Duurzaamheidsverslag
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Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog
op de strategische agenda. Dit komt onder meer tot uiting in aandacht voor veiligheid, milieu
(vooral rond CO2-emissie en afval), een transparante organisatie en duurzame innovaties.
Wat in 1869 begon als een timmermanswerkplaats is nu een succesvol Europees concern met circa
28.000 medewerkers. BAM verenigt werkmaatschappijen die – zowel in kwantitatief als kwalitatief
opzicht – hoogwaardige prestaties leveren met betrekking tot het onderhouden, vernieuwen en
uitbreiden van de bebouwde omgeving. BAM is actief in de sectoren Bouw, Vastgoed, Infra,
Publiekprivate samenwerking, Installatietechniek en Consultancy en engineering.
BAM behoort tot de grootste bouwondernemingen in Europa. De Groep is marktleider in Nederland
en neemt in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en Duitsland sterke marktposities in.
Kenmerkend voor BAM is het wijdvertakte regionale netwerk van vestigingen, waardoor de onderneming dicht bij opdrachtgevers staat. In de thuismarkten biedt BAM opdrachtgevers een omvangrijk producten- en dienstenpakket. Wereldwijd voert de Groep in nichemarkten gespecialiseerde
bouw- en infrawerken uit. Het uitgebreide netwerk van het ingenieursbureau van de Groep is
essentieel om internationaal opererende opdrachtgevers – ‘global clients’ – optimaal van dienst te
kunnen zijn.
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vóór belastingen in % opbrengsten
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- Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders
in % totaal activa
- Garantievermogen in % totaal activa
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Dividend 2008 betreft voorstel.
De orderportefeuille bevat zowel getekende als mondelinge opdrachten.
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Geïnteresseerden kunnen zich met vragen over het duurzaamheidsbeleid van BAM of
over dit duurzaamheidsverslag 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

Over dit verslag
Rapportageprincipes
Dit is het tweede duurzaamheidsverslag van Koninklijke
BAM Groep nv, in navolging van het eerste separate
duurzaamheidsverslag, dat in 2008 is gepubliceerd. Met
dit jaarlijkse verslag legt BAM verantwoording af over het
beleid van de Groep op het gebied van duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen, alsook over
de resultaten van dat beleid. Het verslag bevat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die betrekking hebben op
het kalenderjaar 2008 en eventuele relevante gebeurtenissen in het eerste kwartaal van 2009. Naast dit verslag
brengt BAM jaarlijks een financieel en een sociaal jaarrapport uit. Laatstgenoemde uitgave is primair bestemd voor
de medewerkers van de Nederlandse werkmaatschappijen.

1. Koninklijke BAM Groep heeft begin 2008 bij het verschijnen van het duurzaamheidsverslag 2007 de BAM
Ondernemingsprincipes gedefinieerd. De onderwerpen
van de Ondernemingsprincipes zijn vastgesteld, onder
meer door consultatie van directies van werkmaatschappijen. BAM deed met deze enquête recht aan de
decentrale structuur en tevens aan de mening van
belanghebbenden in diverse sectoren en landen.

Dit rapport is opgesteld op basis van de richtlijnen van
Global Reporting Initiative (GRI), versie G3. Dit houdt in
dat de Groep naast de noodzakelijke profielinformatie,
eveneens gegevens verstrekt over ten minste tien prestatie-indicatoren. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen
van de GRI G3-principes en prestatie-indicatoren die zijn
opgenomen in dit verslag, alsmede waar deze in dit duurzaamheidsverslag, op de website van de Groep of in andere verslagen zijn te vinden. Naar het oordeel van
Koninklijke BAM Groep voldoet de rapportage aan niveau
C van de GRI-richtlijn.

3. Uit deze verschillende categorieën zijn hoofdonderwerpen geselecteerd. Deze hoofdonderwerpen zijn
bepaald door te kijken naar de invloed van de ontwikkeling op de organisatie en vice versa. De wijze waarop
dit is bepaald, staat hieronder beschreven. Doel hiervan
is te bepalen welke onderwerpen belangrijk zijn voor
stakeholders en op welke gebieden BAM een positieve
bijdrage kan leveren.
Om te bepalen welke onderwerpen vanuit een extern
gezichtspunt belangrijk zijn voor het duurzaamheidsbeleid van BAM, is gebruikgemaakt van de volgende
in- en externe bronnen:
1. beoordelingsrapporten van organisaties die het duurzaamheidsbeleid van BAM hebben geëvalueerd (zie
tabel 1);
2. evaluatie van duurzaamheidsverslagen van internationale ondernemingen;
3. gesprekken met externe en interne belanghebbenden;
4. analyse van (internationale) standaarden, richtlijnen en
overeenkomsten;
5. strategische agenda 2007-2009.

Tabel 1: Overzicht evaluatie

Corporate governance
Koninklijke BAM Groep rapporteert in het financiële jaarrapport uitgebreid over de bestuursstructuur. Informatie
over de corporate governance is tevens te vinden op de
website van de Groep, www.bam.nl.
Proces voor bepalen hoofdonderwerpen
De hoofdonderwerpen die uitgangspunt vormen voor dit
verslag, zijn door middel van de volgende stappen tot
stand gekomen:

Organisatie
Carbon Disclosure Project (CDP)
Vereniging van Beleggers voor
Duurzame Ontwikkeling (VBDO)
Transparantie benchmark van het ministerie
van Economische Zaken
Ethical Investment Research Service (EIRIS)

Evaluatiedatum
november 2008
oktober 2008
oktober 2008
december 2008

3
2008

Structuur van het verslag
Voor dit jaar worden de BAM Ondernemingsprincipes
gebruikt als structuur van het duurzaamheidsverslag.
Ter inleiding van de verschillende principes wordt een toelichting gegeven door de raad van bestuur en de directeur
Corporate social responsibility. Tevens wordt een uitleg
gegeven over de relatie van de strategische agenda en het
duurzaamheidsbeleid en wordt toegelicht hoe duurzaamheid in de organisatie is ingebed. In de structuur wordt de
nadruk gelegd op drie hoofdonderwerpen: veiligheid,
reductie van CO2-emissie en afvalmanagement. Voor deze
drie onderwerpen zijn kwantitatieve rapportages opgenomen. In dit hoofdstuk wordt een verdere verklaring gegeven voor de onderwerpen in dit verslag.

2. Vanuit een positie midden in de samenleving volgt BAM
derhalve maatschappelijke ontwikkelingen op de voet.
BAM heeft de belangrijkste onderwerpen, voortkomend uit deze ontwikkelingen, gecategoriseerd naar
de verschillende Ondernemingsprincipes.

