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BAM Duurzaam hoofdlijnen 2009
Inhoud

Ondernemingsprincipes Koninklijke BAM Groep nv
Koninklijke BAM Groep realiseert
voorzieningen voor de samenleving,
zoals woningen, kantoren, scholen,
ziekenhuizen, winkels, recreatieve en
industriële voorzieningen, infra
structuur en meer. BAM streeft
daarbij naar beheersing van effecten
van ons handelen op maatschappij
en milieu. Hierbij werkt Koninklijke
BAM Groep in  de bouwprocesketen
nauw samen met medewerkers,
opdrachtgevers, toeleveranciers
en onderaannemers.
Bij onze strategische besluitvorming
maken wij een afweging tussen
belangen op korte en lange termijn.
Tevens integreren wij sociale, milieu- 
en  economische overwegingen.
Wij hechten aan een open dialoog
met onze omgeving, en aan tijdige
en effectieve communicatie met
externe belanghebbenden.
Mensen: respectvolle omgang met
opdrachtgevers, medewerkers en
de samenleving
1. O
 pdrachtgevers: Wij streven naar
tevreden klanten
Het is essentieel dat onze
opdrachtgevers vertrouwen stellen
in onze onderneming en dat wij
voldoen aan hun verwachtingen.
Wij werken samen met onze
opdrachtgevers en ondersteunen
hen bij het ontwikkelen van duur
zame oplossingen.
2. S amenleving: Wij bevorderen goede
contacten met onze omgeving
Door de aard van onze werkzaam
heden hebben wij een direct
effect op de omgeving en op de
mensen in de buurt. Wij nemen een
proactief standpunt in om te verze
keren dat ons werk zo min mogelijk
overlast veroorzaakt. Wij streven
ernaar een positieve bijdrage te
leveren aan initiatieven en projecten
van de lokale gemeenschap.
3. M
 edewerkers: Wij staan voor onze
medewerkers
Wij onderkennen dat de continue
groei en ontwikkeling van onze
onderneming noodzakelijk is om
medewerkers met talent, vaardig
heden en ervaring te interesseren,
in dienst te nemen en te behouden.
De betrokkenheid bij onze mede
werkers is uitgewerkt in:

•G
 ezondheid en veiligheid –
Gezondheid en veiligheid zijn
topprioriteit voor onze onder
neming. Wij willen onze presta
ties op het gebied van veiligheid
en gezondheid voor al onze
medewerkers en voor allen die
te maken hebben met onze
activiteiten, waaronder het
publiek in het algemeen, continu
verbeteren en handhaven.
• Gelijkheid en diversiteit –
Koninklijke BAM Groep streeft
ernaar een uitdagende werkom
geving te bieden, waarin
iedereen zich gewaardeerd en
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, burger
lijke staat, ras, huidskleur,
etnische herkomst, geloofsover
tuiging, seksuele geaardheid,
handicap of leeftijd.
• Opleiding en ontwikkeling –
Wij willen een lerende cultuur
scheppen en mogelijkheden
bieden, waarbij onze mede
werkers hun kennis en vaardig
heden optimaal kunnen aan
wenden voor de onderneming.
Wij zullen onze medewerkers
eveneens helpen bij het verbe
teren van hun vaardigheden
om hun loopbaan- en ontwikke
lingswensen te realiseren.
Milieu: wij onderkennen onze
verantwoordelijkheid met het
oog op toekomstige generaties
4. Milieu: Wij streven ernaar onze
milieuprestaties te verbeteren
Wij treffen alle redelijkerwijs
mogelijke maatregelen om onze
activiteiten zodanig uit te voeren
dat milieu-effecten zo minimaal
mogelijk zijn. Wij onderkennen
onze verantwoordelijkheid ten
aanzien van de natuur en streven
ernaar elk negatief effect zo klein
mogelijk te houden.
5. E nergie en hulpbronnen: Wij zullen
de efficiency verhogen
Wij onderkennen het energie
gebruik van de gebouwde
omgeving en de uitdagingen
van klimaatverandering.

Wij zetten ons in om de energieefficiency van onze activiteiten,
producten en diensten te ver
beteren.
Wij zullen onze activiteiten en
prestaties regelmatig evalueren
om na te gaan hoe wij energie,
transport en watergebruik kunnen
verminderen. Ook zullen wij her
gebruik bevorderen en afval zoveel
mogelijk beperken. Waar mogelijk
zullen wij alternatieve materialen
en methoden toepassen om in
samenwerking met onze opdracht
gevers en toeleveranciers grond
stoffen optimaal te gebruiken.
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6. Ondernemingsintegriteit: Wij staan
voor eerlijk zakendoen
Wij willen een verantwoordelijke
onderneming zijn. Dit betekent dat
wij onze werkzaamheden uit
voeren in overeenstemming met
de geldende ethische, professio
nele en juridische normen. Wij
vinden corruptie, omkoping en
concurrentievervalsing
onaanvaardbaar.
7. I nnovatie:
Innovatie is essentieel voor de ont
wikkeling van onze onderneming
en voor het vinden van krachtige
duurzame oplossingen in de
gebouwde omgeving. Wij stellen
ons ten doel om duurzame oplos
singen te stimuleren, waarbij eco
nomische, milieu- en maatschap
pelijke belangen met elkaar in
evenwicht zijn.

Dit verslag BAM Duurzaam hoofd
lijnen 2009 is een verkorte versie
van het Duurzaamheidsverslag
2009, dat kan worden gedownload
op www.bam.nl en waarvan een
exemplaar kan worden aangevraagd
bij info@bam.nl of (030)659 86 21.

De BAM Ondernemingsprincipes vormen
de basis voor het managen van onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ze vormen het vertrekpunt voor het
ontwikkelen en implementeren van ons
beleid en onze procedures.

