de ‘BAM Circle’ gestapt (het
BAM begeleidings- en stimuleringsprogramma),
waar onderwerpen als carrièreplanning, ambitie
en werk/privébalans worden besproken.
BAM Circle organiseert vier ontmoetingen per jaar
in en zal worden voortgezet in 2012.

BAM Female Empowerment
Programme

6.1.2 Opleiding en ontwikkeling
Wij willen een lerende cultuur scheppen en onze medewerkers de mogelijkheden bieden hun kennis en vaardigheden met elkaar te delen en verder te ontwikkelen. Wij
zullen onze medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen, waardoor zij kunnen bijdragen aan het realiseren van
de doelstellingen van de Groep.
Via opleidings- en ontwikkelingsplannen wordt invulling
gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Hiervoor worden diverse instrumenten gebruikt,
zoals de Loopbaannavigator in Nederland. Om goede
opleidingen te bieden werken wij samen met een aantal
universiteiten en hebben wij onze eigen trainingscentra,
zoals de BAM Vakschool en BAM Business School. In het
Verenigd Koninkrijk kunnen medewerkers deelnemen
aan verschillende opleidingen onder meer via de
BAM Nuttall Academy.

2011  

36

In de opleidingen komen onderwerpen als ondernemerschap, creativiteit, veiligheidsbewustzijn, duurzaamheid
en diversiteit regelmatig terug. Nieuwe cursussen zijn
ontwikkeld om het opleidingsprogramma zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de strategische agenda 20102012. Deze nieuwe cursussen zijn gericht op bevordering
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Kennisuitwisseling en ‘best practise sharing’ gebeurt
steeds vaker via symposia, werkgroepen, nieuwsbrieven
en intranet. Dat betekent dat succesvolle voorbeelden
van de ene werkmaatschappij ook in andere werkmaatschappijen kunnen worden ingezet, hetgeen meerwaarde
voor BAM oplevert.
Medewerkers met een specifieke verantwoordelijkheid
voor duurzaamheid komen regelmatig bij elkaar om hun
ervaringen binnen hun werkmaatschappijen te bespreken. Bovendien hebben we in september 2011 onze eerste internationale CSR-bijeenkomst gehouden in het
hoofdkantoor in Bunnik. Zestig medewerkers van onze
werkmaatschappijen kwamen bijeen om de uitdagingen,
ideeën en oplossingen waarmee zij op hun eigen gebied
ervaring hebben opgedaan, met elkaar te delen. Naar verwachting zal een dergelijke bijeenkomst ook in 2012
plaatsvinden. Er vinden ook regelmatig bijeenkomsten
plaats met collega’s die internationaal werken op het
gebied van milieu en veiligheid en gezondheid, en meer
specialistische groepen kijken naar energie-efficiëntie en
Building Information Modeling.
In 2011 hebben wij een e-learning loopbaancentrum
opgezet dat in 2012 van start zal gaan, in eerste instantie
alleen voor de Nederlandse collega’s. Dit centrum
verschaft medewerkers informatie over de activiteiten
van onze verschillende werkmaatschappijen, interne
carrièremogelijkheden, vacatures en loopbaan-ontwikkeltrajecten. Hiermee worden onze medewerkers ook in de
gelegenheid gesteld na te denken over hun ontwikkelmogelijkheden binnen onze Groep .

BAM Business School / BAM Vakschool

4000

van synergie tussen bedrijfsonderdelen en werkmaatschappijen en besteden maximale aandacht aan de
samenwerking tussen verschillende disciplines.

2011

Gemiddelde opleidingskosten (€) per medewerker*
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Gemiddeld aantal uren opleiding per medewerker*
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* Zoals in de tabel toelichting op de data in bijlage 10.5 vermeld wordt, bevatten de gerapporteerde gemiddelde opleidingsuren en
-kosten niet de gegevens van al onze bedrijven. Om vergelijking in tijd toe te staan, hebben wij ons gewogen gemiddelde van 2010
van de Groep met betrekking tot gemiddelde opleidingsuren en -kosten herberekend, gebruikmakend van cijfers van dezelfde
werkmaatschappijen als waarover in 2011 wordt gerapporteerd.  

‘Iedereen heeft talent’

Wat is het belang van kennisdelen en netwerken?
Carla Mahieu.

‘Het delen van kennis en netwerken, binnen en buiten
bedrijven, is noodzakelijk om te begrijpen hoe de markt
zich beweegt en wat opdrachtgevers vragen. Er moet in
de hele keten worden samengewerkt en dit vraagt een
grote mate van transparantie. Er is bij BAM veel kwaliteit
in huis en als je dit bundelt kun je geïntegreerde oplossingen bieden. Het vereist leiderschap en cultuurverandering
om samenwerking te bevorderen. De ontwikkeling is
goed, maar nog geen vanzelfsprekendheid.‘
Welke toekomstige ontwikkelingen ziet u op HR-gebied?
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Carla Mahieu is wereldwijd verantwoordelijk voor
Human Resources bij Aegon en bekleed daarnaast een
aantal toezichthoudende functies, waaronder die van
commissaris bij Koninklijke BAM Groep.
Hoe ziet u het aspect People, ten opzichte van Planet en
Profit?
‘De inzet en de onderlinge samenwerking van mensen
bepaalt het ondernemingssucces en daarmee de bijdrage
aan ‘profit’ en ‘planet’. Onze mensen zijn dus de belangrijkste factor om ook aan de duurzaamheidsdoelstellingen
te kunnen bijdragen. Terecht dat BAM daarom extra aandacht geeft aan veiligheid, gezondheid, diversiteit,
opleiding en ontwikkeling.’
Wat is uw visie op talent development?
‘Iedereen heeft talent. Dat is niet iets elitairs, dat alleen
gaat om het ontwikkelen van potentiële raad van bestuurleden. Je ziet soms dat medewerkers hun talenten meer
aanspreken voor nevenactiviteiten dan voor hun dagelijkse werkzaamheden. Medewerkers en bedrijf hebben er
belang bij al het talent, dat in vele vormen bestaat, te
ontwikkelen en ontsluiten. Zorg dat medewerkers zich
kunnen ontwikkelen op die terreinen, waar ze echt passie
hebben. Daag mensen uit. Zet mensen in op hun sterkte
punten,in plaats van blijven sleutelen aan hun zwakke
punten.

‘Op het gebied van diversiteit, specifiek de doorstroming
van vrouwelijke medewerkers, loopt het bij BAM nog niet
zo hard als wij met elkaar willen. Met name op de hogere
functies komen nog weinig vrouwen terecht. Dit zal een
belangrijk thema blijven.
Verder blijven medewerkers duurzaam inzetbaar, want we
worden ouder en werken langer door. Die inzetbaarheid
zal meer aandacht krijgen.
BAM focust zich sterk op het ‘wat’ en de geleverde producten zijn meestal heel tastbaar. Maar het gaat er ook
om hoe je je resultaten realiseert: Hoe ga je om met je
leveranciers en opdrachtgevers? Ben je altijd een goede
buur tijdens de realisatie van een project?’
Aandacht voor ict en sociale media in het aantrekken van
medewerkers en onderhouden van contacten wordt
steeds belangrijker. Bedrijven die actief werken aan de
betrokkenheid van hun medewerkers, hebben een cultuurvoorsprong in de toekomst.
Global Head Human Resources Aegon
Lid raad van commissarissen Koninklijke BAM Groep
Carla Mahieu werkte onder meer bij bij Philips en Shell.
www.aegon.com

Bijeenkomst 2011 Europese Ondernemingsraad
in Bunnik.

6.2

Betrokkenheid van belanghebbenden

Dialoog
Wij hebben regelmatig contact met de verschillende
groepen stakeholders, in het bijzonder met die in de
financiële sector, potentiële opdrachtgevers en partners
in de keten, maar ook met kennisinstellingen, nietgouvernementele organisaties (NGO’s) en diverse overheidsinstanties. Onze medewerkers onderhouden
contacten met diverse stakeholders en zij gaan in het
kader van projecten dagelijks de dialoog aan met gebruikers, ketenpartners en de lokale omgeving.
Opdrachtgevers
Het actief aangaan van de dialoog helpt ons bij het formuleren van een heldere strategie om duurzaamheid te
vertalen in al onze projecten. Wij zijn dagelijks met onze
opdrachtgevers in gesprek en duurzaamheid is daarbij
een steeds belangrijker thema. Ook organiseren wij
bijeenkomsten met hen om kennis en goede praktijkvoorbeelden te delen en vernieuwing in de bouwketen te
realiseren. Sommige opdrachtgevers hebben een eigen
duurzaamheid benchmark ontwikkeld, zoals ProRail in
Nederland met de CO2-prestatieladder. Deze ladder is een
onderdeel van het tenderproces, wat het belang van de
dialoog onderstreept om proactief in te spelen op
dergelijke ontwikkelingen.
Medewerkers
Onze medewerkers zijn belangrijke stakeholders en al
onze werkmaatschappijen organiseren regelmatig

kennis uit te wisselen. Ook vinden frequent gesprekken
plaats tussen leidinggevenden en medewerkers inzake
hun ontwikkeling. Ook wordt regelmatig met de
Europese Ondernemingsraad (EOR) gesproken over onder
meer veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Aandeelhouders
De grote belangstelling van de zijde van beleggers komt
tot uitdrukking in het aantal contacten in de vorm van
roadshows, deelname aan seminars en presentaties voor
onder meer beleggingsclubs. Alle data en locaties van
roadshows, seminars en dergelijke worden gepubliceerd
op de website van de onderneming. In 2011 was onze
directeur CSR aanwezig op een beleggersbijeenkomst in
Londen om in te gaan op het thema duurzaamheid.
Sinds 2008 nemen wij ook actief deel aan het Carbon
Disclosure Project (CDP).
Leveranciers en onderaannemers
Onze inkopers zijn dagelijks in gesprek met leveranciers
en onderaannemers over duurzaam inkopen waaronder
veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten van hun
producten.
Ketenpartners worden steeds vaker en vroeger betrokken
in het aanbestedingsproces, waarbij ze helpen bij de
ontwikkeling van de planning van onze projecten. In
zogenoemde ‘lean’ planningsbijeenkomsten dragen zij bij
om de efficiency van het bouwproces te optimaliseren.
Wij betrekken onze ketenpartners steeds vaker bij onze
duurzaamheidsinitiatieven en bij andere activiteiten, zoals
onze jaarlijkse veiligheidsdag.
Kennisinstellingen
Wij werken samen met een aantal universiteiten en
onderzoeksinstellingen om op de hoogte te blijven van de
jongste ontwikkelingen op het gebied van duurzame
technologieën en bouwprocessen. Zo ondersteunen we
de TU Delft sinds 2008 bij een project ter bevordering van
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Wij hebben onze belanghebbenden (stakeholders) gedefinieerd als groepen die op substantiële wijze van invloed
zijn op of worden beïnvloed door het economische, ecologische en maatschappelijke functioneren van BAM. We
hebben onze stakeholders via ‘stakeholder mapping’ in
kaart gebracht en vervolgens de belangrijkste stakeholders
geselecteerd op basis van de risico’s en kansen voor onze
bedrijfsvoering.

bijeenkomsten om duurzaamheidsissues te bespreken en

Internationale bijeenkomst 2011
duurzaamheidsmanagers in Bunnik.

de uitwisseling van kennis met betrekking tot en onderzoek naar duurzame technologische ontwikkeling in de
bouw. Wij ondersteunen hen ook bij hun onderzoek op
het gebied van ‘Deltatechnologie’, ‘Bouw en Infra’ en
‘Transport’. Verder werken wij sinds 2009 samen met
Nyenrode Business Universiteit en zijn we sponsor van
hun Centrum voor Duurzaamheid, dat zich richt op duurzame innovatie en ontwikkeling.
2011  
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Als onderdeel van de samenwerking met de Universiteit
van Loughborough (LBU) heeft BAM Construct UK een
onderzoeker van de LBU aangenomen voor een vierjarig
onderzoek naar mogelijke verbeteringen van hun kennis
ten aanzien van duurzame technologieën. Dit heeft geresulteerd in een aantal handboeken, die op hun beurt weer
hebben geleid tot een Leidraad voor opdrachtgevers en
een e-learningcursus op dit gebied.
Branchegenoten
We werken samen met veel andere bouwbedrijven en
brancheorganisaties in onze thuislanden, zoals Bouwend
Nederland, de UK Contractors Group, Construction Skills
en het Strategic Forum for Construction in het Verenigd
Koninkrijk. Wij vinden het van strategisch belang om
internationale ontwikkelingen in de bouwwereld op de
voet te volgen en waar mogelijk een inhoudelijke bijdrage
te leveren. Andere voorbeelden zijn ENCORD (European
Network of Construction Companies for Research and
Development) en ECTP (European Construction
Technology Platform). Beide organisaties worden voor
gezeten door de directeur strategie van de Groep,
prof. ir. G.J. Maas.
Overheden
Tijdens onze projecten onderhouden we voortdurend
contact met de lokale overheden in verband met de
afgifte van vergunningen, de naleving van de regelgeving
en het toezicht op onze activiteiten.
We zijn betrokken bij veel overheidsinitiatieven, zoals de

Green Deal in Nederland (zie paragraaf 5.1). In het
Verenigd Koninkrijk hebben we deelgenomen aan
gesprekken met de overheid over onder meer het Carbon
Reduction Commitment (CRC) / Energy Efficiency Scheme
(EES).
Vakbonden
We voeren regelmatig overleg met de vakbonden over
arbeidsverhoudingen. Koninklijke BAM Groep heeft in
2006 een raamcontract getekend met Building and
Woodworkers International (BWI), waarin afspraken
zijn gemaakt over de bevordering en bescherming van
medewerkersrechten. Als deel van onze afspraak bezocht
BWI een van onze internationale bouwplaatsen in
Tanzania in 2011.
Ngo’s
We zijn partner van MVO Nederland, de nationale kennisen netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen en lid van Business in the Community, een
soortgelijke organisatie in Engeland. Ook zijn we sinds
2007 partner van FSC Nederland en stimuleren we verantwoord bosbeheer door voor FSC-gecertificeerd hout te
kiezen.
Bovendien hebben we in 2009 een convenant getekend
ter ondersteuning van The Borneo Initiative, dat duurzaam
bosbeheer in Indonesië bevordert.
We overleggen jaarlijks met de Nederlandse Vereniging
van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
Deze organisatie heeft tot doel de kapitaalmarkt te verduurzamen door middel van dialoog met multinationals
en aandeelhouders.

Het ENCORD Sustainable Development
Handvest

BAM Rail: Leveranciersbijeenkomst

ENCORD (European Network of Construction
Companies for Research and Development), opgericht in 1989, is een innovatienetwerk van grote
Europese bedrijven actief in de bouwsector. Het
handvest brengt de visie tot uitdrukking dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de bouwsector
een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een
duurzame wereld. De deelnemende bedrijven
zullen de in het handvest vastgelegde principes
integreren in hun bedrijfsvoering en ervaring die

BAM Rail is al sinds een aantal jaren continu bezig
de CO2-voetafdruk binnen de eigen organisatie te
verlagen en streeft ernaar dit ook binnen haar keten
te doen. Hiervoor werkt BAM Rail samen met leveranciers, klanten, bouwpartners en (semi)overheden.
In oktober 2011 heeft BAM Rail een bijeenkomst
georganiseerd voor de vijftig grootste leveranciers
om hen te informeren over de duurzaamheidsdoelstellingen van BAM Rail. Op die manier hoopt
BAM Rail bewustzijn te kweken onder haar leveran-

hiermee in de praktijk wordt opgedaan (‘best
practices’), met elkaar delen. ENCORD heeft in dit
handvest uitgangspunten vastgelegd voor onder
meer goed werkgeverschap, contacten met de
omgeving, transparantie, ethische normen en het
bieden van toegevoegde waarde aan opdrachtgevers, medewerkers, zakenpartners en de samenleving.
BAM was een van de initiatiefnemers van het
ENCORD Sustainable Development Handvest.
Dit Handvest werd door vertegenwoordigers van
de 20 lidbedrijven op een bijeenkomst bekrachtigd.
Deze bijeenkomst vond plaats in Juni 2011 in het
museum Kröller-Möller in Nederland.
In 2011 stemde BAM binnen ENCORD in met
een rapportageprotocol voor afval en CO2. Het
CO2-protocol werd onlangs geaccepteerd om te
publiceren op de website van WRI (uitgevers van
het Green House Gas Protocol). Verder gingen wij
binnen ENCORD akkoord met OSHA als basis voor
de update van ons ‘Gezondsheids en
Veiligheidsbeleid’ en ook voor ons rapporteringsprotocol voor veiligheid.   

ciers en zo een dialoog op gang te brengen om
ideeën, innovaties en best beschikbare technieken
te kunnen delen.