Stakeholders
Elk jaar wisselt BAM met uiteenlopende stakeholders van
gedachten over diverse maatschappelijke onderwerpen.
BAM spiegelt de belangen van stakeholders aan het duurzaamheidsbeleid en de onderwerpen waarover de Groep
rapporteert.
Dit verslag is bestemd voor de personen en partijen die
belang stellen in de activiteiten van BAM op het gebied
van duurzaamheid. De verschillende belanghebbenden
zijn bepaald aan de hand van de contacten tussen groepen
stakeholders en BAM, alsook naar de frequentie hiervan.
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Opdrachtgevers
BAM streeft ernaar opdrachtgevers van dienst te zijn bij
het realiseren van hun doelen op een efficiënte, veilige
en duurzame manier. De meeste werkmaatschappijen
onderhouden vaste relaties met hun opdrachtgevers.
Bij de uitvoering van projecten wordt intensief samengewerkt met opdrachtgevers, onder meer door het
formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen voor het
betreffende project. Bij de voltooiing van het project
wordt de uitvoering met de opdrachtgever geëvalueerd
om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren.
De CO2-emissie van BAM stond in 2008 centraal op een
symposium, dat de onderneming organiseerde voor
opdrachtgevers.
Medewerkers
BAM kent in alle geledingen van het bedrijf structureel
overleg tussen organisatie en medewerkers. De Groep
hecht zeer aan de open en constructieve dialoog met de
medezeggenschapsorganen, zowel de Europese
Ondernemingsraad, als de diverse ondernemingsraden en
onderdeelcommissies. In totaal maken in Nederland circa
400 medewerkers deel uit van het vertegenwoordigend
overleg. Diverse werkmaatschappijen, regionale vestigingen en dochterondernemingen toetsen de werknemertevredenheid door onderzoek onder medewerkers.
Daarnaast beschikken alle werkmaatschappijen over een
eigen intranet en personeelsuitgaven met nieuws en
informatie over de organisatie, projecten, veiligheid,
opleidingen en milieuonderwerpen.
Aandeelhouders
De belangstelling van de zijde van beleggers komt tot uitdrukking in het grote aantal contacten in de vorm van
roadshows, deelname aan seminars en presentaties voor
onder meer beleggingsclubs door de Chief Financial
Officer en de manager Investor relations. In 2008 waren
er 25 roadshows en ruim 210 ontmoetingen (2007: 220).
Alle data en locaties van roadshows, seminars en
dergelijke worden gepubliceerd op de website van BAM.

Tijdens deze ontmoetingen presenteert BAM het beleid
en kunnen belangstellenden hierover vragen stellen.
Branchegenoten
De Groep neemt deel aan tal van branchebrede organisaties, studie- en werkgroepen en innovatieplatforms, zoals
ENCORD, Bouwend Nederland, Constructing Excellence,
Considerate Constructors Scheme, Business in the
Community en Strategic Forum, Chartered Institute of
Waste Management, Construction Industry Training
Board en British Quality Foundation. Door bestudering
van duurzaamheidsrapporten van branchegenoten is
een beeld verkregen van onderwerpen die spelen in de
sectoren waar BAM actief is. BAM streeft naar transparantie; daarom worden onder meer de definities van
prestatie-indicatoren voor CO2 en afval gedeeld met
branchegenoten in de organisatie ENCORD.
Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en samenleving
BAM streeft naar het behalen van de strategische doelstellingen, waarbij tevens recht wordt gedaan aan de
belangen van de omgeving waarin de Groep opereert.
De Ondernemingsprincipes bevatten een duidelijke
verplichting om een positieve bijdrage te leveren door
betrokkenheid bij de samenleving. BAM neemt kennis
van beoordelingsrapporten van niet-gouvernementele
organisaties en streeft ernaar de daarin behandelde
onderwerpen in dit verslag te adresseren, zoals tot
uitdrukking komt in tabel 1. Daarnaast is er contact met
onder meer internationale vakorganisatie BWI, MVO
Nederland en cradle-to-cradle-specialist EPEA.
Overheden
Een aanzienlijk deel van de activiteiten van BAM betreffen projecten voor de overheid. De Groep ondersteunt
tal van overheidsinitiatieven door actieve deelname aan
landelijke organen, zoals het Glazen Plafond,
SenterNovem en Klimaattafel. Dit stelt BAM in staat om
proactief de dialoog met overheid en publieke organisaties aan te gaan.
Leveranciers en onderaannnemers
BAM onderhoudt met steeds meer onderaannemers en
toeleveranciers vaste relaties. Dergelijke partnerships bieden optimale mogelijkheden om de denkbeelden van de
Groep over de kwaliteit van producten en diensten, maar
ook over gedrag en maatschappelijke waarden te delen.
Daarnaast zijn de BAM Ondernemingsprincipes opgenomen in de Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden met leveranciers in Nederland.

Dit rapport is opgesteld op basis van de richtlijnen
van Global Reporting Iniative (GRI), versie

Prioritering in hoofdonderwerpen
Mede op basis van de dialoog met belanghebbenden
heeft BAM de belangrijkste onderwerpen van het duurzaamheidsbeleid bepaald. De klimaatverandering speelt
onverminderd een rol bij alle stakeholders. Het verminderen van de invloed van BAM op het milieu heeft een hoge
prioriteit. Daarnaast blijkt veiligheid op en rond de bouwplaats een derde onderwerp te zijn waaraan veel aandacht wordt besteed. Derhalve zijn de onderwerpen
veiligheid, CO2-reductie en afvalmanagement onderkend
als hoofdonderwerpen (zogenoemde ‘material issues’).
BAM kent aan deze onderwerpen extra aandacht toe.
In dit verslag komen deze geprioriteerde onderwerpen
tot uiting door het rapporteren over een aantal prestatieindicatoren op deze gebieden en een uitgebreidere
beschouwing. Het staat daarnaast elke werkmaatschappij vrij eigen accenten toe te voegen. De onderwerpen
die een centrale rol spelen in dit verslag zijn weergegeven
in tabel 2.

G3

.

niet opgenomen in dit verslag. In de eerste helft van
2009 heeft BAM alle aandelen AM in eigendom verworven. In toekomstige rapportages zal deze werkmaatschappij, die in haar markten opereert onder eigen naam
en huisstijl, volledig worden opgenomen. AM kent al
jaren een zeer actief en vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid en mag op dit gebied tot de leidende ondernemingen in de vastgoedsector worden gerekend.
Resultaten per prestatie-indicator kunnen nog niet
door elke werkmaatschappij worden aangeleverd; het
bereik van een prestatie-indicator wordt in het verslag
aangegeven.
In 2008 hebben ten opzichte van 2007 geen significante
veranderingen plaatsgevonden ten aanzien afbakening,
reikwijdte of meetmethoden. De berekeningmethoden
zijn ten opzichte van 2007 niet gewijzigd. Er is geen
aanleiding om gerapporteerde data in het vorige duurzaamheidsverslag te herzien.