Geïnteresseerden kunnen zich
met vragen over het duurzaam
heidsbeleid van BAM of over deze
BAM Duurzaam hoofdlijnen 2009
richten tot de directeur
Corporate social responsibility,
drs. T.P.L.M. van Beek,
Koninklijke BAM Groep nv,
Postbus 20, 3980 CA Bunnik,
t.van.beek@bamgroep.nl
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Duurzame ontwikkeling is essentieel

‘Voor de samenstelling van het
Duurzaamheidsverslag 2009 baseert
BAM zich – net als in 2008 – op inter
nationale richtlijnen van het Global
Reporting Initiative. Nieuw dit jaar is
dat PricewaterhouseCoopers onze
verslaglegging heeft geverifieerd.’
J. Ruis,
CFO

‘BAM streeft ernaar opdrachtgevers
de economisch beste oplossing te
bieden, waarbij een eventueel
nadelig effect op het milieu zo gering
mogelijk is. In onze markten willen
wij met innovatieve producten en
diensten beantwoorden aan de ver
wachtingen van onze opdrachtgevers
en een bijdrage leveren aan het
oplossen van hun problemen. Werke
lijk duurzame oplossingen komen tot
stand door de krachten in de keten te
bundelen. Dat betekent dat wij  in
een zo vroeg mogelijk stadium van
het ontwerp- en aanbeste
dingsproces, met onze opdracht
gevers en andere betrokkenen het
aspect duurzaamheid willen
uitwerken.’
Ir. N.J. de Vries,
vice-voorzitter raad van bestuur

‘Duurzaamheid is bij BAM diep
geworteld. Het vormt een van de
speerpunten van ons beleid en is
opgenomen in de strategische
agenda voor de periode 2010-2012.
BAM werkt intensief samen met onze
stakeholders aan de verdere ontwik
keling op het gebied van maatschap
pelijk verantwoord ondernemen
binnen onze organisatie. Wij willen
hierbij een voortrekkersrol blijven
vervullen in onze sector.
Een duurzame bedrijfsvoering blijft
onze ambitie. Als leidraad voor ons
handelen hebben wij zeven BAM
Ondernemingsprincipes geformu
leerd. Daarbij kennen wij prioriteit
toe aan CO2-reductie, afvalmanage
ment en veiligheid. Naast deze drie
speerpunten staat bij werkmaat
schappijen community engagement
hoog op de agenda, alsmede integri
teit en diversiteit.’
Ir. J.A.P. van Oosten,
voorzitter raad van bestuur

Update BAM Ondernemingsprincipes in 2010
De BAM Ondernemingsprincipes vormen sinds 2008 de basis van het duur
zaamheidsbeleid van de Groep. BAM zal in 2010 nagaan of de Onderne
mingsprincipes nog in alle opzichten beantwoorden aan de verwachtingen
van huidige en toekomstige stakeholders van de Groep. Enerzijds kunnen
snel voortschrijdende economische, politieke en ecologische veranderingen
aanleiding geven tot aanpassingen, anderzijds kunnen interne ontwikke
lingen, zoals het uitbrengen van de strategische agenda 2010-2012, hiertoe
aanleiding geven.
Zo hebben interne stakeholders aangegeven verdere verduidelijking van de
huidige principes van belang te vinden. Tevens bestaat behoefte om expli
cieter in te gaan op de verantwoordelijkheid van BAM ten aanzien van de
supply chain en op de visie van BAM met betrekking tot het creëren van
economische groei door duurzame bedrijfsvoering.
In dit kader zal BAM met interne en externe stakeholders spreken, tijdens
de BAM multi-stakeholdersdialoog in maart 2010, over de mogelijkheden
om laatstgenoemde aspecten op de volgende manier in de Ondernemings
principes te verwoorden.
Supply chain: BAM streeft naar een duurzame relatie met zijn
ketenpartners
BAM behandelt zijn ketenpartners op een verantwoordelijke manier en wil
de kennis en kunde gebruiken van zijn preferred partners die samen met
BAM duurzame bedrijfsvoering en best practice promoten en sectorbreed
ontwikkelen.
Meerwaarde: BAM streeft naar economische groei door duurzame
oplossingen
BAM wil economische waarde creëren voor zijn stakeholders door het
inzetten van de meest effectieve en verantwoordelijke bedrijfsvoering en
producten. Voor BAM leidt duurzaamheid tot meer economische welvaart.

‘BAM slaagt er in toenemende mate
in met vaste partijen projectoverstij
gende samenwerkingsverbanden aan
te gaan. Door zulke co-makerships
hoeft de vraag met wie wij een pro
ject zullen realiseren niet meer te
worden beantwoord. In plaats
daarvan kunnen wij ons concentreren
op vragen die het project zelf
betreffen, zoals hoe dit op de meest
efficiënte wijze tot stand kan worden
gebracht. Dat biedt naast bedrijfs
economische ook grote voordelen op
het gebied van duurzaamheid. Wij
creëren zo een platform, waarop wij
afspraken maken over onder meer
afvalmanagement, CO2-emissie, vei
ligheid en een gezonde
werkomgeving.’
Ir. R.P. van Wingerden MBA,
lid raad van bestuur

‘Het verankeren van alle aspecten
van duurzaamheid in de organisatie –
van veiligheid tot energiemanage
ment – vraagt voortdurende aan
dacht én de betrokkenheid van alle
medewerkers. Daarbij kunnen onze
werkmaatschappijen veel van elkaar
leren, over de grenzen van de eigen
sectoren of landen heen. Ook in dit
opzicht bewijst de organisatiestruc
tuur van onze Groep zijn waarde.’
M.J. Rogers,
lid raad van bestuur

BAM streeft naar tevreden opdrachtgevers. De Groep beschouwt het als essentieel
dat opdrachtgevers vertrouwen stellen in de onderneming en dat BAM voldoet aan
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hun verwachtingen. BAM werkt samen met opdrachtgevers en ondersteunt hen bij
het ontwikkelen van duurzame oplossingen.

BAM Ondernemingsprincipe 1

BAM en duurzaamheid
Mijlpalen 2009
- Veiligheid:
- Update Richtlijn Veiligheids- 
en Gezondheidsmanagement;
- Verdere toename van veilig
heidsbewustzijn (stijging
SAA-score);
-  CO2-management: implemen
tatie van rapportagesysteem
ingebouwd in reguliere finan
ciële rapportage;
- Afvalmanagement: start van
samenwerking met ketenpart
ners om afvalproductie te redu
ceren en afvalverwerking te
optimaliseren;
- Diversiteit: start met work
shops Diversity and Inclusive
Leadership, top down;
- Integriteit: BAM voor derde
keer op rij nummer 1 in
VEB-onderzoek;
- Community engagement:
ter gelegenheid van
140 jaar BAM, 140 keer
€ 1.000,– steun aan liefdadig
heidsinstellingen, voorgedragen
door BAM-medewerkers.

Doelstellingen 2010
- Veiligheid:
- organisatie van BAM-brede
veiligheidsdag voor eigen
medewerkers en onderaannemers;
- verbeteren veiligheidsresul
taten bij werkmaatschappijen
met benedengemiddelde
veiligheidsscores;
- CO2-management: reductie van
carbon footprint met 5 procent
in 2010, gerelateerd aan omzet
ontwikkeling en aard van de
bedrijfsactiviteiten, ten
opzichte van referentiejaar
2009;
- Afvalmanagement: formuleren
van op KPI-gebaseerde doel
stellingen met effectieve uit
voering vanaf 2011 (5 procent
minder bouwafval en 10 pro
cent meer gesorteerd afval);
-  Diversiteit: introductie van op
KPI-gebaseerde doelstellingen
namelijk minimaal 15 procent
van instroom en maximaal 5
procent van de uitstroom is
vrouwelijk in Nederlandse
werkmaatschappijen;
-  Integriteit: doorzetten met
volle kracht van compliance
programma;
-  Community engagement:
verdere implementatie van
Keurmerk Bewuste Bouwers en
keuring van bouwplaatsen door
monitors in Nederland, en
verder ontwikkelen van breed
en veelomvattend communityengagementbeleid in het
Verenigd Koninkrijk.