De CO2-prestatieladder van ProRail wordt sinds
2009 gebruikt bij aanbestedingen in de spoorindustrie. Deze ladder wordt tegenwoordig beheerd
door de onafhankelijke stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De stichting
is opgericht in 2011 om de prestatieladder in meer
sectoren te introduceren in Nederland. BAM levert
een van de bestuursleden van de stichting.
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In Assen is recentelijk een nieuw multifunctioneel
gebouw verrezen, de Nieuwe Kolk. Dit complex is
gerealiseerd in opdracht van woningcorporatie
Atrium en de gemeente Assen. Naast diverse
publieke functies, zoals theater en een bibliotheek,
herbergt de Nieuwe Kolk ook appartementen.
Om projecten van deze complexiteit succesvol op
te leveren is een actieve dialoog met de huidige en
toekomstige gebruikers en exploitanten onmisbaar.
Om deze reden heeft de gemeente Assen ervoor
gekozen om dit project geïntegreerd aan te bieden.
Dit in tegenstelling tot het gebruikelijke opsplitsen
van opdrachten in aparte ontwerp- en bouw
opdrachten. Het voordeel van deze geïntegreerde
contacten ligt in de extra coördinatie die plaatsvindt tussen de bouwondernemingen en de architecten. BAM heeft in dit project de meerwaarde
van dergelijke contractvormen geïllustreerd door
de behoeftes van de toekomstige gebruikers en
exploitanten goed te verwerken in de constructie,
die ook nog eens 50 procent minder CO2-uitstoot
dan een vergelijkbare constructie.

  2011

CO2-prestatieladder

BAM Utiliteitsbouw: Geïntegreerde
contracten in de praktijk

‘MVO hoort thuis in de
bedrijfsstrategie’
Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van de
BAM-stakeholderdialoog in 2011?

Giuseppe van der Helm.

‘De stakeholders realiseerden zich hoeveel er al gebeurt,
met name op het gebied van samenwerking tussen
BAM-medewerkers en toeleveranciers op projectniveau.
Succes vereist andere coalities en ‘out-of-the-box’-denken
en dit zorgt voor een andere manier van (samen)werken.
Maar ook dat BAM’s duurzame diensten en mogelijkheden
nog duidelijker en pro-actiever aangeboden kunnen
worden. En dat BAM klanten nog beter kan binden door op
zoek te gaan naar de vraag van eindgebruikers en hen
langetermijnoplossingen te bieden op het gebied van
duurzaamheid. Ook het BAM-management neemt deel
aan de dialoog, stelt zich kwetsbaar op en staat open voor
kritiek. Een duidelijk bewijs dat je oog hebt voor de wereld
om je heen en daarbij betrokken bent.’
Welke ontwikkelingen ziet VBDO ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
2011  
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Giuseppe van der Helm is directeur van de Vereniging
van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en
voorzitter van Eurosif. VBDO organiseert jaarlijks een
stakeholderdialoog voor Koninklijke BAM Groep.
Wat is het belang van de BAM-stakeholderdialoog?
‘Duurzaamheid bij een organisatie heeft altijd dezelfde
twee pijlers: transparantie en de dialoog met stakeholders.
Om met je stakeholders in dialoog te gaan, is transparantie
een vereiste, anders ben je snel uitgepraat. Daarbij zorgt
transparantie voor vertrouwen. Organisaties gebruiken
maatschappelijke resources en daarom moeten ze zich de
belangen van die maatschappij aantrekken en hierover
verantwoording afleggen. Daarnaast kunnen bedrijven als
geen ander een bijdrage leveren aan de oplossingen voor
de problemen in onze samenleving. Door de expertise van
alle stakeholders te benutten, kan een bedrijf zich verbeteren. Stakeholders kunnen een bedrijf helpen zich te
concentreren op de werkelijk relevante zaken. Zo kunnen
verschillende groepen met tegengestelde belangen,
elkaar wezenlijk versterken.’

‘MVO behoort steeds vaker tot de kern van een bedrijfsstrategie. Strategisch denken is immers langetermijndenken en dan kom je MVO automatisch tegen. Het krijgt
inbedding in de strategie en daar hoort het ook thuis.
Dan ga je er vanzelf ook anders naar kijken, doelen stellen,
zien wat het oplevert en dat ook meten. Met duurzaamheid is geld te verdienen; het aandragen van duurzame
oplossingen verbetert immers de markt- en concurrentiepositie van een bedrijf. Niet alle MVO-onderwerpen zijn
even tastbaar, maar ik verwacht dat ook zaken als
CO2-uitstoot en werknemerstevredenheid in de toekomst
een financiële component krijgen en meetbaar worden.’
Hoe belangrijk is het hebben van een referentiekader?
‘Heel belangrijk. Enerzijds omdat er een duidelijke ranglijst
uit voortvloeit: wie staat bovenaan in de branche? Maar
interessanter is de gebruikte methode. Het is niet altijd
helder hoe ‘duurzaam ondernemen’ is gedefinieerd. VBDO
probeert aan die methodologie bij te dragen, want daaruit
volgt een rangorde op basis van prestatie, waarbij best
practices, kunnen worden gedeeld.’
Directeur VBDO
Voorzitter Eurosif
www.vbdo.nl
www.eurosif.org

CO2-projectcalculator voor leveranciers.

Multistakeholderdialoog
Naast de verschillende contacten die wij met diverse stake-

Onze duurzaamheidsinspanningen zijn niet beperkt tot
onze eigen activiteiten. Wij werken actief met hen samen

holders onderhouden vanuit onze bedrijfsonderdelen, organiseert de Groep een jaarlijkse multistakeholder-meeting
(met hulp van de VBDO) om feedback te krijgen over onze
duurzaamheidsprincipes en -prestaties. Uit de feedback
van de meeting in 2011 kwam naar voren dat BAM aan de
volgende punten aandacht zou moeten besteden:
• haar portfolio van duurzame producten en diensten
versterken en pro-actiever promoten;
• meer focus op de integratie van duurzaamheid in onze
waardeketen leggen;
• de dringende noodzaak van een energietransitie;
• voortzetting van onze hoge duurzaamheidsambities en
focus op innovatie;
• de behoeften van de eindgebruiker zien als topprioriteit;
• nieuwe financiële modellen ontwikkelen voor samen
werking met derden en eindgebruikers inzake energieneutrale oplossingen;
• een cultuurverandering tot stand brengen zodat de multidisciplinaire samenwerking binnen de Groep verbetert.

om duurzame oplossingen voor onze sector te ontwikkelen.

6.3

Samenwerking met onze
ketenpartners

In 2011 hebben wij 74 procent van onze totale omzet
ingekocht bij onze ketenpartners: onderaannemers en leveranciers. Het behalen van onze duurzaamheidsdoelen (geen
ongevallen, verbeteren van de energie-efficiency en het
reduceren van afval) is in hoge mate afhankelijk van een
effectieve samenwerking met onze ketenpartners.

Er wordt altijd een balans gezocht tussen het werken met
onze voorkeursleveranciers en onze eisen op het gebied van
kosten, kwaliteit, veiligheid en milieu. In Nederland kochten
wij 95 procent van in Nederland gevestigde leveranciers.
Gezien onze sector verwachten wij vergelijkbare percen
tages van lokale inkoop in onze andere thuismarkten.
Inkoop
Duurzaamheid wordt steeds meer een onderdeel van onze
inkoopprocessen. We zoeken naar vaste relaties met ketenpartners die ons op langere termijn meerwaarde kunnen
bieden en ons kunnen helpen onze veiligheidsprestaties te
verbeteren, onze CO2-uitstoot te verminderen en onze
afvalstromen te minimaliseren. Wij willen hen graag al in een
vroeg stadium betrekken bij onze projecten zodat zij hun
kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid kunnen
inbrengen zoals bijvoorbeeld bij onze W&R Groenwoning.
Wij zijn op zoek naar ketenpartners die hierbij het verschil
kunnen maken met hun producten en diensten.
Van deze voorkeursleveranciers verwachten wij dat zij ook
in de relatie met ons willen investeren met betrekking tot
duurzame innovaties. Alleen wanneer wij samen optrekken
kunnen we samen grote stappen maken om onze
producten en werkprocessen te verduurzamen. Wij willen
dit in eerste instantie doen met een beperkt aantal voorkeurpartners.
Binnen onze decentrale organisatiestructuur werken onze
inkoopafdelingen steeds meer met elkaar samen, omdat
wij hebben ervaren dat bundeling van onze internationale
inkoopkracht veel voordelen biedt.
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Eind 2011 hebben we de deelnemers aan de multistake
holderdialoog tussentijds geïnformeerd over onze inspanningen en de stand van zaken van de door hen naar voren
gebrachte punten. De resultaten van deze bijeenkomst zijn
meegenomen bij het opstellen van dit verslag. We hebben
de VBDO wederom gevraagd in 2012 een nieuwe multi
stakeholderdialoog te organiseren.

Ook werken wij samen met onze ketenpartners opdat zij
veilig en verantwoord werken en onze duurzaamheids
doelstellingen begrijpen en ons hierbij ondersteunen.

De Algemene Inkoop- en
Onderaannemingsvoorwaarden
bevatten duurzaamheidsaspecten.
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Onze inkoopactiviteiten kunnen worden gesplitst in
projectgerelateerde producten en diensten (onderaan-

inkopen zijn belangrijke gespreksonderwerpen tijdens
deze bijeenkomsten. Wij zullen deze bijeenkomsten in

neming, beton, staal, plastics, hout, koper, bitumen, en
dergelijke) en niet-projectgerelateerde producten en
diensten (ICT, facility management, wagenpark, en dergelijke). Duurzaamheid gaat steeds meer een rol spelen
bij de keuze van en de evaluatie van leveranciers.
In veel gevallen leiden duurzame oplossingen tot lagere
exploitatiekosten (Total Cost of Ownership), bijvoorbeeld,
een lager energieverbruik en minder afval. Dit geldt met
name voor pps-projecten waarin levensduurkosten een
belangrijke factor vormt in de besluitvorming van
opdrachtgevers.

2012 voortzetten.

De omzet per inkoopcategorie is afhankelijk van het soort
projecten en de stadia waarin deze zich bevinden. In 2011
was de omzet top vijf naar categorieën in Nederland als
volgt:
1. werktuigbouwkunde;
2. grondwerk;
3. wegenwerk / bestrating;
4. installatietechniek;
5. tijdelijk bouwpersoneel.
Wij vragen onze ketenpartners zich te houden aan de
BAM Ondernemingsprincipes die sinds 2008 zijn opgenomen in onze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden (AIOV) in Nederland.
Ook verzoeken wij onze leveranciers in onze AIOV dezelfde principes te hanteren voor hun eigen inkoop. Wij willen
bijvoorbeeld dat zij zich net als wij sterk maken voor
mensenrechten, goede werkomstandigheden en gelijke
kansen en dat zij hun medewerkers met respect en waardigheid behandelen en geen gebruikmaken van kinderarbeid. Wij zijn gestart met het bespreken van deze AIOV
met onze belangrijkste en meest kritische leveranciers.
Onze werkmaatschappijen hebben verscheidene bijeenkomsten gehouden met onze belangrijke leveranciers en
voorkeurpartners. Duurzaamheid en verantwoordelijk

In 2011 hebben wij het ’Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen en Ondernemen’ van NEVI
(Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement)
getekend.
Wij hebben in 2011 de achtste plaats behaald (2010:
elfde positie) op de lijst van beursgenoteerde bedrijven in
Nederland die het VBDO (Vereniging van Beleggers voor
Duurzame Ontwikkeling) samenstelt met betrekking tot
verantwoord ketenbeheer.
Leveranciersprestatiemeting
In 2011 hebben wij een leveranciersprestatiemetingsysteem ingevoerd; circa veertig procent van onze werkmaatschappijen werken hier nu al mee. In 2011 zijn in
totaal 3.700 leveranciersprestatiemetingen uitgevoerd,
tegenover ongeveer 2.500 in 2010.
In 2012 gaan wij dit verder uitrollen bij onze Nederlandse
werkmaatschappijen.
Leveranciers worden beoordeeld aan de hand van vijf
criteria waaronder veiligheid en duurzaamheid.
Momenteel wordt geen formele screening op mensenrechten uitgevoerd. Wij overwegen om dit alsnog toe te
voegen aan deze leveranciersprestatiemeting.
Wanneer de leveranciersprestatiemeting lager dan vereist
is, gaan wij met hen in gesprek hoe zij hun score kunnen
verbeteren. Indien zij niet bereid en/of niet in staat zijn
om hun prestaties te verbeteren, worden zij van toekomstige werkzaamheden voor BAM uitgesloten.
In 2011 scoorde 5 procent van alle beoordeelde leveranciers lager dan onze minimum standaard. In 2012 zullen
onze inkoopmanagers en onze inkopers stringenter de
leveranciersprestatiemeting hanteren.

Groene daken door Mostert De Winter.

Andere voorbeelden van duurzame inkoop zijn:
• BAM Utiliteitsbouw is gestart met leveranciersaudits op

Duurzaam hout
BAM heeft in 2007 een convenant getekend met FSC
Nederland, waarin BAM zich verbindt om zoveel mogelijk
gecertificeerd hout te gebruiken om verantwoord
bosbeheer en biodiversiteit te ondersteunen.
Wij constateren dat het voor sommige leveranciers moeilijk is om informatie te verstrekken over het volume nietFSC-gecertificeerd hout in samengestelde producten die
niet voor honderd procent uit hout bestaan, zoals deuren
en kozijnen. Hierdoor is het precieze aandeel gecertificeerd
hout lastig te meten. Wij zijn met FSC Nederland in 2011
overeengekomen dat wij gezamenlijk leveranciers aanmoedigen hun meet- en rapportageprocessen voor gecertificeerd hout te verbeteren. In 2011 hebben wij hiervoor
een eenvoudig rapportagesysteem ontwikkeld en ingevoerd.
Wij vragen onze leveranciers tweemaal per jaar ons te
informeren over het gebruik van gecertificeerd hout.
De leveranciers die gevraagd werden te reageren,
vertegenwoordigen ongeveer 80 procent van al het houtgebruik uit diverse categorieën voor alle bouwwerken in
Nederland die door Koninklijke BAM Groep zijn uitgevoerd.
De gegevens bevatten geen gegevens van het houtgebruik
bij onze onderaannemers.
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het gebied van veiligheid (SAS) in 2011. Wij zijn van
plan deze audits geleidelijk uit te breiden naar de
andere werkmaatschappijen.
• Wij hebben een clausule in onze Algemene
Voorwaarden (AIOV) opgenomen dat ketenpartners
ons (op ons verzoek) een CO2-emissieberekening van
hun bedrijf verstrekken.
• Wij hebben een instrument ontwikkeld om onze ketenpartners te helpen hun CO2-emissie te berekenen en via
onze CO2-desk kunnen zij advies vragen hoe zij deze
emissie kunnen reduceren.