Tabel 2: Hoofdonderwerpen

Milieu

Meerwaarde

Opdrachtgevers

CO2-emissie

Ondernemingsintegriteit en
transparantie

Samenleving

Afvalmanagement

Veiligheid en
gezondheid
medewerkers

Duurzaam
inkopen

Duurzame
innovaties

Diversiteit en
gelijkheid

Opleiding en
ontwikkeling
van eigen
medewerkers

Reikwijdte
Dit verslag heeft betrekking op alle werkmaatschappijen
van Koninklijke BAM Groep nv, tenzij anders vermeld.
Koninklijke BAM Groep nv hield gedurende 2008 participaties in AM nv (51 procent) en Van Oord nv (21,5 procent). De activiteiten van deze organisaties zijn derhalve

De BAM Ondernemingsprincipes worden waar mogelijk
toegepast bij samenwerkingsvormen met externe
partijen.
Gegevensverzameling
BAM kent nog geen integraal informatiesysteem voor
duurzaamheid dat vergelijkbaar is met de financiële
rapportagesystemen van de Groep. Voor veiligheid
beschikt BAM wel over een rapportagesysteem. In 2009
begint Koninklijke BAM Groep met de implementatie
van een rapportagesysteem voor CO2 en afval. BAM
streeft ernaar de komende verslagperioden de gegevensverzameling met betrekking tot duurzaamheid verder te
ontwikkelen.
De overige informatie in dit verslag is verzameld op basis
van opgaven van de werkmaatschappijen en de relevante
afdelingen, alsmede van diverse interne documentatiebronnen. BAM is hierbij geassisteerd door KPMG
Sustainability.
Bunnik, 4 maart 2009
Raad van bestuur:
Ir. J.A.P. van Oosten
Ir. N.J. de Vries
P.B. Brooks
J. Ruis
Ir. R.P. van Wingerden MBA
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Executive statement
In gesprek met de raad van bestuur van Koninklijke BAM
Groep blijken de vijf bestuurders eensgezind over het
belang van duurzaamheid. ‘Een duurzame bedrijfsvoering
blijft onze ambitie, waarbij BAM de komende jaren doelstellingen zal blijven formuleren op zowel economisch,
milieu, als sociaal vlak.’
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Wat is het duurzaamheidsbeleid van BAM?
Joop van Oosten: ‘BAM staat midden in de samenleving. Wij nemen onze verantwoordelijkheid
serieus en willen samen met onze stakeholders
verder werken aan duurzaamheid. BAM wil op
het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen een voortrekkersrol vervullen in de
bouw- en vastgoedsector. Het neerzetten van deze
ambitie vraagt continue aandacht om het effect van ons
handelen op de samenleving te beheersen. Onze BAM
Ondernemingsprincipes zijn hierbij de leidraad. Al onze
activiteiten zijn gericht op het creëren van waarde en
het bieden van oplossingen die passen bij de behoeften
van de samenleving.’
Wat betekent duurzaamheid voor de strategie van BAM?
Nico de Vries: ‘Duurzaamheid is bij BAM diepgeworteld.
Vele medewerkers nemen initiatieven op dit gebied.
De verscheidenheid en veelheid aan initiatieven is verrassend. Met onze strategie willen we meer voor en achter
in de procesketen opereren. Hierdoor kunnen wij van
ontwerp en realisatie tot beheer een essentiële bijdrage
leveren aan het duurzamer maken van onze omgeving.
Dit is te zien door een scala aan ontwikkelingen binnen
ons bedrijf waarover wij in ons duurzaamheidsverslag
rapporteren. De zeven BAM Ondernemingsprincipes omvatten negen duurzaamheidsthema’s, zoals energie, milieu, veiligheid,
arbeidsomstandigheden en opleiding en ontwikkeling. Voor een gedegen aanpak van deze
onderwerpen is focus van belang. CO2, afval
en veiligheid zijn prioriteiten. De belangrijkste uitdaging hierbij is komend jaar meetbare resultaten te
leveren. Deze moeten ons beter inzicht verschaffen in
de concrete duurzaamheidsprestaties van BAM.’
Welke invloed heeft het beleid op medewerkers van BAM?
Peter Brooks: ‘Bouwen betekent werken met mensen.
Bij BAM geloven wij in het belang van gemotiveerde en
gezonde medewerkers. De belangrijke pijlers hierbij zijn:
een goede en veilige werkomgeving, proactieve houding
naar de arbeidsmarkt, ontwikkelingsprogramma’s op
alle niveaus, goede sturing door duidelijke doelstellingen
en concreet werken aan loopbaanontwikkeling. BAM
besteedt veel aandacht aan de opleiding en ontwikkeling

van medewerkers, waarbij het accent ligt op
het ontwikkelen van kennis en competenties.
Met goede en gemotiveerde medewerkers
kunnen we onze opdrachtgevers beter van dienst
zijn en blijven werken aan vernieuwende oplossingen.
De basis hiervoor wordt gelegd door een veilige en
inspirerende werkomgeving, aandacht voor opleidingen
en uitmuntend vakmanschap. Om duurzaamheid in
onze organisatie in te bedden, is het essentieel om onze
medewerkers hierbij te betrekken en verder te ontwikkelen, maar ook om nieuwe medewerkers te blijven aantrekken. Medewerkers zijn onze voornaamste asset en zij
zijn bepalend voor onze resultaten. Veiligheid staat daarom al jaren hoog in het vaandel. Onafgebroken aandacht
hiervoor blijft essentieel.’
Wat zijn de uitdagingen voor de verslaglegging van het
duurzaamheidsbeleid?
Jan Ruis: ‘Tot nu toe was de rapportagestructuur van
BAM niet gericht op het verzamelen van duurzaamheidsdata. Werkmaatschappijen zullen in de toekomst onder
meer structureel gegevens verstrekken met betrekking
tot CO2 en afval, net zoals ze dat al vele jaren doen voor
veiligheid. Vanuit de filosofie ‘meten is weten’ richt onze
aandacht zich in eerste instantie op het verzamelen van
data. Daarna kunnen wij deze data gebruiken
om actief te sturen op ontwikkeling in de
resultaten. Wij zullen deze informatie
verzamelen via ons corporate rapportagesysteem. Voor dit Duurzaamheidsverslag
maken wij gebruik van de internationale
richtlijnen van het Global Reporting Initiative.
Dit helpt om een groter bewustzijn van duurzaamheid
te creëren binnen de organisatie, maar ook om nog
transparanter te worden.’

Sturen op duurzaam ondernemen
Ruis vervolgt: ‘Meetbare resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan een transparante organisatie. Voor ons
betekent dit nog meer zicht krijgen op het dataverzamelingsproces en het aanwenden van ons rapportagesysteem om gegevens voor de zeven ondernemingsprincipes te verzamelen. De huidige ontwikkelingen in
de financiële wereld vragen veel aandacht, maar dat
betekent allerminst dat onze focus op duurzaamheid
verslapt. De betrokkenheid van de financiële wereld
onderschrijft onze duurzame koers.’
Wat betekent een leidende rol in duurzaamheid voor BAM?
Rob van Wingerden: ‘Inmiddels werken steeds meer
bedrijven in de bouwsector aan het behoud van het
milieu voor de toekomst. Dit gebeurt deels vanuit het

‘Doorgaan op

duurzame koers’

besef dat overheden met wet- en regelgeving maatregelen
gaan nemen en deels als gevolg van de eisen die de
maatschappij stelt. Vanuit de leiderschapsrol op het
gebied van duurzaamheid, wil BAM de troepen aanvoeren.
Hierbij kijken we eerst naar onze eigen aanpak, want wij
vervullen een significante rol in de keten. Daarnaast
werken we ook samen met onze klanten en
leveranciers om door de hele keten duurzaamheid en het bewustzijn hiervan te verbeteren.
Naast milieu vinden wij het net zo belangrijk
om op het gebied van veiligheid voorop te blijven lopen. Daarom worden bij BAM bijvoorbeeld
trainingen gegeven aan alle medewerkers op de bouwplaats ongeacht of ze in dienst zijn van BAM. Bij onze
leveranciers betekent dat ook het creëren van bewustwording van onze BAM Ondernemingsprincipes. Daarom
worden die nu meegenomen in onze Algemene Inkoopen Ondernemingsvoorwaarden in Nederland.’