Opdrachtgevers
Resultaten 2009

Doelstellingen 2010

- O
 ntwikkelen van branchebrede
leidraden voor duurzaamheid,
zoals Toolkit Bestaande Bouw;
- Aanbieden van duurzaamheids
toets voor bouwontwerp door
BAM Utiliteitsbouw.

- V
 erder implementeren van comakership in de  samenwerking
met ketenpartners;
- Verder ontwikkelen van nieuwe
leidraden zoals Toolkit Duurzame
Gebiedsontwikkeleing;
- Organiseren van KPI-gerelateerde
klanttevredenheidsonderzoeken
en formuleren van kwantitatieve
doelstellingen.

Om de positie vooraan in de
waardeketen te versterken, neemt
BAM verscheidene initiatieven. Zo
zijn diverse bedrijfsonderdelen en
concepten ontwikkeld, onder meer
Office-Up, Vitaal ZorgVast en
BAM Techniek - Energy Systems.

Naast deze bedrijfsonderdelen en
concepten heeft BAM ook
instrumenten ontwikkeld die het in
kaart brengen en meetbaar maken
van de wensen van de opdrachtgever
vergemakkelijken.

meer de investeringen,
toekomstige energielasten en
onderhoudskosten kan de
individuele opdrachtgever op maat
worden bediend en wordt het
vastgoed waardevast.

De Project Carbon Calculator is een
praktisch instrument om in
samenwerking met ketenpartners
CO2-reductiemogelijkheden te

De Toolkit Bestaande Bouw,
ontwikkeld door BAM
Woningbouw, biedt woning
bouwcorporaties maatregelen
voor de renovatie van oudere
gebouwen, en maakt het
mogelijk de invloed van energie
verbeteringsmaatregelen op de
woonlasten te berekenen. De
toolkit is begin 2009 aan de
Nederlandse minister van Wonen
en Integratie overhandigd.        

Office-Up herontwikkelt
commercieel vastgoed door het
revitaliseren van een incourant
kantoorgebouw tot een modern
en functioneel kantoor of het
transformeren van een kantoor
gebouw naar een nieuwe
bestemming.
Vitaal ZorgVast speelt in op de
gewijzigde marktwerking in de
Nederlandse gezondheidssector.
Vitaal ZorgVast biedt opdracht
gevers een meerwaarde in de vorm
van procesintegratie en risico
participatie bij de ontwikkeling van
gezondheidszorg instellingen.
BAM Techniek - Energy Systems is
een bedrijfsonderdeel dat zich
richt op ontwikkeling, ontwerp,
aanleg, financiering en langjarige
exploitatie van duurzame energie
systemen in woningbouw,
zorgsector en utiliteitsbouw.
BAM Techniek - Energy Systems
biedt klanten de mogelijkheid om
duurzameme energiesystemen te
laten ontwikkelen, realiseren en
exploiteren. Het betreft langjarige
contracten waarbij tegen gunstige
tarieven energievoorzieningen
worden gerealiseerd die een
aanzienlijke bijdrage leveren aan
de reductie van CO2-uitstoot. Een
aantal projecten is inmiddels
gerealiseerd en in exploitatie
genomen. BAM Techniek - Energy
Systems blijft zoveel mogelijk
investeren in innovatieve
ontwikkelingen en producten.

bepalen in de inkoop- en uitvoerings
fase van een bouwproject. Volgens
het principe van ‘open source’ is het
voor opdrachtgevers, leveranciers en
andere bouwpartners mogelijk om
het instrument uit te breiden en te
verfijnen. In het hoofdstuk BAM
Ondernemingsprincipe 5a – CO2emissie, wordt de PCC-tool
uitgebreid toegelicht.
De Toolkit Duurzame Stadionbouw
is een initiatief van BAM Utiliteitsbouw
om sportstadions op een duurzame
manier te ontwerpen en te bouwen.
BAM zal deze toolkit ter beschikking
stellen aan de markt. Het document
zal naar verwachting een belangrijke
rol vervullen in het voorstel van The
HollandBelgium Bid, de organisatie
die het wereldkampioenschap voetbal
in 2018 of 2022 naar België en
Nederland wil brengen. BAM is met
enkele andere vooraanstaande
ondernemingen official partner van
The HollandBelgium Bid.
De Green-Up Tool is een digitaal
analysemodel, waarin de ambities,
wensen en het budget van de
opdrachtgever als input worden
gebruikt. De output geeft inzicht in
een passend maatregelenpakket en
plan van aanpak. Het geeft een
ontwerp in een vroeg stadium richting
op basis van de bekende duurzaam
heidsscores (GreenCalc+, GPR Gebouw
en BREEAM-NL) en financiële aspecten.
Door vroeg inzicht te hebben in onder

BAM beschouwt gezondheid en veiligheid als topprioriteit voor de onderneming.

heden van de Groep maakt dat deze direct effect hebben op de omgeving en op

De onderneming hecht aan het continu verbeteren van de prestaties op het gebied

buurtbewoners. BAM neemt een proactief standpunt in om te verzekeren dat de

van veiligheid en gezondheid voor alle medewerkers en voor allen die te maken

werkzaamheden zo min mogelijk overlast voor hen veroorzaken. BAM toont zich

hebben met de activiteiten, waaronder het publiek in het algemeen.

betrokken en ondersteunt initiatieven en projecten van de lokale gemeenschap om
goed nabuurschap te bevorderen en te bewerkstelligen.

BAM Ondernemingsprincipe 2

BAM Ondernemingsprincipe 3a

Samenleving
Resultaten 2009
- M
 ede-initiatiefnemer van
Stichting Bewuste Bouwers in
Nederland;
- Fonds BAM 140; € 140.000,–
voor 140 charitatieve organi
saties, voorgedragen door
BAM-medewerkers;
- Aanstelling community
engagement manager in
BAM Construct UK.

Veiligheid
Doelstellingen 2010
- I mplementatie van Keurmerk
Bewuste Bouwers voor bouw
plaatsen en keuren van bouw
plaatsen door onafhankelijke
monitors;
- Verder ontwikkelen van breed
en omvattend community
engagement beleid

Resultaten 2009
- H
 erijking van Richtlijn Veilig
heids- en Gezondheidsmanagement;
- Stijgende trend van SAA-score
zet zich door in 2009.