‘Meer inzetten op eco-design’

moeite op de bouwplaats gescheiden te sorteren. In dat
geval gaat het gemengde bouw- en sloopafval naar een
van onze sorteerinstallaties. Uiteindelijk blijft er een restfractie over die wordt verbrand.
Als je onder hergebruik ook verbranding met opwekking
van energie meerekent – zolang het maar gebeurt in
moderne installaties zoals onze nieuwe door
BAM gebouwde centrale in Roosendaal –, wordt 99 procent
van het bouwafval hergebruikt.’

Adriaan Visser.

Welke afvalstromen zijn lastig te verwerken en waarom?
Welke rol kan BAM spelen om dit te verbeteren?
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Adriaan Visser is chief executive officer van SITA
Northern Europe Waste Services en daarmee veranwoordelijk voor de activiteiten in de Benelux en
Duitsland. Als belangrijke partner voor de inzameling
en verwerking van bouwafval was SITA, samen met een
aantal leveranciers van bouwmaterialen, vertegenwoordigd in de BAM-werkgroep Afval.
Spreken wij over grondstoffen of over afval?
‘Twintig jaar geleden waren afvalbedrijven in feite veredelde logistieke bedrijven die afval ophaalden en afvoerden naar een stortplaats. Op een gegeven moment zijn
wij het afval gaan verbranden en later – mede daartoe
aangezet door wetgeving – gaan verwerken en hergebruiken. Inmiddels hebben wij een complete draai
gemaakt. SITA richt zich nu volledig op de voorkant van
de bedrijfsprocessen van onze klanten. Wij praten niet
meer over afval, maar over reststoffen die kunnen worden
omgezet in nieuwe grondstoffen. Die zijn uiteindelijk niet
alleen goedkoper, maar bovendien wordt met hergebruik
uitputting van natuurlijke bodemschatten voorkomen.’
Wat is de kwaliteit van het afval dat BAM aanlevert en
hoeveel wordt daarvan hergebruikt?
‘Dankzij goede scheiding op de bouwplaatsen ontstaan
diverse afvalstromen, die bijna allemaal voor hergebruik
in aanmerking komen. Denk aan onbewerkt hout, glas,
puin en betonresten, metalen. Soms loont het niet de

‘Asbestproducten zijn nog lastig te verwerken, ook gezien
de gezondheidsrisico’s. Uiteindelijk moet het wel mogelijk zijn de producten weer te ontleden, maar dat vraagt
nog veel onderzoek.
Wij zijn al in staat om resten polystyreen te verwerken tot
blokken, die weer in de wegenbouw worden toegepast.
Verder kijken wij naar de mogelijkheden voor het hergebruik van baksteen. Nu gaat het nog naar de puinkraker,
maar kan het materiaal niet opnieuw in het productieproces worden gebracht? Als grote afnemer kan BAM bijvoorbeeld de baksteenindustrie een belangrijke impuls
geven. Uiteindelijk moeten wij toch met elkaar de gehele
keten van een product zien te sluiten.’
Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van bouw- en
sloopafval te verwachten in de komende jaren, bijvoorbeeld
op het gebied van beleid en regelgeving?
‘Goede en consistente regelgeving helpt ons verder op
weg naar duurzaam beheer van grondstoffen, maar verder
kan de overheid veel zaken overlaten aan het bedrijfsleven.
Wij moeten het als schakels in de gehele keten zelf willen.
Gelukkig zie je dat de grote spelers, zoals BAM, vanuit hun
maatschappelijke betrokkenheid een leidende rol op zich
nemen in het verder verduurzamen van de productieprocessen. Eco-design speelt daarbij een belangrijke rol.
Al bij het ontwerp van een product - of dat nu gaat om
een verpakking of om een kantoorgebouw - moet worden
nagedacht over de verwerking daarvan aan het eind van
zijn levensduur.’

Wij hebben de 43 belangrijkste Nederlandse houtleveranciers benaderd om ons te informeren over de hoeveelheid
gecertificeerd hout in hun producten in 2011. Zeventien
leveranciers verstrekten ons deze informatie hetgeen
neerkomt op 62 procent van de waarde van het ingekochte hout. Gebaseerd op deze gegevens hebben wij vastgesteld dat het percentage gecertificeerd hout 84 procent
bedraagt van het totaal van het door hen geleverde hout.
Van deze 84 procent, was 44 procent PEFC en 40 procent
FSC. Dit in vergelijking met 28 procent FSC in 2010 en
17 procent FSC in 2009.
In het Verenigd Koninkrijk, wordt de herkomst van gecertificeerd duurzaam hout van zowel FSC als PEFC geregistreerd in het online BAM SMART rapportagesysteem. In
2011 bedroeg het aandeel gecertificeerd hout in het
Verenigd Koninkrijk 91 procent .

6.4

Betrokkenheid bij de samenleving

Bij onze werkzaamheden besteden wij continu aandacht
de impact van onze activiteiten op de omgeving zo klein
mogelijk te houden. Werkmaatschappijen van BAM
opereren voornamelijk vanuit regiokantoren en staan
daardoor dicht bij hun opdrachtgevers en de lokale
samenleving. Hierdoor is de betrokkenheid van onze
medewerkers in hun lokale samenleving groot. Wij stimuleren onze medewerkers initiatieven aan te melden op
sociaal-maatschappelijk, cultureel, sportief en educatief
gebied die BAM kan ondersteunen.
Het Considerate Constructors Scheme (CCS) stimuleert
goede communicatie met de omgeving en bevordert de
professionaliteit op bouwplaatsen.
2009

2010

2011

BAM
Construct
UK

BAM
Nuttall

BAM
Construct
UK

BAM
Nuttall

BAM
Construct
UK

BAM
Nuttall

% geregistreerde bouwlocaties

98,7

49,2

98,9

94,2

96,7

96,36

Gemiddelde CCS score

35,0

33,9

35,1

34,4

35,3

34,53

Gemiddelde score bouwsector

31,8

31,9

32,2

32,6

32,8

32,81
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Onze bouw- en renovatiewerkzaamheden hebben een
effect op de lokale omgeving, gebruikers en de samenleving. Daarom zijn wij proactief in het minimaliseren van
hinder voor de lokale omgeving en streven ernaar een
positieve bijdrage te leveren aan de lokale samenleving.

Zowel BAM Construct UK als BAM Nuttall zijn in het
Verenigd Koninkrijk geassocieerd lid van het CCS.
Bouwplaatsen die geregistreerd zijn via CCS worden
gecontroleerd op de naleving van de ‘Code of Considerate
Practice’, die is ontwikkeld om goede praktijken op dit
gebied te stimuleren die verder gaan dan de wettelijke
eisen.
Naar aanleiding van het succes van dit Britse programma
was BAM in 2009 een van de initiatiefnemers van het
hierop gebaseerde programma Bewuste Bouwers in
Nederland. In 2011 zijn in Nederland eenenveertig bouwplaatsen bij het programma aangemeld. Ook in 2012
zullen wij bouwplaatsen bij dit programma blijven aanmelden.

BAM Woningbouw, 54 energiezuinige appartementen in Kotmanpark, Enschede.

Koninklijke BAM Groep: Ride for the Roses
Ook in 2011 nam
BAM deel aan de
toertocht om geld in
te zamelen voor de
kankerstichting
KWF. Tijdens de laatste rit in september
2011 nam een
recordaantal medewerkers van BAM (218) deel aan de
fietstoertocht in Aalsmeer. Zij zamelden bijna
€ 34.000, - in voor het KWF.

CEI-De Meyer/Betonac: Huizen bouwen
in SriLanka

2011  

48

Na de verwoestende tsunami van 2004 had Betonac
een sponsorloop georganiseerd om de stichting ‘Adopt
Sri Lanka’ te steunen. Het geld dat toen werd opgehaald, is gebruikt om drie familiewoningen te bouwen
in Minhintale. In september zijn medewerkers van
Betonac en CEI-De Meyer afgereisd naar Sri Lanka om
te helpen bij het woningbouwprogramma. Ondanks de
taalbarrière zijn alle woningen naar grote tevredenheid
van de lokale bevolking en op tijd afgebouwd.

BAM Construct UK: liefdadigheidspartner
2011 was het eerste jaar dat BAM Construct UK een
nationale liefdadigheidspartner had, gekozen door de
medewerkers van BAM. Het werd het kinderfonds
Barnardo’ s. Gedurende het jaar hebben de medewerkers van BAM gefietst, geroeid, gebakken, gerend,
geraft, gegolft en gequizd om zo duizenden ponden in
te zamelen. Het totale bedrag dat werd geschonken
aan Barnardo’s, bedroeg in 2011 £100.000,-. Dit was
genoeg om 35 jongeren te voorzien van opleiding en
training om hun leven om te gooien en zo aan de
armoedeval ontsnappen.

BAM Nuttal: Kings Cross project en Global
Generation check
Global Generation is een liefdadigheidsorganisatie die
activiteiten en initiatieven steunt om jongeren kansen
geven mee te bouwen aan een duurzame toekomst.

Een dergelijke mogelijkheid werd gezien door het
projectteam van BAM Nuttal en BAM Construct UK bij
Kings Cross, een omvangrijk herontwikkelingsproject
in het centrum van Londen. Samen met Global
Generation werden jongeren uit de buurt aangemoedigd en geholpen bij het aanleggen van een moestuin
op de locatie.
Afvalcontainers werden gevuld met aarde en hierin
werden groenten geplant. De afvalcontainers werden
op ongebruikte gedeelten van de bouwplaats geplaatst en verplaatst al naar gelang het werk vorderde.
Elke dag werden de jongeren opgesplitst in vijf groepen met verschillende taken. Op die manier werd de
kennis van de verschillende deelnemers optimaal
gebruikt.
De toewijding die het projectteam toonde bij het steunen van Global Generation maakte het mogelijk om de
taken binnen een week af te ronden. Waardoor er tijd
was voor andere werkzaamheden.
Het werk van Global Generation biedt de jongeren een
mogelijkheid om BAM als bedrijf te leren kennen en
biedt de medewerkers van BAM een mooie gelegenheid om de jongeren uit de omgeving te leren kennen.

BAM steunt Afrika
BAM is al vele jaren
betrokken bij ontwikkelingsprojecten
in Kenia en Ghana.
In samenwerking
met Habitat for
Humanity organiseert BAM
Woningbouw een jaarlijkse bouwreis naar Ghana. BAM
Woningbouw heeft de afgelopen vijf jaar meegebouwd aan vijftien woningen in het dorp Kyekyewere.
Habitat for Humanity richt zich op duurzame armoedebestrijding. Voor de vijfde keer op rij droeg BAM bij aan
betere woonomstandigheden in Ghana. In juni 2011
werkten 22 BAM-medewerkers mee aan nieuwe huizen.
Al ruim tien jaar geeft BAM Techniek door sponsoring
van scholingsprojecten in Kenia uiting van maatschappelijke betrokkenheid. Inmiddels heeft BAM Techniek
de bouw van vier basisscholen, een weeshuis, een
medische post, twee middelbare scholen en een hogeschool mogelijk gemaakt. Speciale aandacht gaat uit
naar opvang en opleiding weesmeisjes.  

Onze prestaties

Veiligheidsbewustzijn (SAA) Koninklijke BAM Groep
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Veiligheid
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Wij betreuren ten zeerste dat twee BAM-medewerkers in
2011 als gevolg van een ongeval om het leven zijn gekomen.

30
20

Safety Awareness Audits (SAA) worden jaarlijks uitgevoerd bij
alle werkmaatschappijen waarbij ook veiligheidsfunctionarissen worden betrokken van andere werkmaatschappijen.
De SAA is een door BAM ontwikkeld evaluatiesysteem, waarmee de veiligheidsprestatie en de mate waarin het veiligheidsbeleid binnen de organisatie is verankerd, systematisch wordt
beoordeeld. Hierbij wordt niet alleen beoordeeld of de
BAM-Richtlijn voor veiligheidsmanagement wordt gevolgd,
maar ook in welke mate de naleving hiervan is geïntegreerd in
de bedrijfscultuur. Een hoge mate van veiligheidsbewustzijn
wordt hooggewaardeerd en op die manier zichtbaar gemaakt.

Naast de absolute aantallen bedrijfsongevallen berekent
BAM de ongevallenindex (IF) om de relatie te leggen tussen
ongevallen en gewerkte uren.
De ongevallenindex IF (afgeleid van Incident Frequency) is
een indicator waarmee de feitelijke veiligheidsprestatie van
onze organisatie wordt vastgesteld. Omdat een internationaal erkende indicator ontbreekt, heeft BAM hiervoor een
eigen definitie ingevoerd, waarmee de werkmaatschappijen
onderling met elkaar kunnen worden vergeleken.
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Elk bedrijf krijgt een score van 0 tot 100. Het SAA-rapport
bevat altijd aanbevelingen voor verdere verbetering. Het
gemiddelde van de auditresultaten geeft een beeld van de
veiligheidsperformance van BAM als Groep. Resultaten van
deze SAA’s tonen een gestage toename van het veiligheidsbewustzijn onder BAM-medewerkers.
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Waar de SAA-score een indicatie geeft over de mate van
beheersing van risico’s en gevaren, is de BAM-IF te beschouwen als de resultante van de inspanningen. De IF van BAM als
Groep wordt bepaald door het totaal aantal bedrijfsongevallen
met verzuim te delen door het totaal aantal gewerkte uren op
bouwplaatsen.
Wij hebben het aantal Safety Awareness Audits verhoogd.
Aanbevelingen die voortvloeien uit deze audits vormen de
basis voor verbeteracties.
In 2012 zal BAM de ‘veiligheidsmasterclass’ voor stafmedewerkers introduceren, omdat wij ons realiseren dat een gezonde veiligheidscultuur zich alleen verder kan ontwikkelen
wanneer deze actief wordt gesteund door het management.
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Ook zullen wij de BAM-Veiligheidsrichtlijnen updaten aan de
hand van OHSAS 18001 en deze nieuwe richtlijnen in 2012
bij alle werkmaatschappijen introduceren.
Drie Nederlandse werkmaatschappijen startten in 2011 met
een vitaliteitsprogramma, dat tot doel heeft medewerkers
aan te moedigen om fit, gemotiveerd en gezond te blijven.
Het programma omvat een uitgebreide gezondheidstest,
gezondheidsadvies van professionele gezondheidsspecialisten en deelname in een bedrijfsfitnessprogramma. In 2012
zal het vitaliteitsprogramma worden uitgebreid naar andere
Nederlandse werkmaatschappijen.

eigen productie (scope 1), de van het elektriciteitsnet afgenomen elektriciteit (scope 2) en het indirect energiegebruik
bijvoorbeeld als gevolg van zakelijke vliegreizen (scope 3).
Met betrekking tot 2010 tonen zowel scope 1, als scope 2
een daling van de CO2-emissies.

7.3

Afval

Net als bij CO2-emissies is de hoeveelheid afval sterk
afhankelijk van de aard van een project. Met name bij de
infrabedrijven kunnen hierdoor grote verschillen ontstaan.
Vanwege volatiliteit zijn ook voor afval langetermijndoelstellingen voor 2015 geformuleerd.