Op welke onderdelen is de strategie succesvol gebleken?
De Vries: ‘2008 stond voor ons in het teken van het
opzetten van een aanpak voor CO2. Onder het motto
‘meten is weten’ zijn wij begonnen met een studie naar
onze carbon footprint. In 2008 hebben wij het CO2symposium georganiseerd. Tijdens dit symposium is een
CO2-rekenmodel en de BAM carbon footprint gepresenteerd, daarnaast is met de introductie van de BAM CO2desk een stap in de goede richting gezet. Onze rapportagevorm kan verder worden gebruikt in onze sector.
Daarom hebben wij in het internationale ENCORD-verband onze prestatie-indicatoren gepresenteerd, zodat
we kunnen komen tot een uniforme rapportagevorm.’

Welk effect heeft het duurzaamheidsbeleid op de
interne organisatie?
Van Wingerden: ‘Het stimuleert ons nog meer te innoveren. Door het integreren van duurzaamheid in onze
processen kunnen we efficiënter werken en besparen we
kosten. Wij kunnen onze opdrachtgevers meerwaarde
bieden door innovatieve productieprocessen en producten die efficiënt en duurzaam zijn. De samenwerking en
kennisdeling tussen onze werkmaatschappijen faciliteren
deze innovaties. Ook meer samenwerking met onze
leveranciers kan leiden tot duurzame innovaties en betere
procesbeheersing.’
Welke effecten hebben de recente economische
ontwikkelingen op BAM?
Van Oosten: ‘In het huidige klimaat zijn transparant
handelen en zekerheid creëren voor onze stakeholders
meer dan ooit noodzakelijk. Integriteit en duurzaamheid
hebben alles te maken met het vertrouwen dat onze
omgeving in ons stelt. Wij zullen dit vertrouwen moeten
blijven waarmaken. Openheid in het bespreken van
zaken rondom integriteit en duurzaamheid is van wezenlijk belang om dit vertrouwen te behouden. Het contact
met opdrachtgevers en gebruikers wordt steeds belangrijker. Kunnen aanvoelen wat zij van ons verlangen is
daarbij een belangrijke competentie. Om hen zo goed
mogelijk van dienst te kunnen zijn, is een integrale
aanpak van onze werkzaamheden van belang. Daarom
stimuleren wij een intensivering van de samenwerking
van onze werkmaatschappijen. Daarnaast is gebleken dat
handelen vanuit korte-termijnperspectief op de lange
duur vaak geen positieve effecten met zich mee brengt.
BAM blijft daarom ook in de huidige economische
situatie vooruit kijken. Een duurzame bedrijfsvoering
blijft onze ambitie, waarbij BAM de komende jaren
doelstellingen zal blijven formuleren op zowel economisch, milieu, als sociaal vlak.’
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Hoe geeft BAM invulling aan duurzaamheid?
Van Oosten: ‘Het is onze ambitie om opdrachtgevers de
economisch beste oplossing te bieden, waarbij een eventueel nadelig effect op het milieu zo gering mogelijk is.
Dat vraagt om voortdurende verbetering van onze interne processen. Met onze BAM Ondernemingsprincipes
hebben wij duurzaamheid in onze doelstellingen verwerkt. Vermindering van CO2-emissie, afvalmanagement
en veiligheid maken deel uit van deze doelstellingen.
En met de nieuw ontwikkelde KPI’s (Key Perfomance
Indicators) gaan we dit jaar ook de voortgang op onze
duurzaamheidsdoelstellingen meten. Invulling van duurzaamheid is onder meer te zien door onze resultaten op
het gebied van diversiteit. Diversiteit binnen een bedrijf
is een bewezen kracht. Dat is meer dan alleen de man/
vrouwverhouding. In al onze markten streven wij
ernaar dat de samenstelling van onze medewerkers een
afspiegeling vormt van de maatschappij. Met Female
Capital BAM zijn wij hier weer een stap dichterbij.’

Duurzaamheid vraagt om dialoog met de omgeving.
Hoe gebeurt dit bij projecten van BAM?
Brooks: ‘Wij letten niet alleen op veiligheid voor medewerkers, maar ook voor de directe omgeving. De omgeving is betrokken bij de projecten. Het is ons blijvende
streven om bewust om te gaan met de omwonenden en
in positieve zin bij te dragen aan de ontwikkeling van de
omgeving. Daarom zijn wij in het Verenigd Koninkrijk
actief met onder meer het Considerate Constructors
Scheme.’

Duurzaamheid en strategie BAM
Duurzaamheid is nauw verweven met de strategische
agenda van BAM. De Groep legt bij uitvoering van de
strategie nadruk op het belang van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het veiligheids- en milieubeleid en een transparant organisatiemodel. Werkmaatschappijen geven op
basis van de strategische agenda en de door BAM geformuleerde Ondernemingsprincipes invulling aan het
duurzaamheidsbeleid. Dit kan door programma’s op het
gebied van onder meer veiligheid en afval te ontwikkelen, alsook door uitwerking in operationele plannen.
Figuur 1
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Voorwaartse en achterwaartse integratie stellen BAM in
staat om in elke fase duurzaamheid te integreren en af
te stemmen. Door integratie van de waardeketen kan
tijdens ontwerp, bouw, financiering, exploitatie en
onderhoud rekening gehouden worden met duurzaamheid. Door deze groeiende rol krijgt BAM meer mogelijkheden om initiatief te nemen tot het aandragen van
duurzame oplossingen. Uitbreiding van de activiteiten
is daarmee een belangrijk speerpunt om succesvol te zijn
in het creëren van duurzame steden en bijbehorende
duurzame mobiliteit.