Doelstellingen 2010
- O
 rganiseren van BAM-brede
veiligheidsdag voor eigen
medewerkers en ketenpartners;
-  Verbeteren veiligheidsresul
taten van werkmaatschappijen
met benedengemiddelde SAA
en bovengemiddelde IF.

Grafiek 1 Ongevalsindex (IF)
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De donaties van BAM 140 zijn ook
verstrekt aan diverse ontwikke
lingsprojecten in onder meer
Afrika en Zuid-Amerika. Stichting
Rondom Baba in Mali richt zich op
de allerarmsten in een dorp nabij
de stad Mopti. De stichting helpt
bij het opbouwen van een school
en een medisch centrum.

Bewuste Bouwers start in 2010 met
het verlenen van een keurmerk aan
bouwplaatsen. Een toetsing door een
onafhankelijke controleur moet uit
wijzen of een bouwplaats rekening
houdt met de omgeving, respectvol
omgaat met de medewerkers en de
veiligheid in acht neemt. Het keur
merk stimuleert goede communi
catie met de omgeving en maakt de
professionaliteit op bouwplaatsen
zichtbaar. Opdrachtgevers kunnen
bij de aanbesteding van een project
eisen dat de bouwplaats wordt aan
gemeld bij Bewuste Bouwers.

Het veiligheidsbeleid van BAM
Woningbouw – met uitgebreide veilig
heids- en gezondheidsdeelplannen – is
onder andere gericht op het ver
hogen van het veiligheidsbewustzijn
op onze bouwplaatsen. Regels als
het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen tot en met
het nemen en naleven van organisa
torische maatregelen, gelden voor
iedereen die zich op onze werken
bevindt. En dus ook voor onderaan
nemers. Om die reden is bij
BAM Woningbouw een aantal
veiligheidsbijeenkomsten voor direc
ties van onderaannemers georgani
seerd. Hieruit bleek dat onderaanne
mers gebaat zijn bij duidelijke regels
en strikte naleving hiervan. Sinds de
bijeenkomsten is men dan ook
alerter op het dragen van bescher
mingsmiddelen, op het voorkomen
van onveilige situaties en is de bouw
plaats beter opgeruimd.
BAM Woningbouw heeft onderaan
nemers en leveranciers schriftelijk
gewezen op het stringente veilig
heidsbeleid van BAM Woningbouw
en op het belang van veilige werk
plekken. Zij zijn daarbij geïnformeerd
over de veiligheidsmaatregelen die
BAM Woningbouw neemt om
bewustzijn te vergroten:
• alle medewerkers en bezoekers
krijgen een veiligheidsinstructie
in de BAM Preventie Unit;
• trainen van eigen medewerkers
(en soms ook medewerkers van
onderaannemers);
• toepassen van veilig en gekeurd
materieel;
• dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen;
• veiligheidswaarschuwingen geven
en opvolging ervan waarborgen.
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BAM wil de arbeidsomstandig
heden van de medewerkers ver
beteren. BAM Materieel, verant
woordelijk voor ontwikkeling en
beheer van bouwplaatsmaterieel,
legt bij het aanbieden van nieuwe
producten de nadruk op veilig
heid en gezondheid van de
gebruikers.
BAM Materieel heeft met een
goede stofafzuiging een bijdrage
geleverd aan het terugdringen
van kwartsstof. Door het
afvangen van stof ontstaat een
schonere werkplek voor de mede
werkers. Tegelijkertijd wordt het
milieu niet onnodig belast met
het schadelijke kwartsstof.
Voor het garanderen van een
goede vloerrandbeveiliging heeft
BAM Materieel het afgelopen jaar
een grote stap gemaakt met het
doorlichten van het totale bekis
tingspakket. BAM Materieel wil
alleen materieel inzetten
waarmee zeer veilig kan worden
gewerkt. Een voorbeeld is de uni
versele leuninghouders. Dit is een
standaardleuninghouder met
voor iedere uitvoeringsmethodiek
een passend bevestigingsmiddel.
Deze leuning kan op ieder project
worden toegepast, waarmee de
realisatie van een veilige werkplek
sterk is vereenvoudigd.

62,2

In navolging van het Considerate
Construction Scheme (CCS) uit het
Verenigd Koninkrijk is in Nederland
de stichting Bewuste Bouwers
opgericht. Bewuste Bouwers is een
initiatief van de Nederlandse bouw
bedrijven Ballast Nedam, Strukton,
Volker Wessels en Koninklijke BAM
Groep, maar neemt een onafhanke
lijke positie in.

12 Grafiek 1 Ongevalsindex (IF)
Koninklijke BAM Groep

62,2

In 2009 bestond BAM 140 jaar. Dit
jubileum was aanleiding voor de
sponsoractie BAM 140. Elke BAMmedewerker kon een vereniging,
stichting of liefdadigheidsinstel
ling voordragen voor een eenma
lige donatie van € 1.000,–. Onder
notarieel toezicht zijn uit de dui
zenden inzendingen 140 organi
saties geselecteerd. Het betreft
een groot aantal culturele, educa
tieve en charitatieve instellingen,
binnen en buiten de Europese
thuislanden van de Groep. Tot de
organisaties die steun ontvingen,
behoort therapeutisch kinderdag
verblijf Het Veer in Sint-Niklaas.
De organisatie richt zich op peda
gogische en therapeutische bege
leiding van niet-schoolgaande
kinderen met een handicap en
besteedt het geld aan de aankoop
van didactisch materiaal, specifiek
voor het testen van de motoriek.

Trainingsprogramma
veiligheid onderaannemers
en leveranciers

9.7
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Veilige innovaties
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Bewuste Bouwers
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BAM bevordert goede contacten met zijn omgeving. De aard van de werkzaam
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Koninklijke BAM Groep streeft naar het bieden van een uitdagende werkomgeving,

Koninklijke BAM Groep wil voor alle medewerkers een lerende cultuur scheppen

waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd weet. BAM zet zich in voor het

en medewerkers mogelijkheden bieden hun kennis en vaardigheden optimaal

principe van gelijke kansen en stelt zeker dat geen sollicitant of medewerker wordt

aan te wenden voor de onderneming. BAM zal medewerkers eveneens

benadeeld op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur, etnische

assistentie bieden bij het verbeteren van vaardigheden om hun loopbaan

herkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.

en ontwikkelingswensen te realiseren.

BAM Ondernemingsprincipe 3b

BAM Ondernemingsprincipe 3c

Diversiteit

Opleiding en ontwikkeling

Resultaten 2009

Grafiek 4 Aantal werknemers (fte)
ultimo 2009 per thuisland (%)

Doelstellingen 2010
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Deelnemers BAM Vakschool.