7.2

CO2

In absolute zin is de CO2-voetafdruk van BAM afgenomen
met 6,5 procent ten opzichte van 2009 (277 kiloton CO2).
De emissie-intensiteit (CO2-emissies/omzet), daalde met
2,8 procent tot 32,7 ton CO2 per € miljoen (2009: 33,6 ton
van CO2/€ miljoen). De emissie-intensiteit is sterk afhankelijk van de aard van de werkzaamheden in het jaar in kwestie. Dit kan leiden tot schommelingen over de jaren
(volatiliteit).
Vergeleken met 2010 zijn de emissies in alle thuislanden van
Koninklijke BAM Groep afgenomen. Alleen de wereldwijde
emissies van BAM International en Tebodin namen toe, voornamelijk als gevolg van hun toegenomen activiteiten.
Vergeleken met 2010 daalde de CO2-emissies van de bouwplaatsen en kantoren. Het wagenpark, de asfaltinstallaties
en zakelijke vluchten tonen in mindere mate een toename
van emissies. De toename van de CO2-emissies van het
wagenpark is gerelateerd aan de toegenomen bedrijfsactiviteiten. De algemene daling van de emissies van CO2 is te
verklaren door de aard van onze projecten (bijvoorbeeld
projecten die snel kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet in plaats van het zelf opwekken van elektriciteit
met behulp van generatoren), het energiebeheer op de
bouwplaatsen en de in vergelijking met 2010 milde winter
in onze thuislanden. De ’bouw’ toont de grootste daling.
In het Greenhouse Gas Protocol worden drie zogenoemde
scopes onderscheiden te weten: het energiegebruik in de

Wij ervaren nog steeds moeilijkheden in het verzamelen
van nauwkeurige gegevens voor met name afgravingsafval.
In 2011 zijn wij overgestapt van een rapportage in kubieke
meter naar een rapportage in tonnen. Rapporteren in
tonnen is gebruikelijker dan rapporteren in kubieke meter.
Verder zijn deze gegevens in tonnen meer betrouwbaar dan
gegevens in kubieke meter, omdat zij worden gebaseerd op
gewogen ladingen. De gegevens in kubieke meter zijn
gebaseerd op het volume van containers, die niet altijd vol
zijn wanneer ze worden verwijderd van de bouwplaats.
Bovendien merkten wij op dat de omzettingsfactoren van
de data voor een groot deel kunnen variëren over de verschillende projecten. Het gebruik van de conversiefactoren
wordt in de nieuwe rapportage-eenheid verminderd.
Aangezien onze afvalreductiedoelstellingen zijn opgesteld
voor 2015, met als basisjaar 2009 hebben wij onze oude
afvalcijfers (die waren gebaseerd op kubieke meters)
omgerekend naar tonnen. Voor deze herberekening hebben
wij gebruik gemaakt van de omrekenfactoren van het Britse
‘Waste and Resources Action Programme’ (WRAP), tenzij
specifiekere omrekenfactoren beschikbaar waren, bijvoorbeeld bij afvalverwerkers. Deze herberekende cijfers zijn in
dit verslag opgenomen.
Ons bouw- en kantoorafval daalde met 15 procent vergeleken met 2010 ondanks onze verhoogde omzet. Het is nog
steeds een uitdaging om de precieze relatie tussen onze
omzet, het type activiteiten en de afvalproductie te doorgronden. Om recycling te bevorderen, hebben wij onszelf
tot doel gesteld om de scheiding van bouwafval in 2015
met 25 procent te verbeteren. In 2011 was 21 procent van
ons bouwafval in Nederland gescheiden, vergeleken met
18 procent in 2009 (circa 15 procent).
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BAM’s CO2-emissie in 2011 is berekend op basis van het
energieverbruik van alle werkmaatschappijen wereldwijd,
die direct of indirect een gevolg zijn van onze bedrijfsactiviteiten. Het totale energieverbruik van BAM in 2011 bedroeg
3.456 TJ, corresponderend met een CO2-uitstoot van 259
kiloton.

7.4

Overige

Naast onze kerndoelstellingen op veiligheid, CO2 en afval hebben wij nog een aantal acties geformuleerd,
waarvan hieronder de voortgang is aangegeven.
Doelstellingen voor 2011

Stand van zaken in 2011

Opdrachtgevers
Tevredenheidsonderzoeken bij honderd opdrachtgevers

Er rapporteerden meer dan honderd opdrachtgevers

Intensiveren van het aanbieden van duurzame varianten aan
opdrachtgevers

Het aanbieden van duurzame alternatieven is toegenomen

Samenleving
Verder invulling geven aan community engagement

Een inventarisatie van onze betrokkenheid werd gemaakt

Minimaal vijftig projecten aanmelden voor Bewuste Bouwers

Er zijn 41 projecten geregistreerd

Medewerkers

2011  
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Verder verbeteren van HR-rapporten

Lopende

Continueren BAM Gender diversiteitsprogramma

Gecontinueerd

Veiligheid en duurzaamheid verder integreren in de opleidingen,
onder meer via een nieuwe cursus CSR voor controllers

Gecontinueerd eerste cursus CSR voor controllers is gestart in
november

Implementeren ingezet beleid inzake medewerkers
tevredenheidsonderzoeken

In Nederland is een beleid geformuleerd om medewerkerstevredenheidsonderzoeken elke twee jaar te houden

Opleiding ‘Lean construction en planning’ en
Opleiding Virtueel Bouwen ontwikkelen

Lopende

Ketenpartners
Optimaliseren van datarapportage in de keten vanuit leveranciers

Verbeteringen zijn gemaakt waaronder FSC-houtrapportage

Inventarisatie high risk segmenten/leveranciers

Gestart

Uitrol en optimalisatie digitaal factureren

Er zijn 50.000 elektronische facturen opgesteld

Uitrol en optimalisatie van leveranciersprestatiemetingen

Uitgerold in vijf werkmaatschappijen

Communicatie en borging nieuwe Algemene Inkoop- en
Onderaannemingsvoorwaarden inclusief duurzaamheidsissues

Deels geïmplementeerd in Nederland

Inzicht in herkomst van gekochte materialen per leverancier
verbeteren

Gestart

Duurzaamheidsbijeenkomsten op regio- en
werkmaatschappijniveau met voorkeursleveranciers

Diverse werkmaatschappijen organiseerden
leveranciersbijeenkomsten

Verder implementeren van projecten in samenwerking met
ketenpartners

Gecontinueerd

Gebruik FSC- en PEFC-gecertificeerd hout in Nederland verhogen

Ongeveer 84 procent is gecertificeerd hout

Betrouwbaarheid houtrapportage verhogen

In nauwe samenwerking met FSC Nederland is een eenvoudiger
en beter georganiseerd systeem opgezet.

Milieu
Onderzoek uitvoeren naar best practices op gebied van verbetering
waterkwaliteit en biodiversiteit

BAM Infraconsult is gestart met dit onderzoek

Vergroten van ons aandeel van de omzet dat wordt uitgevoerd
onder ISO 14001 of vergelijkbaar

55 procent van onze medewerkers werken volgens de
ISO 14001 standaard

Eerlijk zaken doen

BAM wil een verantwoordelijke onderneming zijn. Dit
betekent dat wij onze werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de geldende ethische, professionele en
juridische normen. Wij vinden corruptie, omkoping en
concurrentievervalsing onaanvaardbaar.
In beginsel is BAM bereid elke bouwopdracht uit te voeren
waaraan een zorgvuldig besluitvormingsproces ten
grondslag ligt, dat wordt gesteund vanuit de politiek en
de samenleving op grond van diepgewortelde democratische principes. Indien de samenleving aan individuen en/
of belangengroeperingen voldoende juridische mogelijkheden biedt om hun eventuele bezwaren tegen de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van een bouwproject te toetsen,

Bovendien onderschrijft BAM de bedrijfscode van de
Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid
(SBIB). Deze stichting registreert bouwbedrijven die een
bedrijfscode hebben ingevoerd overeenkomstig het
SBIB-model.

ziet BAM aanleiding noch mogelijkheden om hierin eigen
afwegingen te maken. In alle andere gevallen wegen wij
onze betrokkenheid bij projecten van geval tot geval af.
In die situaties laat BAM zich leiden door onder meer de
eigen ondernemingsprincipes en algemeen geaccepteerde richtlijnen van bijvoorbeeld de OECD en de
Wereldbank.

bij BAM geldende klokkenluidersregeling kan dit anoniem
gebeuren.

Beleid
Het integriteitsbeleid van BAM steunt op de Gedragscode
integriteit. Elke medewerker in Nederland ondertekent dit
document als integraal onderdeel van zijn of haar arbeidsovereenkomst. Met deze gedragscode schrijft BAM voor
dat elke medewerker zich integer, transparant en verantwoordelijk gedraagt ten opzichte van opdrachtgevers,
zakenpartners, aandeelhouders en collega’s.
In 2011 hebben wij vastgesteld dat de gedragscode, toen
al tien jaar in gebruik, toe was aan een update. De nieuwe
gedragscode zal worden gepubliceerd in 2012. In de nieuwe versie zullen de aangepaste OECD-principes, de nieuwe
UK Bribery Act en de Leidende Principes van Bouwend
Nederland worden opgenomen.

Resultaten 2011
In totaal werden in 2011 62 rapporten van vermeende
onregelmatigheden ontvangen in Nederland. In 34 van
deze gevallen (2010: 40 van de 53) werd een overtreding
van de gedragscode vastgesteld. Het betrof onder meer
onregelmatigheden in de administratie, intimidatie,
oncorrecte omgang met bedrijfseigendommen en handeling in strijd met de wet (onder meer diefstal en verduistering). Tegen betrokken medewerkers zijn gepaste
disciplinaire maatregelen getroffen.
In 2011 zijn geen klachten ontvangen inzake overtreding
van de mededingingsregel en geen klachten over zaken
doen met bedrijven van familie/vrienden.
In totaliteit komt het aantal meldingen en adviesaanvragen in 2011 (140) vrijwel overeen met het aantal van
2010 (134).
Integriteitstrainingen
In totaal hebben in 2011 elf (2010: 123) BAM-medewerkers
cursussen gevolgd waarvan integriteit onderdeel was.
Cursussen waar integriteit wordt behandeld, zijn de BAM
Introductie Cursus (BIC), de Inkooptraining, de cursus
Project Management en de BAM Manager training.
Op deze cursussen worden medewerkers ingelicht over
het integriteitsbeleid van BAM en krijgen zij handvatten
aangereikt om correct te kunnen omgaan met situaties
waarin de ondernemingsintegriteit in het gedrang kan
komen.
In 2011 namen 267 (2010: 1.640) medewerkers deel aan
de cursus ‘Hoe werken we bij BAM’ die werd georganiseerd
door de BAM Vakschool. Integriteit neemt een belangrijke
plaats in tijdens deze cursus.
Bovendien hebben wij een nieuwe cursus voor projectcontrollers geïntroduceerd, waarin integriteit een
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Verdere intensivering van BAM’s risicomanagement is als
een van de speerpunten gecommuniceerd in de strategische update gedurende het derde kwartaal van 2011. Als
onderdeel hiervan heeft de Groep een uniforme evaluatie
methodiek geïntroduceerd om risico’s internationaal in
het gehele bedrijf te kunnen identificeren en verbeteren.
Risico’s gerelateerd aan duurzame bedrijfsvoering zoals
personeel, veiligheid, milieu, bedrijfsethiek in de keten,
vormen een onderdeel van de beoordelingsmethodiek.
Over heel 2011 zijn bij achttien werkmaatschappijen de
risico’s beoordeeld door middel van deze nieuwe uniforme
beoordelingsmethodiek. Deze werkmaatschappijen
omvatten gezamenlijk meer dan 90 procent van de totale
eigendommen en opbrengsten van de Groep.

Voor een actieve en correcte uitvoering van het integriteitsbeleid heeft BAM een corporate compliance officer
aangesteld, die in elke Nederlandse werkmaatschappij
wordt bijgestaan door een compliance officer.
Medewerkers kunnen bij deze vertrouwenspersoon
terecht met hun vragen over integriteit of met meldingen
van (vermeende) misstanden. Op basis van de eveneens

belangrijke plaats inneemt. In 2012 zullen de humanresourcesafdelingen worden getraind in het geven van
workshops op het gebied van integriteit.
Convenant Building and Wood Workers’ International (BWI)
BAM en BWI ondertekenden op 31 maart 2006 een overeenkomst (framework agreement), die tot doel heeft om
de rechten van medewerkers te bevorderen en te
beschermen.
Met de ondertekening geeft BAM aan te erkennen en
respecteren:
• de fundamentele principes van mensenrechten, zoals

•
•
•
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•

gedefinieerd in de universele verklaring van de rechten
van de mens;
de ILO Declaration on fundamental principles and
rights at work;
de ILO Conventions in force;
de ILO Tripartite declaration of principle concerning
multinational enterprises and social policy;
de OECD Guidelines for multinational enterprises.

Daarnaast onderschrijft BAM de noodzaak van eerlijke
onderhandelingsprocedures met nationale vakbonden en
erkent dat corruptie, omkoping en anticompetitieve acties
de marktwerking verstoren. BAM committeert zich om te
werken aan het bereiken van sociale rechtvaardigheid en
duurzame ontwikkeling in zijn activiteiten met handelspartners, onderaannemers en leveranciers. In dat kader
werken BAM en BWI samen om de effectieve implemen
tatie van de volgende sociale criteria te bewerkstelligen:
• het verbod op dwangarbeid;
• het recht op gelijkheid en diversiteit in etnische
afkomst, huidskleur, sekse, religie, politieke over
tuiging;
• nationaliteit of andere onderscheidende kenmerken;
• het verbod op kinderarbeid;
• het recht op het initiëren van en aansluiten bij vakbondsorganisaties;
• het recht op eerlijke beloning van medewerkers met
respect voor het minimumloon;
• het recht op gepaste arbeidsomstandigheden (werktijden, -faciliteiten, opleiding en ontwikkeling, veiligheid
en gezondheid).
Om de gestelde doelstellingen en de gemaakte afspraken
te bereiken, komt op regelmatige basis een zogenoemde
‘reference group’ samen, bestaande uit een

BWI bezoek aan Tanzania
Een delegatie van BWI heeft in april 2011 op uitnodiging van BAM International een bezoek afgelegd
aan het Sumbawanga Roads-project in de Rukwaregio van Tanzania. Tijdens dit driedaagse bezoek
heeft een delegatie bestaande uit BWI Kenia en
Tanzania Mines and Construction Workers’ Union
(Tamico) BAM’s bouwplaats bezocht, vijftig
kilometer buiten Sumbawanga stad.
De delegatie heeft gesproken met medewerkers
van het ministerie van Arbeid, de bemiddelings- en
arbitragecommissie, een vertegenwoordiger van
het Rukwa-gebied, de projectleider, senior medewerkers en de personeelsmanager. Naast deze
gesprekken hebben de gedelegeerden vele
medewerkers op locatie geïnterviewd.
De algemene conclusie van de delegatie was dat de
werkomstandigheden in overeenstemming waren
met de overeenkomst tussen BWI en BAM. Nadat
het rapport van dit bezoek was ontvangen, zijn nog
diverse verbeteringen doorgevoerd.
De lokale tak van Tamico werd in mei 2010 opgericht, waarna een dialoog met projectleiding en
vakbond officieel is gestart. Op de bouwplaats zijn
EHBO-trainingen opgezet voor een selectie van
medewerkers uit alle onderdelen van het project.
Dagelijks toolbox-meetings zijn geïntroduceerd om
medewerkers bewust te maken van gezondheidsen veiligheidsgerelateerde risico’s.
Vertegenwoordigers van de medewerkers hebben
vijfhonderd boekjes van de Tanzaniaanse
Arbeidswet ontvangen. Ten slotte is Tamico ook
uitgenodigd door de projectleiding om een actievere rol te spelen in het informeren over de
Arbeidswet.
In november 2011 had dezelfde delegatie een vergadering in Genève om het bezoek van april 2011 te
evalueren. Tijdens deze vergadering is ook gekeken
naar de correcte implementatie van de nieuwe
OECD- richtlijnen. In maart 2012 heeft de delegatie
opnieuw vergaderd in Bunnik.  

managementvertegenwoordiging van BAM en vertegenwoordigers van vakverenigingen, waaronder BWI, om de
implementatie van de overeenkomst te monitoren.
Corruptie-index
De Corruptie Perceptie-Index (CPI) wordt jaarlijks vastgesteld door Transparency International. Transparency
International is gevestigd in Londen en richt zich op een
strikte naleving van het VN-verdrag tegen corruptie.
De CPI classificeert staten op basis van het gepercipieerde
corruptieniveau op een schaal van 1 tot 10. BAM behaalt
het overgrote deel van de omzet in landen met een
corruptie-index die hoger is dan zes. Dit wil zeggen dat
in die landen een laag tot zeer laag risico op corruptie
aanwezig is.