‘Richting geven aan
duurzaamheidsbeleid’
Tom van Beek,
directeur Corporate social responsibility
Koninklijke BAM Groep nv
‘Met het formuleren van de BAM Ondernemingsprincipes hebben wij begin 2008 richting gegeven aan de
verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid
van de Groep. De piketpalen zijn geslagen. Wij weten
waar we staan en hebben onze ambities geformuleerd.
Nu komt het erop aan die waar te maken’, aldus Tom
van Beek, directeur Human resources en tevens directeur Corporate social responsibility.
‘BAM heeft in de afgelopen jaren vele initiatieven op
het gebied van duurzaamheid genomen. De BAM
Ondernemingsprincipes brengen daarin samenhang.
Zie het als een overkoepelend beleid, waaraan werkmaatschappijen hun duurzaamheidsinitiatieven kunnen
toetsen en waarin zij eigen accenten kunnen aanbrengen.
De komende jaren staan we voor de taak de Ondernemingsprincipes verder te vertalen naar concrete
doelstellingen voor BAM en te implementeren in onze
organisatie. Ten eerste willen we de initiatieven die
wij in onze Groep ontplooien, zo breed mogelijk communiceren, onder meer in het Duurzaamheidsverslag.
Ten tweede brengen wij accenten aan. Drie onderwerpen hebben onze eerste prioriteit, te weten veiligheid,
CO2-emissie en afval.
De Ondernemingsprincipes van BAM zijn vertrouwde
thema’s, maar wel met een zeker ambitieniveau. We
willen naar onze aandeelhouders, onze opdrachtgevers
en bouwpartners, maar zeker ook naar (toekomstige)
medewerkers laten zien dat wij serieus inhoud geven
aan duurzame ontwikkeling én duurzaam bouwen.’
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Ondernemingsprincipes Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep richt zich op het realiseren van
voorzieningen voor de samenleving, zoals woningen,
kantoren, scholen, ziekenhuizen, winkels, recreatieve
en industriële voorzieningen, infrastructuur en meer.
Bij ons werk dragen wij tevens verantwoordelijkheid om
het effect van ons handelen op maatschappij en milieu
te beheersen. Hierbij werkt Koninklijke BAM Groep in
de bouwprocesketen nauw samen met medewerkers,
opdrachtgevers, toeleveranciers en onderaannemers.
Bij onze strategische besluitvorming blijven wij enerzijds
een afweging maken tussen belangen op korte en lange
termijn en anderzijds sociale, milieu- en economische
overwegingen integreren.
Wij hechten aan een open dialoog met degenen die door
onze activiteiten worden geraakt, en aan tijdige en effectieve communicatie met onze externe belanghebbenden.
Dat is wat wij verstaan onder onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
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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.
Mensen: respectvolle omgang met opdrachtgevers, medewerkers en gemeenschappen
1. Opdrachtgevers: Wij streven naar tevreden klanten
Het is essentieel dat onze opdrachtgevers vertrouwen
stellen in onze onderneming en dat wij voldoen aan hun
verwachtingen. Wij zullen met onze opdrachtgevers
samenwerken en hen ondersteunen met het ontwikkelen
van duurzame oplossingen.
2. Samenleving: Wij bevorderen goede contacten met
onze omgeving
Door de aard van onze werkzaamheden hebben wij een
direct effect op de omgeving en op de mensen in de
buurt. Wij nemen een proactief standpunt in om te
verzekeren dat ons werk zo min mogelijk overlast voor
hen veroorzaakt. Wij streven tevens na om een positieve
bijdrage te leveren door betrokken te zijn bij initiatieven
en projecten van de lokale gemeenschap en zo goed
nabuurschap te bevorderen en te bewerkstelligen.
3. Medewerkers: Wij staan voor onze medewerkers
Wij onderkennen dat de continue groei en ontwikkeling
van onze onderneming noodzakelijk is om medewerkers
met talent, vaardigheden en ervaring te interesseren, in
dienst te nemen en te behouden. 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 en handhaven
van onze prestaties 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.
• Gelijkheid en diversiteit – Koninklijke BAM Groep streeft
naar het bieden van een uitdagende werkomgeving,
waar 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,
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 eveneens helpen bij het
verbeteren van hun vaardigheden om hun loopbaanen ontwikkelingswensen 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 milieueffecten 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. Energie en hulpbronnen: Wij zullen de efficiency verhogen
Wij onderkennen het energiegebruik van de gebouwde
omgeving en de uitdagingen van klimaatverandering.
Wij zetten ons in om de energie-efficiency van onze
activiteiten, producten en diensten te verbeteren.
Wij zullen onze activiteiten en prestaties regelmatig
evalueren om na te gaan hoe wij energie, transport en
watergebruik kunnen verminderen. Ook zullen wij hergebruik bevorderen en afval zoveel mogelijk beperken.
Waar mogelijk zullen wij alternatieve materialen en
methoden toepassen om in samenwerking met onze
opdrachtgevers en toeleveranciers grondstoffen optimaal
te gebruiken.

De BAM Ondernemingsprincipes vormen de basis

maatschappelijke
verantwoordelijkheid

voor het managen van onze

.

7. 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 stellen
ons ten doel om duurzame oplossingen te stimuleren,
waarbij economische, milieu- en maatschappelijke
belangen met elkaar in evenwicht zijn.

Marge: creëren van economische waarde
6. Ondernemingsintegriteit: Wij staan voor eerlijk zakendoen
Wij willen 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.

Wij menen dat wij door het hanteren van deze Ondernemingsprincipes waarde creëren voor onze aandeelhouders
en voor de samenleving in brede zin.
Figuur 2: Organisatiemodel CSR
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Duurzaamheid is binnen het bedrijf op ieder niveau terug te vinden. Elk niveau heeft daarin zijn eigen functie en
verantwoordelijkheid. Zo wordt op groepsniveau het beleid opgesteld en uitgezet naar de werkmaatschappijen.
Bij de werkmaatschappijen worden eigen accenten in het beleid aangebracht zodat het toegepast kan worden in
de verschillende regio’s. Tenslotte wordt het beleid in de regio’s uitgevoerd. De verantwoordelijkheden voor de
BAM Ondernemingsprincipes liggen bij verschillende personen. In bovenstaande figuur is voor ieder ondernemingsprincipe aangegeven waar deze is geborgd in de organisatie. De stakeholders vormen de omgeving van het bedrijf
en de interactie met hen vindt plaats op elk niveau.

BAM Ondernemingsprincipe 1

Opdrachtgevers
‘Gerichte communicatie,
duurzame alternatieven
en afspraken nakomen’
Jeroen Troost,
commercieel directeur
BAM Utiliteitsbouw

2008
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Jeroen Troost zou je dé commerciële man van BAM
Utiliteitsbouw kunnen noemen. Maar zelf beschouwt
hij alle medewerkers van het Nederlandse utiliteitsbouwbedrijf als de commerciële mannen en vrouwen.
‘We hebben een commercieel programma
BAM2Business opgezet, in lijn met de strategische
agenda van de Groep. Daarnaast werken we aan het
versterken van onze commerciële slagkracht door de
bijdrage van onze medewerkers te vergroten. Zij zijn
immers het gezicht van BAM richting de klant. Door te
communiceren over die zaken die voor onze opdrachtgevers belangrijk zijn, door hen duurzame alternatieven aan te bieden en door simpelweg onze afspraken
na te komen, willen we als bedrijf onze prestaties verbeteren.’
Het leidende thema in de interne en externe communicatie van BAM Utiliteitsbouw vormt het aspect
‘vroeg’. Troost: ’Wij willen zo vroeg mogelijk met de
opdrachtgever rond de tafel zitten. Dat betekent ook:
vroeg duidelijkheid kunnen bieden over technische
(on)mogelijkheden. En: vroeg de meerwaarde van
andere samenwerkingsvormen laten zien. We werken
vanuit de gedachte dat beïnvloeding in het voortraject
meer waarde creëert dan het achteraf corrigeren. Het
gaat ons om actie, niet om de correctie!'
Duurzaamheid speelt al in de eerste contacten met
opdrachtgevers een rol. ‘Bij elk project waarvoor wij
een prijsaanbieding opstellen, doen we een groene
toets. Als er een duurzame variant mogelijk is, bieden
we die aan als alternatief.’