Grafiek 10 Gemiddeld aantal uren
opleiding per medewerker per thuisland
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praktijkcases en het oefenen met
trainingsacteurs.
BAM Circles is een mentoring- en
intervisieprogramma waarin erva
ringen en ideeën met betrekking tot
duale carrièreplanning, leiderschap
en werk-privébalans besproken
worden tussen vrouwen en (senior)
management.
De workshop Diversity Tools bestaat
uit twee delen: de workshop Visibility
en de workshop Diversiteit, ambitie
en carrière. Visibility gaat over profi
lering en zichzelf ‘zichtbaar’ maken.
Vrouwen leren hoe ze zich sterker
kunnen profileren in vergaderingen,
presentaties en een-op-een con
tacten met leidinggevenden, klanten
en collega’s. De tweede workshop
focust op psychologische mecha
nismen, inzichten en praktijkerva
ringen rond de invloed van diversiteit
op ambities en loopbanen.

Met de oprichting van de BAM
Vakschool in 2009 speelt BAM
in op de groeiende vraag naar
vaktechnische opleidingen, die
optimaal zijn afgestemd op de
eigen organisatie.
De cursussen zijn gericht op het
vergroten van het vakmanschap
van bouwplaatsmedewerkers en
borging van kennis en ervaring.
De nauwe samenwerking tussen
de werkmaatschappijen, BAM
Vakschool en opleidingsinstituut
Bouwradius Training & Advies
resulteert in doelgerichte cur
sussen met een hoogwaardige
inhoud. Met specifiek voor BAM
ontworpen cursussen biedt de
BAM Vakschool maatwerk. Het
brede aanbod met diverse
modules staat garant voor een all
round vakopleiding. Inhoudelijk
worden de cursussen regelmatig
aangepast aan actuele ontwikke
lingen. Na goed gevolg wordt de
deelname aan een cursus vastge
legd op een digitale scholingspas.
In 2009 volgden bijna negen
honderd medewerkers van BAM
Utiliteitsbouw en BAM Woning
bouw een opleiding aan de BAM
Vakschool. Vooral de cursussen
Bedrijfshulpverlening, Hijsbege
leider en Toezichthouder steiger
stonden in de belangstelling.
Naar verwachting zal in 2010 het
aanbod worden uitgebreid met
opleidingen gericht op de infra
bedrijven van de Groep. Het
aantal deelnemers aan de BAM
Vakschool zal in 2010 naar ver
wachting stijgen tot circa 3.500.
Deze sterke groei houdt onder
meer verband met de start van de
opleiding Zo werken wij bij BAM.
Deze opleiding beoogt deel
nemers vertrouwd te maken met
de huisregels van BAM en hebben
betrekking op vier kernthema’s,
te weten veiligheid, milieu, inno
vatie en communicatie/samen
werking/integriteit.

Grafiek 9 Aantal deelnemers
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Deelnemers aan de workshops
Diversiteit en leiderschap
beschouwden de cursus als uiterst
waardevol. Duidelijk werd hoe
diversiteit effect kan hebben op
werkrelaties met en carrières van
vrouwelijke medewerkers. Ook
werd inzichtelijk gemaakt hoe zij
zelf – vaak onbewust – reageren
op situaties in de werksfeer die
betrekking hebben op de manvrouwrelatie. De workshops
maken deel uit van het BAM
Diversiteitsprogramma van BAM
Business School. Dit programma
omvat tevens het Female
Empowerment Program, de BAM
Circles en de workshop Diversity
Tools. Het BAM Female Empower
ment Program tracht de door
stroom te bevorderen van vrouwe
lijke medewerkers naar hogere
functies. Het programma is een
mix van presentaties, opdrachten,

9%

47%

21%

- O
 pnemen van maatschappelijk
verantwoord ondernemen in
opleidingen;
- Meer aandacht voor het ontwik
kelen van commerciële vaardig
heden bij onze medewerkers.

Nederland

Ruim tweehonderd managers
(leden raad van bestuur, werk
maatschappijdirecteuren, regio
directeuren en afdelingsdirec
teuren) hebben in 2009 de work
shop Diversity and Inclusive
Leadership gevolgd. Deze work
shop maakt deelnemers meer
bewust van aspecten van de
bedrijfscultuur die van invloed
zijn op de in- en doorstroom van
vrouwen naar hogere functies.

Grafiek 5 Procentuele verdeling full time
en part time BAM (%)

- Oprichten BAM Vakschool.

976

Workshops Diversiteit en
leiderschap

- I ntroductie van KPI’s en doel
stellingen, namelijk minimaal
15 procent van instroom en
maximaal 5 procent van uit
stroom betreft vrouwelijke
medewerkers.

Nederland

- S
 tart workshops Diversity and
Inclusive Leadership top down.
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BAM streeft ernaar de milieuprestaties te verbeteren. De Groep tracht alle

BAM onderkent het belang van het verminderen van het energiegebruik van de

redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om de ondernemingsactiviteiten

gebouwde omgeving om de klimaatverandering te bestrijden. De Groep zet zich in

zodanig uit te voeren dat milieueffecten minimaal zijn. BAM onderkent een

om de energie-efficiency van de activiteiten, producten en diensten te verbeteren.

verantwoordelijkheid ten aanzien van de natuur en streeft ernaar elk negatief

BAM evalueert activiteiten en prestaties regelmatig om na te gaan hoe energie-,

effect zo klein mogelijk te houden.

transport- en watergebruik kunnen worden verminderd.

BAM Ondernemingsprincipe 4

BAM Ondernemingsprincipe 5a

CO2
Scope 1

Scope 2
31 kTon, 11%

224 kTon, 81%

Scope 3
22 kTon, 8%

Gasgebruik

Zakenreizen

Leaseauto’s
Brandstof

Elektriciteit van
het nationale net

Bedrijfswagens

Kantoorbestellingen

Figuur 3 BAM CO2 -emissie per scope

Milieu
Resultaten 2009

CO2
Doelstellingen 2010

- Uitrollen van green fleet policy.

- S
 tarten van proefproject BAM
Mobiliteitskaart.

Bouwactiviteiten hebben een
grote invloed op het milieu. De
hoeveelheid grondstoffen die
nodig is om infrastructuur en de
gebouwde omgeving te creëren,
vraagt veel van het milieu. De
beschikbaarheid van grondstoffen
is niet onbeperkt. Bewust beleid
hoe om te gaan met het milieu, is
derhalve van het grootste belang.
Elke medewerker dient een
ambassadeur voor een beter
milieu te zijn. Het milieubeleid
wordt gecoördineerd bij de
meeste Nederlandse werkmaat
schappijen door zogenoemde
KAM-managers (Kwaliteit, Arbo,
Milieu). Bij de Britse en Ierse werk
maatschappijen van BAM zijn environmental managers aangesteld
om de milieuprestaties van de
organisatie te verbeteren.