Omzet BAM verdeeld over landen van de Corruptie
Perceptie Index
60
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Convenant van waarde voor
BWI én BAM’
Wat is de waarde van het BWI-convenant?
Bert van der Spek.

‘Die is tweeledig. Voor ons als vakorganisatie is het van
belang dat BAM wereldwijd de elementaire rechten van
zijn medewerkers respecteert en zich inspant die rechten
daadwerkelijk na te leven. Maar het werkt zogezegd twee
kanten op. Voor BAM zelf is de overeenkomst eveneens
van grote waarde. Het past binnen het integriteitsbeleid
van een onderneming die verantwoordelijk wil zijn voor
zijn medewerkers.’
Hoe zijn de ervaringen met de jaarlijkse toetsing van de
afspraken?
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Bert van der Spek is secretaris Internationale
Betrekkingen/Onderwijs bij CNV Vakmensen. Vanuit
die functie onderhoudt hij contacten met vertegenwoordigers van Europese federaties voor Bouw en Hout,
alsmede met wereldvakorganisaties voor de bouw- en
houtsector. Tevens treedt hij op als auditor namens de
wereldvakbond Building and Wood Workers’
International (BWI).
BAM tekende in 2006 een convenant met BWI. In deze
overeenkomst wordt de intentie uitgesproken dat BAM
de bedrijfsactiviteiten uitvoert in overeenstemming met
nationale en internationale wetgeving.
De inhoud van het ondertekende framework agreement is
direct gerelateerd aan de conventies van International
Labour Organisation (ILO), waarin richtlijnen en aanbevelingen zijn vastgelegd. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op het recht van alle medewerkers lid te zijn van een
vakbond, op het verbod om gebruik te maken van kinderarbeid en op bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden.

‘De toetsing is in handen van een Reference Group. Hierin
zijn CNV, FNV, BWI, management en de medezeggenschap
van BAM vertegenwoordigd. Nagegaan wordt of afspraken
worden nagekomen. BWI rapporteert zijn bevindingen aan
de hand van contacten met lokale vakorganisaties in de
landen waar BAM actief is.
Ongeveer een keer per jaar brengen wij een bezoek aan
enkele projecten in een specifiek land. Aan de hand van
gesprekken met alle actoren, denk aan opdrachtgever,
lokale vakorganisaties en natuurlijk de medewerkers zelf
toetsen wij of hetgeen wat op papier is afgesproken daadwerkelijk overeenkomt met de praktijk. Zo zijn wij eerder
in Zuid-Afrika en Dubai geweest en bezochten in 2011 in
Tanzania het wegenproject Sumbawanga Roads. Omdat
lokale vakorganisaties moeilijk toegang hadden tot het
project zijn verbeterafspraken gemaakt. De regionale vertegenwoordiger van BWI volgt of die daadwerkelijk worden nagekomen.’
Wat moet BAM op de agenda houden?
‘In zijn algemeenheid ben ik zeer positief over de huidige
vorm van samenwerking en volgens mij denkt BAM er net
zo over. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat BAM het
convenant - dat een looptijd heeft van twee jaar - wederom zal verlengen. Een onderwerp dat in de komende periode wellicht meer op de voorgrond komt te staan, is de
relatie tussen migratie en medezeggenschap. Ik merk dat
multinationals daarvoor steeds meer aandacht krijgen.’

Onze ondernemingsprincipes

De BAM Ondernemingsprincipes vormen de basis voor
het managen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze vormen het startpunt voor de ontwikkeling en
implementatie van ons beleid en onze procedures.
We willen een verantwoordelijke onderneming zijn. Wij
respecteren de mensenrechten en wij voeren onze werkzaamheden uit in overeenstemming met de geldende
ethische, professionele en juridische normen. Wij vinden
corruptie, omkoping en concurrentievervalsing onaanvaardbaar.
Toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgevers,

gerespecteerd weet. Wij zetten ons in voor het
principe van gelijke kansen en wij stellen zeker dat geen
sollicitant of medewerker wordt benadeeld op grond
van geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur, etnische
herkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid,
handicap of leeftijd.
• Opleiding en ontwikkeling – Wij willen een lerende cultuur scheppen en mogelijkheden bieden, waarbij onze
medewerkers hun kennis en vaardigheden optimaal
kunnen aanwenden voor de onderneming. Wij zullen
onze medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen
waardoor zij kunnen bijdragen aan de onderneming en
zijn doelstelling.

medewerkers, zakenpartners en de samenleving.

2. Samenleving: Wij bevorderen goede contacten met
onze omgeving.
Onze bouw- en renovatiewerkzaamheden hebben van
nature een effect op de lokale omgeving, gebruikers en
samenleving. Wij zijn proactief in het minimaliseren van
hinder voor de lokale omgeving en streven ernaar een
positieve bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap.
3. Medewerkers: Wij staan voor onze medewerkers.
Wij creëren een veilige en inspirerende omgeving waarin
onze mensen zich kunnen ontwikkelen. Op deze manier
dragen medewerkers bij aan verdere ontwikkeling en
groei van onze organisatie. De betrokkenheid bij onze
medewerkers is uitgewerkt in:
• Gezondheid en veiligheid – Wij beschouwen gezondheid en veiligheid als topprioriteit voor onze onderneming. Wij hechten aan het continu verbeteren van onze
prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid
voor al onze medewerkers en onderaannemers en allen
die te maken hebben met onze activiteiten,
waaronder het publiek in het algemeen.
• Gelijkheid en diversiteit – Wij bieden een uitdagende
werkomgeving, waar iedereen zich gewaardeerd en

4. Ketenpartners: Wij kopen op een verantwoordelijke
wijze in.
Wij behandelen onze ketenpartners eerlijk en verantwoord.
Wij werken samen met onderaannemers en leveranciers
om ervoor te zorgen dat zij veilig en milieubewust werken.
Samen met onze voorkeurpartners bevorderen en ontwikkelen wij duurzame oplossingen en best practices voor de
sector.
Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid met het
oog op toekomstige generaties.
5. Energie: Wij streven ernaar onze impact op de
klimaatsverandering terug te dringen.
Wij zullen onze energie-efficiëntie verbeteren, onze
CO2-emissie verminderen en samenwerken met onze
opdrachtgevers aan CO2-neutrale oplossingen.
6. Grondstoffen: Wij verbeteren de efficiënte toepassing
van materialen.
Wij staan voor het terugdringen van onze impact op natuurlijke grondstoffen, die worden gebruikt voor onze producten. Wij zullen samenwerken met onze opdrachtgevers en
leveranciers om alternatieve materialen en methoden toe te
passen om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren.
Tevens bevorderen wij de juiste handelswijze met betrekking
tot hergebruik en het beperken van afval.
7. Milieu: Wij zullen onze milieu-impact beperken.
Wij treffen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om
onze activiteiten zodanig uit te voeren dat milieueffecten
zo minimaal mogelijk zijn voor de lokale omgeving. Wij
bevorderen milieubewust handelen en zoeken naar mogelijkheden om diversiteit op onze bouwplaatsen te bevorderen.
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1. Opdrachtgevers: Wij streven ernaar de verwachtingen
van opdrachtgevers te overtreffen.
Wij werken in partnerschap met onze opdrachtgevers om
hoogwaardige projecten tot stand te brengen binnen de
gestelde termijn, veilig en met inachtneming van het
milieu. Wij zullen onze opdrachtgevers stimuleren en met
hen samenwerken bij het ontwikkelen van passende duurzame oplossingen. Wij willen de voorkeursleverancier zijn
voor CO2-neutrale oplossingen.

Creëren van economische waarde.
8. Innovatie: Wij innoveren om evenwichtige duurzame
oplossingen te vinden.
Innovatie is essentieel voor de ontwikkeling van onze
onderneming en voor het vinden van krachtige duurzame
oplossingen in de gebouwde omgeving. Wij zullen samen
met onze partners in de keten van opdrachtgever tot
onderaannemers en leveranciers duurzame oplossingen
aanreiken, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn. Hierdoor
kunnen wij verzekeren dat wij materialen efficiënt gebruiken en waarde bieden aan onze opdrachtgevers.
9. Voorspoed: Wij geloven dat duurzaamheid resulteert in
economische waarde.
Wij kiezen ervoor waarde te creëren door te werken aan
effectieve en winstgevende oplossingen voor onze aandeelhouders die bijdragen aan een duurzame toekomst.
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Over dit verslag

Wij zijn verheugd om ons vijfde duurzaamheidsverslag te
presenteren als onderdeel van onze jaarlijkse externe rapportage. Dit verslag is nog steeds een afzonderlijk verslag
omdat wij deels afhankelijk zijn van externe informatie die
nog niet beschikbaar is op het moment dat wij ons financiële verslag uitbrengen.
Wij streven ernaar ons financiële rapport en het Duurzaamheidsverslag verder te integreren. Ter voorbereiding hierop
nemen wij deel aan het pilotprogramma van het
International Integrated Reporting Council (IIRC).
Dit hoofdstuk geeft specifieke informatie over ons rapportageproces en de rapportagemethoden die wij hebben
gebruikt om te komen tot de cijfers en onderwerpen in dit

deel daarin. Om praktische redenen en in het besef dat de
impact niet materieel is, zijn voor Tebodin en BAM
International de volgende afbakeningen gemaakt:
• Tebodin: voor alle landen buiten Nederland worden
alleen landen met meer dan € 5 miljoen omzet in de
rapportageperiode meegenomen.
• BAM International: het hoofdkantoor in Nederland en
de activiteiten met meer dan € 5 miljoen omzet in de
rapportageperiode zijn meegenomen.
• BAM International: alleen joint-ventureprojecten waar
BAM International penvoerder is worden voor
100 procent meegenomen.

rapport.

Dit verslag bevat geen verwijzingen naar of duurzaamheidsdata van onze voormalige deelname in Van Oord nv.

Wij gebruiken eveneens de richtlijnen van het Greenhouse
Gas Protocol (GHG Corporate Standard 2004) voor de rapportage van onze CO2-emissie. De GHG Corporate value
chain (Scope 3) voor het vaststellen en rapporteren over
scope 3 hebben wij nog niet geïmplementeerd.
Wij zullen over het nieuwe sectorsupplement (CRESS)
rapporteren tegelijkertijd met de overstap naar GRI 3.1 in
ons volgende Duurzaamheidsverslag over 2012. Onze
duurzaamheidsrapportage verbeterde van een GRI-niveau
B+ in 2010 naar een A+ niveau in 2012.
Verslagperiode
Dit rapport bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve
informatie over het kalenderjaar 2011. Een uitzondering
hierbij betreft BAM International die een verslagleggingsperiode hanteert van 1 december tot en met 30 november.
Wij hanteren deze uitzondering omdat BAM International
een complexe bedrijfs- en rapportagestructuur heeft en
meer tijd nodig heeft om ervoor te zorgen dat de gerapporteerde data betrouwbaar en adequaat zijn. Wij zijn van
mening dat het effect van deze afwijkende rapportageperiode niet van materieel belang is voor ons
Duurzaamheidsverslag.
Afbakening van het verslag
De data voor afval, energiegebruik, HR en CO2-emissies
hebben betrekking op Koninklijke BAM Groep wereldwijd,
waarbij deelnemingen worden meegenomen voor ons aan-

Volgens onze afbakeningsgrenzen zijn praktisch alle
activiteiten van Koninklijke BAM Groep in dit verslag opgenomen. Voor enkele indicatoren waren nog niet alle werkmaatschappijen in staat om betrouwbare gegevens te
rapporteren. In zo’n geval zijn die gegevens van die werkmaatschappijen niet opgenomen in dit verslag. Wij hebben
dit verduidelijkt in de tabel ‘Toelichting op de data’.
We definiëren als basis voor de rapportage het aantal ftemedewerkers van de betreffende werkmaatschappij(en)
gedeeld door het totaal aantal fte-medewerkers van de
Groep. Deze percentages in de tabel ‘Toelichting op de
data’ in bijlage 12.5 geven hiermee een beeld van de
volledigheid van de rapportage per indicator.
Rapportage-indicatoren
Waar relevant worden de cijfers gepresenteerd in percentages en ratio’s om het voor de lezer te vergemakkelijken
de voortgang van jaar op jaar te volgen tenzij de rapportagecriteria absolute cijfers voorschrijven.
Voor onze belangrijkste indicatoren geven wij hieronder
een nadere toelichting. Voor andere kwantitatieve indicatoren wordt de afbakening en de gebruikte berekenmethode in het verslag toegelicht. Ook wordt verwezen naar
bijlage 12.4 ‘Definities’ voor meer achtergrond van de
gebruikte definities.
Veiligheid
Voor veiligheid hebben wij onze ‘Incident Frequency’ (IF)
gedefinieerd als het aantal medewerkers van Koninklijke
BAM Groep en alle medewerkers die werken onder direct
toezicht van BAM International, betrokken bij een ongeval
gedeeld door het aantal gewerkte uren per jaar op onze
bouwplaatsen. Alle ongevallen die erin resulteren dat de
betreffende medewerker de volgende dag niet zijn
normale werk kan uitoefenen worden in de IF-berekening
meegenomen. Gerapporteerde ongevallen zijn altijd
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Rapportage criteria – GRI 3.0 Application level A
Dit rapport is opgesteld volgens de G3.0-richtlijnen van het
Global Reporting Initiative (GRI). Bijlage 1 bevat een overzicht van de GRI 3.0-beginselen en de economische, milieu
en sociale prestatie-indicatoren die in dit verslag worden
behandeld. Wij rapporteren kwantitatief op alle prestatieindicatoren die relevant zijn voor Koninklijke BAM Groep.

gebaseerd op actuele gegevens en zijn nooit geëxtrapoleerd. Gerapporteerde uren zijn gemeten, berekend of
geschat.
Voor alle werkmaatschappijen met uitzondering van
BAM International, geldt dat alleen ongevallen van eigen
medewerkers worden meegenomen. BAM International
neemt alle personen mee die onder haar directe supervisie
werken alhoewel die niet altijd in eigen dienst zijn.
Dientengevolge zijn alle ongevallen en gewerkte uren van
alle personen die onder haar toezicht werken opgenomen
in de gerapporteerde IF.
Human resources
Personeelsgegevens worden eenmaal per jaar verzameld
met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst.
Personeelsgegevens zijn afkomstig uit de
HR-administraties van de werkmaatschappijen. Voor de
volledigheid van de HR-rapportage verwijzen wij naar de
‘Toelichting op de data’ in bijlage 12.5.
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Energieverbruik en CO2-emissies
De basis voor het geconsolideerde energieverbruik en de
CO2-emissie is merendeels ontleend aan meterstanden en
facturen. Op sommige bouwplaatsen gebruiken wij elektriciteit van de opdrachtgever. Deze is niet meegenomen in
de berekening van ons energieverbruik en CO2-emissie.
Wij gaan ervan uit dat de schattingen betrouwbaar zijn in
alle materiële opzichten.
Met behulp van omrekenfactoren van betrouwbare en officiële bronnen berekenen wij het energieverbruik in Tj en de
CO2-emissie van ons energieverbruik. Wij hebben onze
omrekenfactoren geactualiseerd ten opzichte van het vorige rapport. Deze factoren volgen zo goed als mogelijk het
Kyoto-protocol en het UNFCCC-charter. Elke omrekenfactor is afkomstig van een betrouwbare bron en wordt jaarlijks bijgewerkt. Bovenal reflecteren de emissiefactoren de
werkzaamheden van Koninklijke BAM Groep die plaatsvinden in vele landen over de wereld. Zie verder de paragraaf in het deel over de CO2-emissie waar een vergelijking
is gemaakt tussen 2010 en 2011.
Voor de broeikasgassen hebben we ervoor gekozen alleen
te rapporteren over CO2. Andere broeikasgassen, zoals
CH4 (methaan) en N2O (lachgas) hebben wij niet meegewogen, omdat zij door ons als niet materieel worden
beschouwd. Gassen die de ozonlaag aantasten en SO2
(zwaveldioxide) hebben wij om dezelfde reden niet meegewogen.
Onze CO2-emissie rapportage bevat onze eigen emissies
(niet die van leveranciers en opdrachtgevers), onze indirecte CO2-emissie van gekochte elektriciteit en twee niet
directe emissies: zakelijke vliegreizen en het woon-werkverkeer met de auto. In tegenstelling tot het Greenhouse