In een maatschappij die meer waarde toekent aan
de kwaliteit van leven, nemen de verwachtingen van
klanten toe.
BAM heeft oog en oor voor de wensen van opdrachtgevers. Dat klantgerichtheid goed samengaat met
gezonde economische prestaties én met een duurzame
manier van bouwen, blijkt uit tal van concepten die
werkmaatschappijen in hun thuismarkten aanbieden.
Klantgericht bouwen is voor BAM belangrijk, omdat het
de mogelijkheid biedt om duurzaamheid economisch
rendabel te maken. In nauwe samenwerking met de
klant, en vaak zelfs met een breder palet aan stakeholders, wordt geprobeerd om een eindproduct te
realiseren dat voldoet aan de wensen en verwachtingen
van de opdrachtgever, en die zo mogelijk overtreft.
Nieuwe contractvormen
Door betrokken te zijn bij nieuwe vormen van aanbesteden probeert BAM klantgerichter te bouwen en daarbij
ook de criteria die van belang zijn bij het toekennen van
opdrachten kwalitatief te verbreden. Dit wil zeggen
dat naast de prijs ook maatschappelijk verantwoorde
kwaliteitscriteria, zoals energiezuinigheid, materiaalgebruik en veiligheid, in overweging worden genomen
om tot een meer evenwichtig eindresultaat te komen.
De activiteiten van BAM PPP zijn hiervoor illustratief.
De essentie van een pps-project is dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokken
partijen, uiteindelijk een eindproduct tot stand wordt
gebracht dat aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Bovendien is BAM PPP niet alleen verantwoordelijk
voor het ontwerp en de bouw van het project, maar
tevens voor het beheer en onderhoud. Dit zorgt ervoor
dat het loont om naast een klantgerichte, ook een duurzame en op termijn kostenbesparende oplossing te
kiezen. In lijn met de Nederlandse overheidsdoelstellingen voor duurzaam inkopen (honderd procent in
2010) probeert BAM deze trend verder door te zetten,
ook buiten de publieke opdrachtgevers. Dit is onder
meer zichtbaar bij privaatgefinancierde overheidsopdrachten, waarbij de bouwonderneming niet alleen bij de
bouwfase, maar ook bij de beheerfase wordt betrokken.
Om de totale levenscyclus te optimaliseren wordt BAM
gestimuleerd om innovatieve oplossingen te introduceren, waarbij aan de wensen van de klant wordt voldaan,
maar tegelijkertijd ook bijvoorbeeld energiezuinig wordt
gebouwd om zo de eigen beheerkosten te drukken.

Young BAM: duurzaam klantgericht

BAM4One verbindt
BAM Woningbouw is op diverse manieren met opdrachtgevers
in gesprek om visies uit te wisselen over de woningmarkt. Zo
organiseert BAM Woningbouw twee keer per jaar een beleidsdag. Tijdens deze beleidsdagen, waar de managementteams
van alle BAM Woningbouw regio's bijeen komen, worden
klanten en vertegenwoordigers van klantgroepen uitgenodigd
voor discussie en presenteert BAM Woningbouw de (in ontwikkeling zijnde) concepten. Een voorbeeld hiervan is de
BAM4One-bijeenkomst die in 2008 is gehouden. Hierbij lag de
focus op die wijken die niet tot de veertig Vogelaarwijken
behoren, maar waar veel moet gebeuren om afglijden te
voorkomen: "wijk 41". Een voorbeeld hiervan is de wijk

Mening klant in kaart
De mening van opdrachtgevers over de prestaties van BAM
bij de totstandkoming van een project is essentieel om de
dienstverlening te verbeteren bij toekomstige projecten. Het
evaluatieproces creëert voor de onderneming de mogelijkheid
om inzicht te verwerven in de visie van opdrachtgevers op alle
aspecten van de geleverde prestatie. Het biedt antwoord op
de vraag welke aspecten goed verliepen, welke minder goed
en waar dus ruimte is voor verbetering.
Bij BAM Construct UK is het zogenoemde customer feedback
process ontwikkeld. Opdrachtgevers worden drie maanden
nadat het project voltooid is, gevraagd een vragenlijst in te
vullen en de prestaties te beoordelen op een schaal van één tot
tien. De uitkomsten worden gebruikt om de dienstverlening te
meten. Daarnaast is het invullen van de lijst het moment om
reacties van de klant te inventariseren. Deze evaluatie biedt
tevens opdrachtgevers inzicht in het oordeel van de eigen
medewerkers over de prestaties van BAM.

Mijlpalen 2008

Doelstellingen 2009

Aanpak

• 10.000ste W&R-woning.
• CO2-desk voor vragen van opdrachtgevers en
relaties over CO2-emissie.
• Heilijgers is volgens onderzoek Vereniging
Eigen Huis bouwer met minste opleverpunten.

• Betrekken van opdrachtgevers in ontwikkeling
van duurzame varianten.
• Integreren van duurzaamheidsaspecten in
customer feedback process (BAM Construct UK).
• Gemiddelde score op customer feedback
process van 8,75 (BAM Construct UK).

• Meer aandacht voor systematische terugkoppeling aan opdrachtgevers.
• Uitvoeren ‘groene toets’ door aanbieden
duurzame varianten.
• Uitrollen groene concepten Passiefhuis en
Duurzame renovatie.
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Young BAM – de vereniging in Nederland voor medewerkers
tot 35 jaar – besteedde in 2008 uitgebreid aandacht aan
mogelijkheden hoe BAM de behoeften van opdrachtgevers
beter kan vervullen. Zo vond onder meer een workshop plaats
over ‘Ultraduurzaam bouwen’. Hierbij gingen negentig Young
BAM’ers in discussie met de directeur CSR van BAM over de
ondernemingsprincipes. Aansluitend onderzochten zij de
mogelijkheden het cradle-to-cradle-principe toe te passen in
hun eigen werksituatie. Hierbij bleek opnieuw dat BAM
Groepsbreed over veel kennis en ervaring beschikt om opdrachtgevers duurzame oplossingen te bieden. Young BAM
organiseerde een aparte workshop ‘Klantgericht bouwen’ om
jonge medewerkers enerzijds meer bewust te maken van de
grote verscheidenheid aan verwachtingen en wensen van
opdrachtgevers en anderzijds hen beter in staat te stellen
om opdrachtgevers duurzame oplossingen te bieden. Deze
thema’s kwamen eveneens aan de orde op een studiemiddag,
waar de relatie tussen de kredietcrisis en de veranderde
klantvraag centraal stond. Hierbij werd onder meer door de
directeur Strategie van BAM een model gepresenteerd om
de essentie van de klantvraag te definiëren en creatieve oplossingen te stimuleren.