In het Verenigd Koninkrijk werken
BAM Nuttall en BAM Construct UK
samen om de green fleet policy
verder te implementeren, waarbij
het reduceren van gereden
kilometers en de verdere
bewustwording van medewerkers
belangrijke onderwerpen vormen.
In 2010 zullen hieraan concrete
maatregelen verbonden worden.

BAM Utiliteitsbouw bouwt
met natuur
BAM Utiliteitsbouw realiseerde in
samenwerking met Vogelbescher
ming Nederland de checklist
Natuurvriendelijke maatregelen
aan gebouwen. Met de checklist
kunnen bouwbedrijven, maar ook
opdrachtgevers en architecten, op
eenvoudige wijze nagaan op welke
wijze bouwprojecten en de directe
omgeving daarvan natuurvriende
lijker kunnen worden gemaakt.

Green fleet policy bij BAM
BAM blijft zich inzetten voor het
verduurzamen van het wagenpark.
Dat heeft in het verslagjaar geleid
tot een aantal maatregelen. Zo
werd besloten om uitsluitend
personenauto’s met een energie
zuinig label A, B of C te leasen.
Inmiddels voldoet 85 procent
van het Nederlandse BAMwagenpark aan deze norm. Ook
de ontwikkeling van elektrische
voertuigen wordt nauwlettend
gevolgd. BAM participeert onder
meer actief in een Nederlands
consortium dat de mogelijkheden
onderzoekt voor de grootschalige
gezamenlijke inkoop van
elektrische bedrijfswagens.

Rijvaardigheidstrainingen
BAM Infratechniek is in 2009 gestart
met een cursus rijvaardigheid. De
cursus is bestemd voor alle 1.100
medewerkers met een bedrijfs
wagen en wordt verzorgd door het
Nederlands Instituut voor Verkeers
veiligheid. De training loopt door
tot in 2010.
Medewerkers van BAM Infratech
niek nemen dagelijks deel aan het
verkeer en werken op en langs de
weg. Verkeersveiligheid is een
belangrijk onderdeel van het dage
lijkse werk. De werkmaatschappij
biedt medewerkers deze cursus aan
om hen bewust te maken van de
gevaren op de weg. In de cursus
wordt theorie, bijvoorbeeld over
verkeersinzicht, rem-, berm- en
uitwijktechniek, afgewisseld met
praktijksituaties op de testbaan.

Gecertificeerde cradle-tocradleconsultants
BAM is direct betrokken bij diverse
ontwikkelingen om ondernemings
activiteiten nadrukkelijk(er) te
beschouwen vanuit milieuperspec
tief. Zo is Koninklijke BAM Groep lid
van het Rotterdam Sustainability
Initiative (RSI), een non-profit orga
nisatie voor opleiding en onderzoek
op het gebied van cradle to cradle
(C2C).
Tebodin, het ingenieursbureau van
de Groep, heeft een cradle-tocradleprojectgroep opgericht. Deze
projectgroep heeft het cradle-tocradleconcept vertaald naar de
dienstverlening van Tebodin.
Het resultaat is de cradle to cradle
value engineering tool.

Resultaten 2009

Doelstellingen 2010

-  I mplementeren professioneel
rapportagesysteem ten
behoeve van gedegen inzicht in
eigen carbon footprint;
-  Project Carbon Calculator (PCC)
openbaar ter beschikking
gesteld tijdens BAM-sympo
sium 2009;
- Gebruik van groene stroom.

- R
 eductie van CO2-emissie met
5 procent in 2010 ten opzichte
van 2009, gerelateerd aan
omzet en aard van
bedrijfsactiviteiten;
-  Bewustwording bij ketenpart
ners rond nut en noodzaak van
databeschikbaarheid
vergroten.

De carbon footprint van
Koninklijke BAM Groep

De helft van BAM’s CO2-emissie
wordt uitgestoten op bouwplaatsen.
Vooral het brandstofverbruik op de
bouwplaatsen, blijkt daaraan ten
grondslag te liggen.
Het wagenpark is goed voor onge
veer een derde van BAM’s carbon
footprint. In dit verslagjaar is voor
het eerst het zakelijk gebruik van
privé-auto’s meegenomen.
Asfaltcentrales zijn verantwoordelijk
voor ongeveer 10 procent van de
totale uitstoot. De uitstoot ten
gevolge van vliegreizen bedraagt
2 procent van de totale footprint.   

Op basis van het energieverbruik  
van alle werkmaatschappijen
wereldwijd, is de carbon footprint
van Koninklijke BAM Groep als
gevolg van de directe en indirecte
CO2-emissies door de bedrijfs
activiteiten in 2009 bepaald op
277 kiloton CO2.

Verdeling van CO2-emissies
over sectoren en landen
De carbon footprint van BAM
wordt voor 95 procent bepaald
door de sectoren Bouw en Infra,
die samen 90 procent van de
omzet bepalen. De sector Vast
goed is verantwoordelijk voor
bijna 10 procent van de omzet,
maar draagt slechts 1 procent bij
aan de carbon footprint. In de
overige sectoren is de CO2-emissie
in lijn met de omzetbijdrage. De
sector Infra is van alle sectoren
het meest energie-intensief.
De CO2-emissie over de thuis
landen van Koninklijke
BAM Groep in relatie tot de omzet
die in de landen wordt gereali
seerd, leert dat de CO2-emissie in
Ierland en ten gevolge van de
wereldwijde activiteiten (pro
jecten buiten de vijf thuislanden,
uitgevoerd door vooral BAM Inter
national en Tebodin) relatief
groot is. In Ierland wordt dit ver
oorzaakt doordat in het land
vooral projecten in de energieintensieve Infra-sector worden
uitgevoerd. Bij de wereldwijde
activiteiten blijkt een aantal uit
zonderlijke projecten van BAM
International erg energie-intensief
te zijn. In de andere thuislanden
ligt de ratio lager vanwege de
mix van activiteiten over de ver
schillende sectoren.

ProRail CO2-prestatieladder
ProRail, beheerder van de spoorinfra
structuur in Nederland, heeft de pres
tatieladder geïmplementeerd om
bedrijven die deelnemen aan Pro
Rail’s aanbestedingen te stimuleren
in hun CO2-bewustzijn. Concreet
geldt sinds 1 december 2009: hoe
meer een bedrijf zich inspant om
inzicht te krijgen in en het reduceren
van de carbon footprint, hoe hoger
het bedrijf stijgt op de prestatie
ladder en hoe groter het gunnings
voordeel voor het bedrijf wordt (tot
10 procent).
Daarbij wordt gewezen op het belang
van ketenintegratie: bedrijven die
zich willen certificeren voor de
hoogste treden op de prestatieladder
zullen in dialoog gaan met overheid
en niet-go’s over de bedrijfsfootprint,
initiatieven ontwikkelen om CO2reductie in de sector te faciliteren en
de carbon footprint van zijn A-leve
ranciers vereisen.
In het verslagjaar heeft BAM Rail zich
gecertificeerd voor de op een na
hoogste trede (niveau 4), en heeft
zich tot strategische bedrijfsdoelstel
ling gesteld om zich in 2010 te certifi
ceren voor de hoogste trede. BAM
Civiel en BAM Wegen hebben zich
gecertificeerd voor niveau 3.