Gas Protocol rapporteren wij onze bedrijfswagen en lease
auto’s (scope 3) onder ons eigen energieverbruik. De emissies van stadsverwarming en het gebruik van het openbaar
vervoer zijn verwaarloosbaar en daarom niet meegenomen. Omdat wij alleen informatie krijgen over de CO2emissie van onze zakelijke vluchten en niet over het
daarmee gepaard gaande energieverbruik hebben wij dit
verbruik niet meegenomen in de berekening van ons
energieverbruik in Tj.
Afval
Al het afval dat onze bouwplaatsen en kantoren verlaat,
wordt in onze rapportage opgenomen. Vooral afgravingsen sloopafval zijn moeilijk te meten. De gerapporteerde
hoeveelheden afval zijn gemeten, berekend of geschat,
waarbij wij gebruik hebben gemaakt van betrouwbare
methoden en gegevens die zijn gebaseerd op onze ervaring bij vergelijkbare werkzaamheden. Het absolute afvalcijfer is geëxtrapoleerd naar de gehele Koninklijke BAM
Groep. Wij hebben de betrouwbaarheid van de schattingen
in alle materiële opzichten vastgesteld.
Wij hebben onze afvalrapportage in 2011 verbeterd door
werkmaatschappijen te vragen te rapporteren in gewicht
in plaats van m3. Om een vergelijking met de voorgaande
jaren mogelijk te maken hebben we de afval gegevens van
2010 en 2009 omgerekend van m3 naar tonnen daarbij
gebruikmakend van de meest betrouwbare bronnen.
Wij gebruiken de WRAP UK (Waste & Resources Action
Programme)-conversiefactoren voor andere landen behalve
Nederland. Voor de Nederlandse werkmaatschappijen
hebben wij gebruik gemaakt van specifieke informatie van
onze afvalverwerker (SITA). Het percentage afvalscheiding
heeft betrekking op onze Nederlandse activiteiten en is
afkomstig van SITA. Wij gaan ervan uit dat de herberekende
cijfers een betrouwbaar beeld geven voor een vergelijking
over de jaren heen.
Grondstoffen
In 2011 hebben wij gerapporteerd over het grondstoffenverbruik van de Nederlandse bouwbedrijven en het aandeel
gerecycled materiaal in deze grondstoffen. Wij hebben die
grondstoffen gekozen die wij in grote hoeveelheden
verwerken en die een significante impact hebben op de
natuurlijke grondstoffen. Wij rapporteren over hout, asfalt,
beton en baksteen.
Het grondstofverbruik is bepaald door middel van solide
statistische methoden (de gewogen kleinste kwadratenmethode) via een aselecte steekproef in onze financiële
database. Aan de hand van facturen is de gemiddelde prijs
per grondstof vastgesteld. De omvang van de steekproef
was zodanig dat betrouwbare prijzen konden worden vastgesteld. De resultaten van onze analyse liggen binnen een

Doelgroep van het verslag
Wij rapporteren ons duurzaamheidsbeleid en de bijbehorende resultaten aan alle stakeholders. Het gaat om
opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers en onderaannemers, aandeelhouders, andere organisaties in de bouwsector, NGO’s en overheden.
Daarnaast is het rapport online beschikbaar voor iedereen
die hiervoor interesse heeft.

Lokale inkoop
Voor de Nederlandse bedrijven hebben wij onderzoek gedaan
naar de mate waarin wij lokaal hebben ingekocht. Lokale
inkoop hebben wij gedefinieerd als een inkoop gedaan in

Verificatie van het verslag
Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben wij
PricewaterhouseCoopers Accountants als een externe
onafhankelijke partij gevraagd dit duurzaamheidsverslag te

hetzelfde land als waar de bouwplaats is gevestigd. Door
vast te stellen of de locatie van de leverancier dezelfde was
als de bouwplaats hebben wij het percentage lokale inkoop
bepaald.

verifiëren (externe assurance). Dit verslag voldoet aan GRIlevel-A+. -Zoals in voorgaande jaren hebben wij beperkte
zekerheid verkregen over alle elementen van dit rapport en
voor het onderwerp Veiligheid (hoofdstuk 7.1) een redelijke
mate van zekerheid verkregen.
Ook met betrekking tot de externe assurance past BAM
het principe van ‘best standard’ toe. BAM heeft PwC
daarom gevraagd gebruik te maken van NV COS 3410N,
een standaard die expliciet is ontworpen voor de verificatie
van duurzaamheidsverslagen. Deze standaard stelt hoge
eisen aan de kwaliteit van de administratie en in het verslag
opgenomen indicatoren en teksten. Lezers kunnen erop
vertrouwen dat het verslag een getrouw beeld geeft van
duurzaamheid binnen de organisatie.
Wij willen gefaseerd naar het hoogste niveau van assurance
die te verkrijgen is. Dit hoogste niveau (redelijke mate van
zekerheid) is op dit moment alleen nog van toepassing op
veiligheid (zoals hierboven is aangegeven). Verdere professionalisering van de interne processen zal de komende
jaren leiden tot uitbreiding van de mate van zekerheid bij
het duurzaamheidsverslag.

NOx
Wij hebben de NOx-emissies van asfaltcentrales opgenomen
in dit verslag, zoals die door de diverse werkmaatschappijen
zijn gerapporteerd.
Rapportageproces
Het verzamelen van onze gegevens vindt plaats binnen de
decentrale structuur van onze organisatie en de mate van
aandacht die de diverse onderwerpen in de verschillende
landen waarin wij opereren krijgen. Zowel kwantitatieve als
kwalitatieve informatie wordt door onze werkmaatschappijen aan de Groep gerapporteerd. Deze data wordt eerst op
werkmaatschappijniveau geconsolideerd en gevalideerd en
nogmaals gevalideerd op Groepsniveau. In 2009 is een
rapportagesysteem voor CO2 en afval, gekoppeld aan ons
financiële rapportage systeem ingevoerd.
In 2011 is bij onze werkmaatschappijen in het Verendigd
Koninkrijk en Ierland BAM SMaRT (Sustainability
Measurement and Reporting Tool) ingevoerd. Wij willen
BAM SMaRT ook in de andere landen invoeren als aanvulling
op bestaande rapportagesystemen. Personeelsinformatie en
veiligheidsgegevens worden gerapporteerd door op maat
gemaakte rapportage-instrumenten. De definities die wij in
ons rapportageproces gebruiken en die zijn beschreven in
ons rapportagehandboek zijn afkomstig gebaseerd op interne
en (inter-)nationale richtlijnen en normen. Interne richtlijnen
geven aan hoe te meten, berekenen en waarden te schatten
wanneer dit noodzakelijk is door inherente beperkingen in
de rapportagemethoden.
Frequentie van de rapportage
Alle werkmaatschappijen rapporteren elk kwartaal over
veiligheid, CO2 en afval. Andere data wordt jaarlijks
gerapporteerd.

Andere bronnen
In ons financieel jaarrapport geven wij uitgebreid informatie
over de activiteiten van onze organisatie. Het financieel
jaarrapport bevat ook informatie over de besturingsstructuur, corporate governance en remuneratiebeleid. Deze
informatie is ook online beschikbaar (www.bam.nl).
Koninklijke BAM Groep ontvangt graag uw reacties op dit
Duurzaamheidsverslag. Geïnteresseerden kunnen zich met
vragen over het duurzaamheidsbeleid van BAM of over dit
duurzaamheidsverslag richten tot Tom van Beek (directeur
Corporate Social Responsibility), via telefoon (+31 (0)30
659 85 03) of e-mail (t.van.beek@bamgroep.nl).
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95 procent betrouwbaarheids-interval. Vervolgens hebben
wij aan de hand van deze bedragen de hoeveelheden van
deze grondstoffen berekend. De resultaten zijn statistisch
betrouwbaar en zijn door ons gecontroleerd bij de leveranciers, interne en externe experts en dubbel gecontroleerd in
onze inkoopdatabase. De hoeveelheden gerecyclede materialen zijn vastgesteld aan de hand van informatie die is verstrekt door onze leveranciers.

2011  

62

Sporen in Arnhem: vernieuwing en uitbreiding van station Arnhem
(perrons, spoorvernieuwing, viaducten, geluidschermen).
BAM Rail, BAM Civiel, BAM Infraconsult, BAM Infratechniek,
BAM Utiliteitsbouw, BAM Wegen (in combinatie).

Assurance-rapport
Aan: de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv
Rapport betreffende het duurzaamheidsverslag 2011

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben het duurzaamheidverslag 2011 (hierna ‘het
Verslag’) van Koninklijke BAM Groep nv onderzocht. In dit
Verslag legt de raad van bestuur van Koninklijke BAM
Groep nv verantwoording af over het beleid, de activiteiten
en de resultaten van Koninklijke BAM Groep nv in relatie
tot duurzaamheid in het verslagjaar eindigend
31 december 2011.
Ons onderzoek bestaat uit de volgende combinatie van
controle- en beoordelingwerkzaamheden:
• controle van alle aan veiligheid gerelateerde prestatieindicatoren opgenomen in paragraaf 7.1 Veiligheid;
• beoordeling van alle overige onderdelen van het
Verslag.

Verslaggevingcriteria
Koninklijke BAM Groep nv heeft verslaggevingcriteria ontwikkeld die zijn gebaseerd op de G3.0 Richtlijnen van het
Global Reporting Initiative (‘GRI’), zoals uiteengezet is in
hoofdstuk 10: ‘Over dit verslag’. De door Koninklijke BAM
Groep nv ontwikkelde criteria kunnen enkele beperkingen
bevatten die de betrouwbaarheid van informatie kunnen
beïnvloeden. Wij achten de verslaggevingcriteria relevant
en toereikend voor ons onderzoek.
Voor bepaalde prestatie-indicatoren is het Verslag nog niet
gebaseerd op alle onderdelen van Koninklijke BAM Groep
nv, zoals is uiteengezet in hoofdstuk 10: ‘Over dit verslag’.
Koninklijke BAM Groep nv heeft dit inzichtelijk gemaakt
door het opnemen van een data clarification tabel in
appendix 12.5. De data clarification tabel geeft voor elke
indicator de fte’s werkzaam in de entiteiten die over de
desbetreffende indicator rapporteren als percentage van
de Koninklijke BAM Groep nv totale fte’s weer.

Reikwijdte en werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder Standaard 3410N
‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’.
Wij geven geen zekerheid bij de vooronderstellingen en de
haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in het
Verslag, zoals doelstellingen, verwachtingen en ambities.
Controlewerkzaamheden
Met betrekking tot de door ons gecontroleerde data hebben wij onder meer de volgende controlewerkzaamheden
verricht:
• het testen van de opzet, het bestaan en de effectieve
werking van de relevante interne beheersingsmaatregelen gedurende het verslagjaar;
• het aansluiten van data zoals opgenomen in het
Verslag, op onderliggende documentatie en bronnen;
• het door middel van deelwaarnemingen uitvoeren van
detailcontroles, gericht op de betrouwbaarheid van
onderliggende documentatie en bronnen;
• cijferbeoordelingen, verbandcontroles en andere
gegevensgerichte werkzaamheden.
Beoordelingswerkzaamheden
Onze belangrijkste beoordelingswerkzaamheden bestonden uit:
• het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de branche, relevante maatschappelijke thema’s en kwesties en de kenmerken van de
organisatie;
• het beoordelen van de aanvaardbaarheid van het
verslaggevingbeleid van Koninklijke BAM Groep nv en
de consistente toepassing hiervan, in relatie tot de
informatiebehoeften van stakeholders;
• het beoordelen van de systemen en processen voor
dataverzameling en de aggregatie van gegevens tot
informatie zoals opgenomen in het Verslag;
• het beoordelen van de interne en externe documentatie
om te bepalen of de informatie in het Verslag adequaat
is onderbouwd;
• het evalueren van het algehele beeld van het Verslag
in lijn met de verslaggevingscriteria van Koninklijke
BAM Groep nv;
• het beoordelen van het toepassingsniveau volgens de
G3.0 Richtlijnen van GRI.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
onze conclusie.
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Controlewerkzaamheden zijn gericht op het verkrijgen van
een redelijke mate van zekerheid op basis van voldoende
en geschikte controle-informatie.
Beoordelingswerkzaamheden zijn gericht op het verkrijgen
van een beperkte mate van zekerheid op basis van werkzaamheden die minder diepgaand zijn dan bij een controle.
De mate van zekerheid bij beoordelingswerkzaamheden is
daarom ook lager dan bij controlewerkzaamheden. Om die
reden rapporteren wij onze conclusies met betrekking tot
controlewerkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden
afzonderlijk. Naar onze mening vervult deze gecombineerde opdracht een rationeel doel.
De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag. Wij zijn
verantwoordelijk voor het verstrekken van een assurancerapport betreffende het Verslag.

Wij achten deze beperking met betrekking tot de volledigheid van het Verslag en de onderliggende redenen hiervoor
acceptabel.

Conclusies
Oordeel gebaseerd op onze controlewerkzaamheden
Wij zijn van oordeel dat alle aan veiligheid gerelateerde
prestatie-indicatoren zoals opgenomen in paragraaf 7.1
Veiligheid in alle van materieel belang zijnde opzichten
betrouwbaar en toereikend zijn weergegeven, in overeenstemming met de verslaggevingcriteria van Koninklijke
BAM Groep nv.
Conclusie gebaseerd op onze
beoordelingswerkzaamheden
Ten aanzien van de overige onderdelen van het Verslag
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hebben wij op grond van ons onderzoek geen reden te
concluderen dat het Verslag geen betrouwbare en toereikende weergave bevat, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, van het duurzaamheidbeleid van Koninklijke
BAM Groep nv en van de bedrijfsvoering en de resultaten
van Koninklijke BAM Groep nv in 2011 ten aanzien van
duurzaamheid, in overeenstemming met de verslaggevingcriteria van Koninklijke BAM Groep nv.
Amsterdam, 29 maart 2012
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door
drs. J.G. Bod RA
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12.1

GRI G3-overzicht

Gerapporteerd in duurzaamheidsverslag 2011
Deels gerapporteerd in duurzaamheidsverslag 2011
Niet gerapporteerd in duurzaamheidsverslag 2011  
NA Niet van toepassing
GRI-indicator

Paginanummer

1

Strategie en analyse

1.1

Verklaring van raad van bestuur over relevantie van
duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar
strategie.

3, 6, 7

1.2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en
mogelijkheden.

3, 6, 7

2

Organisatieprofiel

2.1

Naam van de organisatie.

4, 5

2.2

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

5, 10

2.3

Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip
van divisies, dochterondernemingen en
samenwerkingsverbanden.

2.4

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

2.5

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met
relevante duurzaamheidskwesties).

2.6

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

5

2.7

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren, en
soorten klanten).

-

2.8

Omvang van de verslaggevende organisatie.

5

2.9

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat
betreft de omvang, structuur of eigendom.

-

2.10

Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden
toegekend.

21

Rapportageniveau

-

Toelichting

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

5
4, 5

Verslagparameters
Verslagperiode waarop de verstrekte informatie
betrekking heeft.

3.2

Datum van het meest recente verslag.

3.3

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, …).

59

3.4

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud
ervan.

61

3.5

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag,
met inbegrip van: relevantie, materialiteit en stakeholders

61

3.6

Afbakening van het verslag.

59

3.7

Specifieke beperkingen voor de reikwijdte van het verslag.

59

3.8

Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden,
dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom,
gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere
entiteiten.

59

3.9

De technieken en berekeningsgrondslagen voor
gegevensmetingen, waaronder de voor schattingen
gebruikte aannames.

3.10

Uitleg over de gevolgen van eventuele herformulering
van eerder verstrekte informatie.