Stratum te Eindhoven. Tijdens de beleidsdag is een uitgebreide paneldiscussie gevoerd met woningcorporatie Woonbedrijf
uit Eindhoven en alle belangrijke stakeholders uit deze wijk
zoals gemeente, buurtwerk, schoolbestuur en middenstand.
Gezamenlijk zijn de verschillende visies op de fysieke, maatschappelijke en sociaal-economische facetten van de wijk aan
de orde gesteld. Naast dit soort uitwisseling van visies tijdens
beleidsdagen worden er periodiek bijeenkomsten georganiseerd met belangrijke klanten om (projectoverstijgende)
samenwerking te realiseren en te verbeteren.
Dergelijke ontmoetingen geven BAM Woningbouw beter
inzicht in de behoeften van de klanten en stelt de onderneming in staat, vanuit de visie op de leidende thema's van
opdrachtgevers, kansen te creëren en innovatieve concepten
te ontwikkelen die inspelen op deze behoeften.

BAM Ondernemingsprincipe 2

Samenleving
Bewustzijn bekroond
Barbara Cahalane
directeur corporate communications
BAM Construct UK
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‘Op al onze bouwplaatsen zijn we ons bewust van het
belang van een goede verstandhouding met de buurt’,
vertelt Barbara Cahalane, die bij het Britse bouw- en
vastgoedbedrijf (circa 2.800 medewerkers) verantwoordelijk is voor communicatie. ‘Community
relations is al jaren een bekend begrip. Dat vertaalt zich
in de praktijk van alledag onder meer in regelmatige
verspreiding van nieuwsbrieven aan omwonenden en
bedrijven in de omgeving. Daarin verstrekken we
nadere informatie over het verloop van projecten en
geven we aan wie zij kunnen aanspreken met vragen,
klachten en opmerkingen.’
‘Een van de manieren om de effectiviteit van ons
beleid te meten vormt onze deelname aan het
Considerate Constructors Scheme. Sinds de start van dit
programma in 1997 zijn ruim 20.000 bouwplaatsen,
zowel in de sectoren Bouw als Infra en verspreid over
het gehele Verenigd Koninkrijk, objectief beoordeeld
op hun veiligheids- en omgevingsbewustzijn. Het
Britse initiatief heeft in belangrijke mate bijgedragen
aan de imagoverbetering van de bouwsector.
Overigens gaan wij in ons beleid nog wel een stapje
verder. We participeren zoveel mogelijk in lokale initiatieven en programma’s. Daarbij werken we veelvuldig
samen met scholen. Zo bouwen we een sterke band
op met de omgeving.’
Zowel BAM Construct UK als BAM Nuttall zijn geassocieerd lid van het Considerate Constructors Scheme. ‘Op
basis van onze jarenlange ervaring en betrokkenheid
bij dit programma, zijn we ervan overtuigd dat het
voor de bouwsector een onmisbaar instrument is om
je verantwoordelijkheid te kunnen nemen ten aanzien
van zaken als milieu, medewerkers en omwonenden.
De goede prestaties van BAM-bouwplaatsen in het
Considerate Constructors Scheme zijn in 2008 onderscheiden met drie gouden, negen zilveren en acht
bronzen onderscheidingen.’

In een wereld waar de bevolkingsdichtheid steeds verder
toeneemt, neemt ook het bewustzijn bij overheden,
opdrachtgevers en bouwondernemingen toe, dat de uitvoering van bouwprojecten zo weinig mogelijk hinder
dient op te leveren. De meeste bouwprojecten verstoren
de rust van een woon- en werkomgeving.
Bouwondernemingen, zoals BAM, hebben door de aard
van de bedrijfsactiviteiten onontkoombaar een grote
invloed op de omgeving. BAM is zich bewust van de
impact van de activiteiten op de samenleving en de
directe omgeving van de projectlocaties.
De bouwsector draagt bij aan de totstandkoming van
een aangename en veilige leefomgeving. De kwaliteit
van de woon- en werkomgeving krijgt vorm in huisvesting en infrastructuur. Ons streven is om een project
te realiseren met minimale overlast voor de omgeving en
behoud van kwaliteit. Dit vraagt om intensieve voorbereiding op alle onderdelen van het project.
Communicatie met de omgeving is daarbij erg belangrijk.
Het is medebepalend voor het succes van het project.
Aangezien BAM steeds vaker ook nauw betrokken is bij
ontwikkeling en ontwerp (activiteiten vóór in de waardeketen) neemt de betrokkenheid van de Groep met
betrekking tot de omgeving ook toe. Communicatie met
de omgeving is daar één van. BAM streeft daarbij een
proactieve opstelling na.
Attente Bouwers-Bewuste Bouwers
BAM staat midden in de samenleving en heeft bij de talrijke
projecten een invloed op de directe omgeving. Door betrokkenheid bij de omgeving probeert BAM de overlast tot een
minimum te beperken. Hiervoor is in 2007 het Attente
BouwersPlan ontwikkeld. In 2008 is deze checklist vernieuwd
en in navolging van het succes van vorig jaar is ook dit jaar
een aantal bouwplaatsen van BAM Civiel getoetst aan de hand
van deze vernieuwde checklist. De lijst is uitgebreid met
enkele voorbeelden van goed gedrag en maatregelen van
verbeterde omgevingscommunicatie. Deze maatregelen
kunnen worden opgevolgd door de bouwplaats en worden
aangevuld naar aanleiding van de ervaring die wordt opgedaan door de inspecteurs. Ook BAM Utiliteitsbouw is
gestart met de implementatie van het Attente BouwersPlan.
Bij het Attente BouwersPlan wordt gelet op de aspecten:
bewust, milieu, netheid, goede buur, respectvol, sociaal, veilig
en aanspreekbaar. Bouwplaatsen worden uitvoerig beoordeeld en voorzien van tips en aandachtspunten uit voorgaande inspecties. De totaalscores die BAM Civiel behaalt op de

bouwplaatsen, zijn ten opzichte van vorig jaar duidelijk verbeterd: gemiddeld 28 punten tegenover 26 punten in 2007.
Vooral op het aspect van orde en netheid is in 2008 beter
gescoord. Dit is niet alleen goed voor het beeld naar de omgeving, maar bevordert tevens de veiligheid op de bouwplaats.
In 2009 introduceert Koninklijke BAM Groep als vervolg op
het Attente BouwersPlan samen met enkele andere bouwbedrijven het keurmerk Bewuste Bouwers. Het keurmerk
richt zich op hoe bouwplaatsen zijn georganiseerd en hoe
zij omgaan met hun omgeving. Dit vernieuwde initiatief is
gebaseerd op het in het Verenigd Koninkrijk zeer succesvolle
Considerate Constructors Scheme. Met het Attente
Bouwersplan sluit BAM aan op het keurmerk Bewuste
Bouwers. Het blijven informeren van en communiceren met
de omgeving blijft van essentieel belang bij een succesvolle
uitvoering van projecten.
Educatieproject Soccer City