Reductie carbon footprint
BAM stelt zich tot doel om de
carbon footprint in 2010 met
5 procent te reduceren ten
opzichte van 2009, gerelateerd
aan de omzet en uitgaand van
bedrijfsactiviteiten van vergelijk
bare aard.
Grafiek 12 Carbon footprint per thuisland
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BAM zal hergebruik van materialen bevorderen en afval zoveel mogelijk beperken.

BAM wil de belangen op het gebied van mens, meerwaarde en maatschappij in de

Waar mogelijk past de Groep alternatieve materialen en methoden toe om in

verschillende fasen van het inkoopproces integreren.

samenwerking met opdrachtgevers en toeleveranciers grondstoffen optimaal te
gebruiken.

BAM Ondernemingsprincipe 5b

BAM Ondernemingsprincipe 5c

Afval

Duurzaam inkopen

Resultaten 2009

Doelstellingen 2010

- I mplementeren professioneel
rapportagesysteem, inge
bouwd in reguliere financiële
rapportages.
- Samenwerking met afvalver
werkers en leveranciers om
afvalproductie te reduceren.

Resultaten 2009

-  I n Verenigd Koninkrijk: intro
ductie van BAM Smart Tool.
- In Nederland: formuleren van
kwantitatieve doelstellingen
voor afvalmanagement en
reductie.

-  I nterne en externe bewust
wording generen over de
economische mogelijkheden
van duurzaam inkopen;
-  Organiseren leveranciers
bijeenkomst gerelateerd aan
duurzaamheidsscan bij top 200
Nederlandse leveranciers;
-  Verder integreren van
duurzaamheid in waardeketen.

Werkgroep Afval

De verbeteringen die worden aan
duurzamere verpakkingsvormen en
gedragen zijn met name gericht op
betere scheiding aan de voorkant.
Bij BAM is een werkgroep Afval
betere scheiding op de bouw en
De werkgroep Afval presenteert
actief. De werkgroep
daarmee het beperken van het bouw- 
in maart 2010 resultaten over de
MVO Leveranciersscan
bestaat uit BAM-medewerkers
en sloopafval. Hoe meer gemengd
verscheidene initiatieven. BAM
van diverse werkmaatschappijen
afval kan worden voorkomen hoe
verwacht hiermee weer een
Een goed voorbeeld hiervan is het
en disciplines en uit vertegen
minder milieubelasting en hoe
belangrijke stap te zetten richting
gezamenlijk initiatief van de
woordigers van een aantal
meer geld er kan worden bespaard.
afvalvermindering in de keten.
Nederlandse werkmaatschappijen
belangrijke leveranciers en bouw
Daarnaast start binnenkort een
om bij hun tien belangrijkste leve
partners als SITA, Technische
pilot met Technische Unie omtrent
Ook in thuisland Ierland tracht
ranciers, onderaannemers en
Unie, CRH Bouwmaterialen en
gedifferentieerde logistieke dienst
BAM het bewustzijn rond afval
bouwpartners via een vragenlijst
Pont Meijer. In de werkgroep
verlening. Dit is een werkwijze van
vermindering te integreren in de
te informeren naar hun inspan
wordt de afvalscheiding op de
Technische Unie waarbij een uitwis
gehele waardeketen. BAM Con
ningen inzake maatschappelijk
Grafiek 14 Afvalproductie naar herkomst (volume in m3)
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340.000
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Grafiek 14 Afvalproductie
naar herkomst (volume
in m3)
SITA, belangrijke partner inzake
De werkgroep bekijkt of dit concept
processen. BAM Contractors wil
Uit de vragenlijst kwamen onder
afvalverwerking op de BAMook in andere situaties gebruikt kan 85.000zich op die manier ervan over
meer de volgende punten naar
bouwplaatsen, is het mogelijk
worden.
tuigen dat onderaannemers
voren:
745.000
Afgravingsafval
hoeveelheden afval per werk
Met Pont Meijer en CRH Bouwmateri
werken volgens het
afvalbeleid
- 85 procent van de respon
Sloopafval
Bouwafval
maatschappij, per regio, per pro
alen heeft de werkgroep 340.000
zich gericht
van BAM.
denten berekent geen eigen
Kantoorafval
3.825.000
ject te analyseren. Dit vormt een
op vermindering van afval bij de leve
carbon footprint;
Grafiek 14 ring
Afvalproductie
naar herkomst (volume
in m3)
goede basis om het effect van de
van bouwmaterialen.
Geconclu
Grafiek 15 Afvalproductie naar bestemming (volume in m3 )
verbeteringen die worden aan
deerd kan worden dat veel verpak
85.000
gedragen door de werkgroep,
kingsvormen
een directe relatie
745.000
over de komende jaren ook zicht
hebben met de productie.Afgravingsafval
De aan
1.275.000
baar te maken.
dacht is vervolgens meer Sloopafval
gericht op
340.000

Bouwafval
Kantoorafval

3.825.000
Grafiek 14

Afvalproductie naar herkomst (volume in m3)

80.000
Grafiek 15 Afvalproductie naar bestemming (volume in m3 )

3.645.000

85.000
745.000

Afgravingsafval
Sloopafval
Bouwafval
Kantoorafval

340.000

1.275.000

80.000

3.825.000

Grafiek 15 Afvalproductie naar bestemming (volume in m3 )

1.275.000

Afgravingsafval
Sloopafval
Bouwafval
Kantoorafval

3.645.000

Recycling / hergebruik
Verbranding met
energieterugwinning
Verbranding zonder
energieterugwinning/stort

1.275.000

80.000
3.645.000

Recycling / hergebruik

Recycling / hergebruik
Verbranding met
energieterugwinning
Verbranding zonder
energieterugwinning/stort

80.000

Grafiek 15 Afvalproductie naar bestemming (volume in m3 )

3.645.000

Recycling / hergebruik
Verbranding met
energieterugwinning
Verbranding zonder
energieterugwinning/stort

Doelstellingen 2010
-  I n samenwerking met
ketenpartners invoeren van
wederzijdse duurzaamheids
verklaring;
-  Datarapportage bij
bouwpartners stimuleren.