3.11

Significante veranderingen t.o.v. vorige verslagperiodes
ten aanzien van reikwijdte, afbakening of
meetmethoden van het verslag.

3.12

GRI-tabel.

3.13

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het
verstrekken van externe Assurance van het verslag.
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Geen veranderingen te melden.

-

2011

-

04-04-2011

59, 60

-

Over dit verslag

NA

59
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3
3.1

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

GRI-indicator

4

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid.

4.1

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip
van commissies die vallen onder het hoogste
bestuurslichaam.

4.2

Paginanummer

Rapportageniveau

Toelichting

16

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie heeft.

-

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

4.3

Voor organisaties met een enkelvoudige
bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/
of niet leidinggevende leden van het hoogste
bestuurslichaam.

-

4.4

Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers

NA

3, 6, 7, 16

voor aanbevelingen of medezeggenschap op het
hoogste bestuurslichaam.
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4.5

Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van raad
van bestuur en (top)managers en de (MVO-)prestaties
van de organisatie.

-

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

4.6

Processen waarmee de raad van bestuur waarborgt dat
strijdige belangen worden vermeden.

-

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

4.7

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise
van de leden van de raad van bestuur voor het sturen
van de MVO-strategie.

-

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

4.8

Intern ontwikkelde missieverklaringen en gedragscode
die van belang zijn voor de MVO-prestaties, met de mate
van invoering ervan.

3, 6, 53, 57-58

4.9

Procedures van de raad van bestuur voor het overzien
van de MVO-prestaties, met inbegrip van relevante
risico’s en kansen, en naleving van international
overeengekomen standaarden en principes.

5, 6

4.10

Processen voor het evalueren van de eigen prestaties
van de raad van bestuur in het bijzonder betreffende
MVO-prestaties.

-

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

4.11

Toelichting over de toepassing van het voorzorgprincipe.

-

Financieel jaarverslag 2011

4.12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en
sociale handvesten, principes of standaarden die de
organisatie onderschrijft.

-

Bijlage 3

4.13

Lidmaatschappen van verenigingen en (inter)nationale
belangenorganisaties.

-

Zie website

4.14

Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de
organisatie.

17, 39-40

4.15

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders.

4.16

Benadering van stakeholders en de frequentie van
contacten.

4.17

Reactie organisatie op de voornaamste onderwerpen en
vraagstukken naar voren gekomen in contact met
stakeholders.

39
39, 43
3, 6,39-40, 43

Economische prestatie-indicatoren
Inzicht in managementsbenadering
DMA

Doelen en resultaten.

DMA

Beleid. Financieel Jaarverslag 2010

0, 5, 13

-

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

GRI-indicator

DMA

Verantwoordelijkheid. Raad van bestuur

DMA

Training.

DMA

Voortgangsbewaking. Raad van bestuur

Paginanummer

Rapportageniveau

-

Toelichting

Raad van bestuur

36

-

Raad van bestuur

-

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

Prestatie-indicatoren
EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd.

EC2

Financiële implicaties en andere risico’s en
mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als
gevolg van klimaatverandering.

EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met het
vastgestelde (pensioen)uitkeringenplan van de
organisatie.

-

Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

EC4

Significante financiële steun van een overheid.

-

BAM heeft geen financiële
steun ontvangen van een
overheid.

EC5

Spreiding in de verhouding tussen het standaard
aanvangssalaris en het lokale minimumloon op
belangrijke bedrijfslocaties.

EC6

Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende
lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke
bedrijfslocaties.

EC7

Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel
van het topkader afkomstig uit de lokale gemeenschap.

EC8

Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in
infrastructuur en diensten voor het algemeen nut.

-

EC9

Inzicht in en beschrijving van significante indirecte
economische gevolgen, waaronder de omvang ervan.

-

9, 19, 23, 25

43, 61
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32

NA

Onze hoofdactiviteit bestaat uit
bouwen en niet uit investeren.
Bijkomende informatie in het
Financieel jaarverslag 2011

Milieu prestatie-indicatoren
Inzicht in managementsbenadering
DMA

Doelen en resultaten.

DMA

Beleid.

DMA

Operationele verantwoordelijkheid.

DMA

Training en bewustzijn.

16, 17, 36

DMA

Voortgangsbewaking.

-

13-14, 16, 52
13-14, 16

-

Performance indicators
EN1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of
volume.

27

EN2

Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit
afval uit externe bronnen.

27

EN3

Direct energieverbruik door primaire energiebron.

50-51

EN4

Indirect energieverbruik door primaire energiebron.

50-51

EN5

Energie die bespaard door besparing en
efficiëntieverbetering.

25-26

EN6

Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op
duurzame energie gebaseerde producten en diensten,
evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat
van deze initiatieven.

EN7

Initiatieven ter verlaging van het indirecte
energieverbruik en al gerealiseerde verlaging.

EN8

Totaal waterverbruik.

19-20-21, 30

25, 26
27

Directeur CSR
Directeur CSR

GRI-indicator

Rapportageniveau

Toelichting

EN9

Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante
gevolgen heeft.

-

EN10

Percentage en totale volume van gerecycled en
hergebruikt water.

-

EN11

Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is,
wordt gehuurd wordt beheerd in of grenst aan
beschermde gebieden en gebieden met een hoge
biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden.

-

EN12

Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten,
producten en diensten op de biodiversiteit in
beschermde gebieden en gebieden met een hoge
biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden.

EN13

Beschermde of herstelde habitats.

EN14

Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige
plannen voor het beheersen van de gevolgen van
biodiversiteit.

EN15

Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten en
soorten op nationale beschermingslijsten met habitats in
gebieden binnen de invloedssfeer van edrijfsactiviteiten,
ingedeeld naar hoogte van het risico van uitsterven.

EN16

Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen
naar gewicht.

50-51

EN17

Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen
naar gewicht.

50-51

EN18

Initiatieven ter verlaging van de emissie van
broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen.

25, 26

EN19

Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht.

-

Zie ‘Over dit verslag’

EN20

NO, SO en andere significante luchtemissies naar type en
gewicht.

-

25 ton NOx
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Paginanummer

BAM bezit geen gronden in of
grenzend aan
natuurbeschermingsgebieden
in onze thuislanden.

27

27

-

EN21

Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming.

EN22

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode.

-

EN23

Totaal aantal en volume van significante lozingen.

-

EN24

Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd,
geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op
grond van bijlage I, II, III en VIII van de Conventie van
Bazel en het percentage afval dat internationaal is
getransporteerd.

-

EN25

Benaming, grootte, beschermingsstatus en
biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde
habitats die significante gevolgen ondervinden van de
waterafvoer en -afvloeiing van de verslaggevende
organisatie.

-

NA

50

De afdeling juridische zaken
van BAM heeft geen meldingen
ontvangen van onvoorziene
lozingen en eventuele
maatregelen die daarmee
samenhangen.

NA

GRI-indicator

Paginanummer

Rapportageniveau

Toelichting

EN26

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van
producten en diensten en de omvang van deze
compensatie.

-

Diverse voorbeelden doorheen
dit verslag.

EN27

Percentage producten dat is verkocht en waarvan de
verpakking is ingezameld, naar categorie.

-

BAM verkoopt geen verpakte
producten.

EN28

Monetaire waarde van significante boetes en totaal
aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven
van milieuwet- en -regelgeving.

-

De afdeling juridische zaken
van BAM heeft geen meldingen
van boetes of sancties.

EN29

Significante milieugevolgen van het transport van
producten en andere goederen en materialen die
worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie
en het vervoer van personeelsleden.

25, 50-51

EN30

Totale uitgaven aan en investeringen in
milieubescherming naar type.

-

Sociale prestatie-indicatoren:
Arbeidsomstandigheden.
Inzicht in managementsbenadering
Doelen en resultaten.

DMA

Beleid.

DMA

Verantwoordelijkheid.

DMA

Training.

DMA

Voortgangsbewaking.

16, 23, 32-37, 49, 52
14, 32, 36, 53

-

71

Directeur HR

36

-

Directeur HR

Prestatie-indicatoren
LA1

Totale personeelsbestand naar type werk,
arbeidsovereenkomst en regio.

LA2

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per
leeftijdsgroep, geslacht en regio.

LA3

Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar
zijn voor deeltijdmedewerkers, per grootschalige
activiteit.

-

BAM voorziet een gelijke
behandeling van voltijd- en
deeltijdmedewerkers.

LA4

Percentage medewerkers dat onder een collectieve
arbeidsovereenkomst valt.

-

Waar van toepassing, valt 100
procent van de medewerkers
onder een CAO.

LA5

Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele
veranderingen, inclusief specificatie in collectieve
overeenkomsten.

-

Een opzegtermijn van 1 maand
is van toepassing conform de
wettelijke eisen. In bepaalde
CAO’s kunnen aangepaste
opzegtermijnen van
toepassingen zijn.

LA6

Percentage van het totale personeelsbestand dat is
vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbocommissies van werkgevers en medewerkers die bijdragen
aan de controle op en advies over arbo-programma’s.

-

LA7

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en
het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio.

33, 49

32-34
33

  2011

DMA

GRI-indicator

Rapportageniveau

Toelichting

LA8

Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en
risicobeheersingsprogramma’s ten behoeve van
personeelsleden, hun families of omwonenden in
verband met ernstige ziekten.

-

Niet relevant in de thuislanden
van BAM. Bij tewerkstelling
buiten deze thuislanden, zijn er
programma’s (inclusief met
betrekking tot gezondheid) ter
beschikking

LA9

Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele
overeenkomsten met vakbonden.

-

Vastgelegd in collectieve
overeenkomsten.

LA10

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar
besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar
medewerkerscategorie.

36-37

LA11

Programma’s voor competentiemanagement en
levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van
medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden
van hun loopbaan.

36-37

LA12

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht
omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling.

-

LA13

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling
van medewerkers naar geslacht, leeftijdsgroep en
minderheid (diversiteit).

32-34

LA14

Verhouding tussen basissalarissen van mannen en
vrouwen per medewerkerscategorie.

72

2011  

Paginanummer

Financieel jaarverslag 2011

-

BAM maakt geen onderscheid
in de salariëring van mannen en
vrouwen.

Sociale prestatie-indicatoren: Mensenrechten.
Inzicht in managementsbenadering
DMA

Doelen en resultaten.

DMA

Beleid.

DMA

Verantwoordelijkheid.

DMA

Training.

DMA

Voortgangsbewaking.

53-54
54

-

Compliance officer

53-54

-

Compliance officer

Prestatie-indicatoren
HR1

Percentage en totaal van aantal

-

investeringsovereenkomsten waarin clausules over
mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving
is getoetst.

NA

We hebben geen substantiële
grote investeringen gezien de
aard van onze activiteiten

HR2

Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die
getoetst zijn op naleving van de mensenrechten en op
getroffen maatregelen.

44

HR3

Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en
procedures betreffende aspecten van mensenrechten
die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van
het percentage van het personeel dat de trainingen
heeft gevolgd.

-

HR4

Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen
maatregelen.

53-54

HR5

Activiteiten waarbij het recht van uitoefening van
vrijheid van vereniging en collectieve
arbeidsonderhandelingen een groot risico vertonen, en
acties die genomen zijn om deze rechten te beschermen.

53-54

Voor de werkmaatschappijen
die hiermee te maken hebben,
worden op ad hoc- basis
trainingen gegeven

GRI-indicator

Paginanummer

HR6

Activiteiten die zijn geïdentificeerd als significant risico
voor incidenten van kinderarbeid, en maatregelen die
worden getroffen om bij te dragen tot afschaffing van
kinderarbeid.

53-54

HR7

Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk
risico is van gevallen van (1) het ontnemen van het recht
op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en
collectieve arbeidsonderhandelingen, of (2)
kinderarbeid, of (3) gedwongen of verplichte arbeid,
alsmede de maatregelen om dit uit te bannen.

53-54

HR8

Percentage van het beveiligingspersoneel dat training
heeft gevolgd in het beleid of de procedures van de
organisatie betreffende aspecten van de mensenrechten
die relevant zijn voor de activiteiten.

-

HR9

Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten
van de inheemse bevolking, alsmede de getroffen
maatregelen.

-

Rapportageniveau

Toelichting

NA

Sociale prestatie-indicatoren: Maatschappij
Inzicht in managementsbenadering
Doelen en resultaten.

DMA

Beleid.

DMA

Verantwoordelijkheid.

DMA

Training.

47

DMA

Voortgangsbewaking.

54

73

47-48, 52
47

-

Compliance officer
Compliance officer

Prestatie-indicatoren
SO1

Aard, reikwijdte en effectiviteit van programma’s en
methoden die effect hebben op gemeenschappen.

SO2

Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden
geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s.

53, 55

SO3

Percentage van het personeel dat training in
anticorruptiebeleid en -procedures van de organisatie
heeft gevolgd.

53-55

SO4

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van
gevallen van fraude/corruptie.

SO5

Standpunten betreffende publieksbeleid en deelname
aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen.

SO6

Totale waarde van financiële en in-natura-bijdragen aan
politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen
per land.

-

BAM verleent geen bijdragen of
steun van welke aard ook aan
politieke partijen of personen.

SO7

Totaal aantal rechtszaken vanwege
concurrentiebelemmerend gedrag, anti-kartel- en
monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van
deze rechtszaken.

-

Er zijn bij BAM geen gevallen
van niet-naleving van deze
regelgeving bekend.

SO8

Monetaire waarde van significante boetes en totaal
aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven
van wet- en regelgeving.

-

Er zijn bij BAM geen gevallen
van niet-naleving van deze
regelgeving bekend.

9
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DMA

GRI-indicator

Paginanummer

Rapportageniveau

Sociale prestatie-indicatoren:
Productverantwoordelijkheid

Toelichting
Sociale prestatie-indicatoren:
Productverantwoordelijkheid

Inzicht in managementsbenadering
DMA

Doelen en resultaten.

DMA

Beleid.

DMA

Verantwoordelijkheid.

DMA

Training.

DMA

Voortgangsbewaking.

13, 19, 21, 52
13, 19
-

Directeur CSR, CSR-managers

-

Directeur CSR, CSR-managers

Prestatie-indicatoren
PR1

Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en
diensten voor gezondheid en veiligheid worden
beoordeeld met het oog op verbetering en het
percentage van belangrijke product- en
dienstencategorieën die aan dergelijke procedures
onderhevig zijn.

9, 10, 19, 22

PR2

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving
en vrijwillige codes betreffende gevolgen voor
gezondheid en veiligheid van producten en diensten
gedurende de levensduur, naar type resultaat.

-

PR3

Type informatie over producten en diensten dat
verplicht wordt gesteld door procedures.

-

PR4

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving
en vrijwillige codes betreffende informatie over en
etikettering van producten en diensten, naar type
resultaat.

-

PR5

Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip
van resultaten van onderzoeken naar de
klanttevredenheid.

44, 52

PR6

Naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes
over marketing (reclame, promotie en sponsoring).

-

Waar mogelijk zal BAM deze
informatie ter beschikking
stellen.

PR7

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving
en vrijwillige codes betreffende
marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie
en sponsoring, naar type resultaat.

-

Er zijn bij BAM geen gevallen
van niet-naleving van deze
regelgeving bekend.

PR8

Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de
privacy van klanten en het kwijtraken van
klantgegevens.

-

Er zijn bij BAM geen gevallen
van niet-naleving van deze
regelgeving bekend.

PR9

Monetaire waarde van significante boetes wegens het
niet-naleven van wet- en regelgeving betreffende de
levering en het gebruik van producten en diensten.

-

Er zijn bij BAM geen gevallen
van niet-naleving van deze
regelgeving bekend.