- m
 omenteel wordt door de res
pondenten beperkt aandacht
besteed aan afvalmanagement
bij de selectie van hun
toeleveranciers;
- de helft van de respondenten
geeft aan actief door BAM te
worden benaderd over
veiligheid.
Over de organisatie en de samen
werking met BAM, stelden de res
pondenten dat BAM 85 procent
van de aangeboden duurzame
alternatieven geheel of gedeelte
lijk overneemt.
BAM zal in 2010 verder werken
aan de ketenintegratie en -samen
werking, waarbij de resultaten
van de vragenlijst zullen worden
meegenomen.
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BAM wil een verantwoordelijke onderneming zijn. Dit betekent dat de Groep

BAM innoveert om evenwichtige duurzame oplossingen te vinden. Innovatie is

werkzaamheden uitvoert in overeenstemming met de geldende ethische,

essentieel voor de ontwikkeling van de onderneming en voor het vinden van

professionele en juridische normen. Voor BAM is corruptie, omkoping en

krachtige duurzame oplossingen in de gebouwde omgeving.

concurrentievervalsing onaanvaardbaar.

BAM stelt zich ten doel duurzame oplossingen te stimuleren, waarbij economische,
milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn.

BAM Ondernemingsprincipe 6

BAM Ondernemingsprincipe 7

Ondernemingsintegriteit

Innovatie

Resultaten 2009

Doelstellingen 2010

- BAM voor het derde achtereen
volgende jaar nummer 1 in
VEB-ranking;
- Integriteitsbewustwording
verder gerealiseerd via Toolkit
Integriteit.

- Doorzetten van compliancepro
gramma op volle kracht.

Toolkit Integriteit

om te gaan met situaties waarin de
ondernemingsintegriteit in het
gedrang komt.

Het beleid dat staat omschreven in
de gedragscode, wordt geïmple
menteerd via onder meer de
Toolkit Integriteit. De toolkit bevat
achtergrondinformatie over inte
griteit, integer leiderschap en
dilemma’s. Op die manier biedt de
toolkit een vertaling naar de prak
tijk van de gedragsregels zoals
omschreven in de gedragscode.

Integriteitstraining
Implementatie van de gedrags
code is tevens verzekerd door
opleiding en training van mede
werkers. Cursussen waarin inte
griteit wordt behandeld, zijn de
BAM Introductie Cursus (BIC),
Inkooptraining, Managen van Pro
jecten en BAM Manager. Tijdens
het verslagjaar hebben 126 mede
werkers aan deze cursussen deel
genomen, wat overeenkomt met
1.392 cursusdagen. Op deze cur
sussen worden werknemers inge
licht over het integriteitsbeleid
van de Groep en krijgen zij hand
vatten aangereikt die hen helpen

In Nederland zijn in het verslagjaar 36
(2008: 41) meldingen van vermeende
onregelmatigheden ontvangen door
compliance officers. In 21 van de 36
(2008: 23 van de 41) meldingen is een
overtreding van de gedragscode
vastgesteld. Het betrof onder meer
intimidatie, niet correct omgaan met
bedrijfseigendommen en onregel
matigheden in de administratie.
Tegen de betrokken medewerkers
zijn disciplinaire maatregelen
getroffen. Er werden in 2009 geen
(2008: 2) klachten op het gebied van
discriminatie ontvangen en geen
meldingen (2008: 0) onder het
klokkenluidersprincipe gemaakt.
Koninklijke BAM Groep is in het ver
slagjaar niet geconfronteerd met
monopoliepraktijken of concurren
tievervalsende gedragingen.
Evenmin zijn bij de stafafdeling
Juridische zaken gevallen bekend
van overtredingen van nationale en
internationale regelgeving.

Doelstellingen 2010

- O
 ntwikkeling W&R
Groenwoning;
- Praktijkproef Elektrostatisch
concept.

- S
 timuleren van kennisdeling en
innovatieve cultuur;
- Verder ontwikkelen van innova
ties met sterk potentieel zoals
energieneutrale gebiedsont
wikkeling en Elektrostatisch
concept.

W&R Groenwoning

namelijk nu al aan de energie
prestatienormen voor 2015, opgelegd
door de Nederlandse overheid, en
draagt bij aan de vermindering van
de CO2-uitstoot.
Deze energiezuinige woning sluit dan
ook perfect aan op de doelstelling
van het Nederlandse ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde
ning en Milieubeheer (VROM) om een
half miljoen woningen voor 2011
dertig procent energiezuiniger te
maken.

Met het oog op reductie van
woon- en energielasten
heeft BAM Woningbouw de W&R
Groenwoning ontwikkeld, een
duurzame variant van de W&R
woning. De kern van de W&R-for
mule is een geoptimaliseerde pro
cesgang op basis van een referen
tiewoning. Bovendien werkt BAM
in het proces met co-makers. Dit
zijn vaste – op kwaliteit, service en
prijs geselecteerde – onderaanne
mers. Het resultaat biedt duidelijk
heid, zekerheid – ook over de prijs
en planning – kostenreductie, een
korte doorlooptijd en een uitste
kende prijs-waardeverhouding.
Met de duurzame variant W&R
Groenwoning zijn groene doelstel
lingen te realiseren met woonlas
tenverlaging als uitgangspunt. De
BAM W&R Groenwoning voldoet

Topinnovatie:
Elektrostatisch concept
BAM verwacht veel van het Elek
trostatisch concept, een innovatie
die in samenwerking met TU Delft
tot stand kwam. De innovatie won
vorig jaar de Intertraffic Innova
tion Award en de InfraTech
Energie Innovatieprijs.
Een grootschalige praktijkproef
uitgevoerd in november 2009,
wijst uit dat met het Elektrosta
tisch concept de concentratie fijn
stof (PM10) die door het wegver
keer wordt geproduceerd, tot
15 procent kan worden vermin
derd. De verwachting is dat het
reductiepercentage verder geop
timaliseerd kan worden, en dat
daarmee een baanbrekende inno
vatie wordt neergezet in het ver
beteren van de luchtkwaliteit.
Zie www.finedustreduction.com.

‘Energieneutrale gebiedsontwikkeling is
vertaalslag van klimaatprobleem
         naar nieuwe business’
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Pieter Hameetman, directeur AM
Duurzaam, is in 2009 opgenomen
in ‘De Duurzame 100’, de Neder
landse lijst van de honderd meest
invloedrijke personen op het vlak
van duurzaamheid, die wordt
gepubliceerd door dagblad Trouw.
Hameetman is dan ook al meer
dan twintig jaar bezig met
extreem energiezuinig bouwen,
milieuclassificatie van bouwmate
rialen, stedelijke ecologie en klant
gericht ontwikkelen. Hij is auteur
van onder meer het boek Toolkit
Duurzame Woningbouw en sinds
2006 voorzitter van de Werkgroep
Innovatie binnen het Platform
Energietransitie Gebouwde
Omgeving (PeGO).
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