2011  
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Waar mogelijk zal BAM deze
informatie ter beschikking
stellen.
NA

12.2

Overzicht selectie duurzame instrumenten en
producten BAM

Tool

Referentie

e-Calculator

www.e-calculator.nl/intro

Toolkit Bestaande Bouw

www.toolkitonline.nl/toolkit-bestaande-bouw.5353.lynkx

GreenUp Tool

www.bamgebouwservices.nl/duurzaam/greenup-tool

PCC tool (Project Carbon Calculator)

www.bamco2desk.nl

Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling

www.toolkitduurzamegebiedsontwikkeling.nl

Toolkit Duurzame Kantoren

www.aeneas.nl/toolkit-duurzame-kantoren.8152.lynkx

Toolkit Duurzame Woningbouw

www.toolkitduurzamewoningbouw.nl

Product

Referentie

Box barrier

www.boxbarrier.com

Bewuste Bouwers

www.bewustebouwers.nl

Cradle-to-cradle

www.epea.com / www.tebodin.com

Dijkdeuvels

www.dijkdeuvel.nl

Ecobeach

www.ecobeach.n

OfficeUp

www.office-up.nl

W&R Groenwoning

www.w-en-r.nl /

Vegetatiedaken / Modulogreen

www.w-en-r.nl/client/bam/upload/images/groenwoning_online.swf

Xbloc

www.mostertdewinter.nl

Emissieloze weg

www.xbloc.com

Zero Emissions Road

www.emissielozeweg.nl

75

  2011

12.3

Certificaten

Werkmaatschappij

BRL

BAM Techniek (6000 scope 1 tem 8, 9500 scope 00-03-04, Borg), BAM Milieu (7000, 2319, 2362, 2372),
BAM Betonwegen / Betontechnieken (3201), BAM Geleiderail (9161), HOKA Verkeerstechniek (9101),
Asfaltcentrales (9320), Mostert De Winter (Dak- en gevelbeplanting, groene ruimtes, tuinontwerp en
-onderhoud, 7000).

CO2 Bewust Certificaten

BAM Rail (niveau 5 - 1.2), BAM Infratechniek (niveau 5), BAM Infraconsult (niveau 3 - 2.0), BAM Civiel (niveau
5), BAM Wegen (niveau 5 – 1.2 region West), BAM Milieu (niveau 5 - 1.2), BAM Betonwegen/
Betontechnieken (niveau 5 - 2.1), BAM Geleiderail (niveau 5 - 1.2).

FSC

BAM Woningbouw, BAM Utiliteitsbouw, BAM Wegen, Pennings.

ISO 9001

BAM Techniek, BAM Rail, BAM Infratechniek, BAM Woningbouw, BAM Utiliteitsbouw, BAM Infraconsult
(Delta Marine Consultants en Multiconsult), BAM Materieel, BAM Civiel, BAM Wegen, BAM Milieu,
BAM Betonwegen/Betontechnieken, BAM Geleiderail, BAM International, Tebodin Abu Dhabi, Dubai, Russia,
Romania, Netherlands, Oman, Poland, Ukraine, Slovakia, Hungary, Germany, Czech Republic, China, Tebodin
bv., Heilijgers, BAM Nuttall, BAM Construct UK, BAM Contractors, BAM Deutschland, Wayss & Freytag
Ingenieurbau, Interbuild, CEI-De Meyer, Betonac, Galère/Balteau/FED.

ISO 14001

BAM Techniek, BAM Rail, BAM Infratechniek, BAM Utiliteitsbouw, BAM Wegen, BAM Milieu,
BAM Betonwegen/Betontechnieken, BAM Geleiderail, Tebodin (Romania, Oman, Hungary, Czech Republic),
BAM Nuttall, BAM Construct UK, BAM Contractors, Interbuild, Galère/Balteau/FED.

OHSAS 18001

BAM Infratechniek, BAM Wegen, BAM Milieu, BAM Betonwegen/Betontechnieken, BAM Geleiderail, BAM
International, Tebodin Czech Republic, Romania, Oman, Slovakia, Netherlands, Abu Dhabi, BAM Nuttall,
Galère/Balteau/FED.

VCA**

BAM Techniek, BAM Rail, BAM Infratechniek, BAM Woningbouw, BAM Utiliteitsbouw, BAM Infraconsult,
BAM Materieel, BAM Civiel, Heilijgers, Pennings, Interbuild, CEI-De Meyer, Betonac, Galère/Balteau/FED,
BAM Mat (VCA*).  

VCA Petrochemie

BAM Techniek, BAM Wegen, BAM Milieu, BAM Betonwegen/Betontechnieken, BAM Geleiderail,
BAM Infratechniek.
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Certificaten

Specifieke certificaten
Werkmaatschappij

Certificaten

België
Betonac

BENOR stortklaar beton, BENOR manuele betonherstelling van gecarbonateerd beton.

Ierland
BAM Contractors (BAM Civil,
BAM Building)

Safe T certificate Rating A, DNV level 6, Northern Ireland Centre of Procurement Expertise (Cope),
supply Line-Verify Certified.

Nederland
BAM Betonwegen/
Betontechnieken

Sector-specific Explanation of Rail Infrastructure.

BAM Civiel

Sector-specific Explanation of Rail Infrastructure 2004.

BAM Geleiderail

Sector-specific Explanation of Rail Infrastructure.

BAM Infratechniek

CKB, BTR, Workplace Security Company.

BAM Milieu

Sector-specific Explanation of Rail Infrastructure.

BAM Rail

Certificaat Erkend Leerbedrijf, BTR, ISO 3834-2, Certificaat Kabelerkenning, Certificaat veiligheid deel A en B,
ProRail 2006 branche kabelaannemers en boorbedrijven, ProRail 2004 branche onderhoudsaannemers,
Erkenningssysteem spooraannemers, Erkenning Werkplaats IVW, Erkenningssysteem voor
Werkplekbeveiligingsbedrijven.

BAM Techniek

SCIOS, BMI, F Gassenbesluit, Criteria voor toezicht, LPS 1233 Brandblusinstallaties, CATO.

BAM Utiliteitsbouw

Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur, Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB), deelnemer keurmerk
Bewuste bouwers, MVO Prestatieladder niveau 3.
Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur, COC.

Heilijgers

Keurmerk Klantgericht Bouwen.

Tebodin

SCC**; Duitsland.

Verenigd Koninkrijk
BAM Construct UK

CEMARS Carbon Standard ISO 14064, Green Dragon Environmental Standard level 5.
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BAM Wegen
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12.4

Definities

Afgravingsafval

Ongewenst materiaal dat ontstaat als gevolg van afgravingsactiviteiten, zoals bij de bouw van
voorbereidingswerken, bij nivelleren en bij uitgraving van funderingen, kelderverdiepingen, tunnels en
dienstgeulen, meestal bestaand uit grond en stenen.

AIOV

Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden.

A-leveranciers

Beperkt aantal leveranciers dat het grootste deel (60 procent) van de inkoopomzet voor hun rekening
neemt.

Asfalt

Een mengsel van grind of gebroken steen, zand en een zeer fijn vulmiddel dat aan elkaar wordt verlijmd met
bitumen.

Beton en cement

De grondstoffen voor beton zijn grind, zand, cement en water. De inkoop van beton en cement zijn
inbegrepen in dit productsegment.

BIM

(Building Information Modeling). Manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of de constructie in
een computer als 3D-model en databank wordt opgebouwd.

BIS-leveranciers

Leveranciers waarmee BAM werkmaatschappij-overstijgende contracten heeft (zowel facilitaire, ICT- als
bouwprocesgerelateerde leveranciers).

2011  
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Bouwafval

Ongewenst materiaal dat op de bouwwerf wordt geproduceerd, dat niet wordt geclassificeerd als sloop- of
afgravingsafval.

BREEAM

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Beoordelingsmethode om de
duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam
gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. Het doel is gebouwen
te analyseren en een duurzaamheidslabel (pass, good, very good, excellent en outstanding) te geven.

BWI

Building and Wood Workers’ International.

CCS

(Considerate Constructors Scheme). Nationaal initiatief in het Verenigd Koninkrijk, opgezet door de
bouwnijverheid, ter verbetering van het imago. Bouwplaatsen en bedrijven die zich registeren bij CCS,
worden gecontroleerd conform de Code van Goede Praktijk.

CO2(-emissie)

Het vrijkomen van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer. CO2 ontstaat tijdens een oxidatiereactie van
koolwaterstoffen, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen.

DBFMO

(Design, Build, Finance, Maintain and Operate). Aanbestedingsvorm waarbij - naast alle bouwfasen - ook de
financiering integraal en voor een langere periode (bijvoorbeeld 20, 25 of 30 jaar) wordt overgedragen aan
een private partij.

DBOM

(Design, Build, Operate and Maintain). Bouwcontract waarbij een partij de verantwoordelijkheid krijgt over
het ontwerp, de bouw, het gebruik en het onderhoud van een bouwwerk, gedurende een vastgelegde
periode.

Directe materialen

Materialen die in een eindproduct/bouwproject aanwezig zijn en die worden uitgedrukt in gewicht of
volume.

20-20-20-doelstellingen EU

Langetermijnstrategie van de Europese Unie voor een sterke en duurzame economie, waar de uitstoot van
broeikasgassen met 20 procent moet worden verminderd ten opzichte van 1990, de energie-efficiëntie met 20
procent moet zijn verhoogd en 20 procent van de energie op duurzame wijze moet worden opgewekt.

ECTP

(European Construction Technology Platform). Platform dat ontwikkelingen in de bouwsector behandelt ten
aanzien van de samenleving, duurzaamheid en technische ontwikkelingen.

EEA

(Europees Milieuagentschap). Agentschap van de Europese Unie dat informatie over het milieu verstrekt.
Het EEA telt momenteel 32 lidstaten.

ENCORD

(European Environment Agency; European Network of Construction Companies for Research and
Development). Europees forum voor door de bouwindustrie geleid onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Ethibel

Onafhankelijk adviesagentschap voor sociaal verantwoordelijke investeringen dat banken en makelaars
adviseert bij het aanbieden van ethische spaarrekeningen en investeringsfondsen.

EOR

Europese ondernemingsraad.

FSC

(Forest Stewardship Council). Internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt
wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.

Gerecycleerde grondstoffen

Materialen die ruwe ’zuivere‘ grondstoffen vervangen en die worden gekocht of verkregen uit interne of
externe bronnen, en die geen bijproducten en niet-product output zijn die door Koninklijke BAM Groep
worden geproduceerd.

(Greenhouse Gas Protocol). Protocol dat fungeert als internationaal administratief hulpmiddel voor
overheden en bedrijven, om inzicht te krijgen in het kwantificeren en beheren van broeikasgasemissies.

GRI

(Global Reporting Initiative). Netwerkorganisatie die de basis legde voor ’s werelds meest gebruikte matrix
inzake duurzaamheidsverslagen.

Hout

Rond hout en verwerkt hout in nieuwe (composiet) producten zoals bijvoorbeeld; houten panelen,
dennenhout voor schuren en dak constructies (inclusief hergebruikte of gerecycleerde hout producten zoals
MDF panelen of vezelplaat.   

IF

(Incident Frequency). Door BAM gehanteerde ongevallenindex. Wordt gedefinieerd als de verhouding tussen
het aantal bedrijfsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren op bouwplaatsen. Een bedrijfsongeval
met verzuim is gedefinieerd als een voorval dat tijdens de uitvoering van betaalde werkzaamheden
plaatsvindt en dat resulteert in lichamelijk letsel of ziekte, waarbij de betrokken persoon minimaal de
daaropvolgende normale werkdag gedurende de gehele dienst afwezig is. In de IF zijn gegevens opgenomen
van alle werkmaatschappijen en - indien BAM penvoerder is - van de joint ventures van BAM International.

ILO

(International Labour Organisation). Een international organisatie die verantwoordelijk is voor het opstellen
en het controleren van internationale werkstandaarden.

IUCN

(The International Union for Conservation of Nature). ’s Werelds oudste en grootste globale
milieuorganisatie. IUCN NL stelt zich ten doel om, vanuit de specifieke Nederlandse situatie en context, bij te
dragen aan het behoud en een verantwoord beheer van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen in
internationaal perspectief.

Kantoorafval

Afval dat tijdens kantoorwerkzaamheden vrijkomt, zoals papier en karton.

KPI

(Key Performance Indicator). Variabele om prestaties van ondernemingen te analyseren (ook wel kritische
prestatie-indicator genoemd).

LEAB

(Laag Energie Asfaltbeton). Door BAM ontwikkeld asfalt waarvan de productie minder energie kost dan de
productie van traditioneel asfalt, omdat het wordt geproduceerd bij een temperatuur van 95 °C in plaats van
165 °C.

Lean construction

Een manier van bouwen en construeren die erop is gericht om verspilling en andere zaken die geen
toegevoegde waarde bieden, te elimineren.

Lokaal

Betreffende het land waarin wij werken.

Ngo

(Niet-gouvernementele organisatie). Organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op één of
andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang.

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OHSAS

(Occupational Health & Safety Advisory Services). Arbo-zorgsysteem dat eisen bevat voor een arbomanagementsysteem waarmee de organisatie de arbo-risico’s die verband houden met de activiteiten van
de organisatie kan beheersen en de prestatie van het systeem kan verbeteren.

Prefab beton

Voorgefabriceerde betoncomponenten (inclusief stalen wapening), bijvoorbeeld kolommen, funderingen,
muren, vloeren, betontegels en dergelijke.

QHSE

(Quality Health Safety and Environment). Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.

SAA

(Safety Awareness Audits). Intern ontwikkeld evaluatiesysteem, waarmee de mate en kwaliteit van de
ongevallenbeheersing door het management kan worden bepaald.

Sloopafval

‘Ongewenst’ materiaal dat ontstaat bij (selectieve) sloopwerkzaamheden.

Value engineering

Systematische methode voor de technische uitwerking van een ontwerp om de waarde van goederen of
producten en diensten te verbeteren door middel van een onderzoek naar de functie. De waarde, zoals
bepaald, is de verhouding van de functie ten opzichte van de kosten.

VBDO

(Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling). Vereniging opgericht met het doel om
kapitaalmarkt te verduurzamen. De VBDO maakt multinationals en beleggers bewust van hun bijdrage aan
een duurzame kapitaalmarkt door hen te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

W&R Groenwoning

Duurzame en energiezuinige woningen.

Water

Totaal volume van drinkwater dat wordt gebruikt door BAM.

ZOAB

(Zeer Open Asfaltbeton). Asfalt met een hoog percentage holle ruimte. De open holtes in dit asfalt werken
geluidsabsorberend.
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GHG Protocol
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Toelichting op de data

De in deze tabel vermelde percentages geven weer in hoeverre de in dit
verslag gepresenteerde uitkomsten voor de betreffende indicator zich
verhouden tot het totaal van Koninklijke BAM Groep.
2011
Human Resources
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Gemiddeld aantal fte

100%

Man/vrouw %

100%

Verdeling fulltime/parttime

100%

Verdeling man/vrouw

100%

Fte jaareinde

100%

Aantal medewerkers jaareinde

100%

Aantal fte jaareinde per thuisland

100%

Personeel naar leeftijdsgroep

100%

Verzuimpercentage

59%

Functieniveaus

100%

Gemiddelde opleidingskosten per medewerker

71%

Gemiddeld aantal uren opleiding per medewerkers

68%

Veiligheid
Ongevallenindex (IF)

100%

Veiligheidsbewustzijn (SAA)

100%

Energie en emissies
CO2-emissie in kiloton

100%

CO2-emissie-intensiteit (ton/€ miljoen)

100%

CO2-emissie per thuisland

100%

CO2-emissie per bron

100%

CO2-emissie per sector

100%

CO2-emissie per scope

100%

NOx-emissie

64%

Energie in terajoule

100%

Auto’s met A-/B-/C-label

39%

Afval
Afgravingsafval

98%

Sloopafval

98%

Bouwafval

98%

Kantoorafval

98%

Afval in tonnen

98%

Afvalscheiding

39%

Integriteit
Zogenoemde onregelmatigheden

50%

Integriteitstraining

50%

Bronnen
Grondstoffengebruik

39%

Lokaal inkopen

39%

Gecertificeerd hout

55%
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