Al ruim tien jaar geeft BAM Techniek door sponsoring van
scholingsprojecten in Kenia uiting aan maatschappelijke
betrokkenheid. Ook relaties leveren een bijdrage aan deze
gerichte vorm van ontwikkelingshulp door de tegenwaarde
van het eindejaarsgeschenk ten goede te laten komen van de
stichting ‘BAM Techniek helpt Kenia’. Deze stichting ondersteunt het Verkaart Development Team (VDT), dat opgezet is
door Jan en Ans Verkaart. Door de persoonlijke betrokkenheid
en duidelijke visie heeft het VDT al meer dan zeventig scholen
gerealiseerd, waar ruim 45.000 kinderen onderwijs krijgen.
BAM Techniek bood in 1996 de helpende hand voor de bouw
en inrichting van de Kilulu Primary School in Shimba Hills.
Inmiddels heeft BAM Techniek de bouw van vier basisscholen,
twee technische scholen, een weeshuis, een medische post,
twee middelbare scholen en een hogeschool ondersteund.
In 2008 zijn twee scholen gebouwd en ging bijzondere aandacht uit naar de opvang en opleiding van een groep van
veertig weesmeisjes. Door een opleidingsprogramma voor
onderwijzeressen kunnen de scholen voorzien in hun docentenbehoefte en zijn ook toekomstige leerlingen verzekerd van
onderwijs.
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Nadat BAM International in 2006 samen met de ZuidAfrikaanse bouwonderneming Grinaker-LTA opdracht had
verworven voor de bouw van het Soccer City stadion in
Johannesburg, hebben beide bedrijven een opleidingstraject
opgezet voor ongeschoolde werklieden in de regio.
Met subsidie van het ministerie van Arbeidszaken konden
750 werklozen worden opgeleid in verschillende disciplines.

BAM Techniek helpt Kenia

Grafiek 1: Scores 2008 BAM Construct UK Considerate Constructors Scheme
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• Onderscheidingen BAM Construct UK (3x
goud, 9x zilver, 8x brons) voor uitvoering
Considerate Constructors Scheme (score van
34 is gemiddeld drie punten hoger dan
gemiddelde sector).
• Deelname BAM Construct UK aan London
Benchmarking Group om bewustwording
richting de omgeving te meten.

• Introductie Bewuste Bouwers Nederlandse
werkmaatschappijen.
• Vergroten bewustzijn van medewerkers voor
omgeving bouwplaats.
• Deelname alle projecten van BAM Construct
UK (> 6 weken) aan Considerate Constructors
Scheme en minimale score van 32.

• Internationale sponsoractie voor 140 projecten, voorgedragen door medewerkers.
• Ondersteuning oprichting Bewuste Bouwers.
• Opschalen van deelname Bewuste Bouwers.
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Het project is begeleid door een gecertificeerd Zuid-Afrikaans
opleidingsinstituut, TSK Projects uit Johannesburg. Voor de
nieuwe medewerkers zijn zes basistrainingen opgezet, die
inzicht bieden in onder meer materialen, gereedschappen en
werkmethodes in de bouw.
Alle medewerkers ontvingen na hun opleiding met goed
gevolg voltooid te hebben, een certificaat waarmee zij hun
scholing kunnen aantonen. Dit verbetert hun perspectief op
de arbeidsmarkt aanzienlijk.

BAM Ondernemingsprincipe 3a

Veiligheid
Passie voor veiligheid
Kathy O’Leary
safety, health and environment manager
BAM Contractors Ltd
Geen ongevallen? Kathy O’Leary – al zeventien jaar bij
de Ierse werkmaatschappij BAM Contractors verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en milieu –
gelooft dat het wel degelijk kan. ‘Wij Ieren hebben de
neiging om enigszins sceptisch te denken dat het
onmogelijk is om zonder ongevallen te werken. Ik zie
het als mijn taak om collega’s te overtuigen van het
uitgangspunt, dat we die doelstelling wel kunnen
bereiken.’

2008
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O’Leary spreekt gepassioneerd over veiligheid. ‘Onze
boodschap is eenvoudig. Zorg goed voor jezelf, zorg
voor je buddy, je ploegmaten en collega’s en houd je
ogen voortdurend open voor risicovolle situaties. We
zijn continu op zoek naar nieuwe en verbeterde instrumenten om veiligheid te bevorderen. Zo hebben we
vorig jaar Sharepoint in gebruik genomen. Daarmee
heeft iedereen via ons intranet toegang tot alle veiligheidinstructies, actuele veiligheidswaarschuwingen en
dergelijke.’
BAM Constructors verwierf in 2008 opnieuw de A-status bij de veiligheidsaudit voor het Safe T-certificaat.
Daarmee is het de enige Ierse bouwonderneming die
daarin voor het tweede achtereenvolgende jaar is
geslaagd.
De sleutel tot verdere verbetering ligt in het bijzonder
bij de uitvoerders van BAM Contractors, meent
O’Leary. ‘Dit jaar starten we met de pilot Supervising
for safety, een training om de veiligheidscultuur te
bevorderen en hun leidinggevende rol daarin te versterken.’

Binnen het duurzaamheidsbeleid kent BAM aan veiligheid extra prioriteit toe. BAM verwacht van alle medewerkers een grote betrokkenheid bij veiligheid en
gezondheid. Op elk niveau dient men een actieve bijdrage
te leveren aan het verbeteren van de veiligheid.
Managers hebben daarbij een voorbeeldfunctie en bepalen de norm. Hun leiderschap uit zich door het opstellen
van veiligheidsdoelstellingen, die zijn opgenomen in
bedrijfsplannen en werkmethoden. Een zichtbare betrokkenheid van het management heeft grote invloed op het
terugdringen van het aantal ongevallen en incidenten.
Het beleid van Koninklijke BAM Groep is erop gericht alle
werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat elke vorm van
persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid wordt
voorkomen. Dit beleid ligt aan de basis van de Richtlijn
voor veiligheids- en gezondheidsmanagement, die door
alle werkmaatschappijen wordt nageleefd.
Aangezien het absolute aantal ongevallen geen inzicht
biedt in de kans op een ongeval, heeft de Groep een
ongevalindex gedefinieerd (grafiek 2). Door deze IF kan
de effectiviteit van getroffen veiligheidsmaatregelen
worden beoordeeld, zonder beïnvloeding door wijzigingen in het personeelsbestand. Tevens maakt de IF een
vergelijking mogelijk tussen werkmaatschappijen.
De IF is in 2008 gedaald tot 6,8 (2007: 7,4). Ruwweg ligt
de IF van de in Nederland en Duitsland opererende werkmaatschappijen tweemaal en in België viermaal zo hoog
als die van de BAM-bedrijven in het Verenigd Koninkrijk
en Ierland. Dit beeld wordt bevestigd door cijfers van
Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie.
In alle landen waar BAM werkzaam is, ligt de ongevalindex van de werkmaatschappijen van de Groep tweetot viermaal zo laag als het vergelijkende cijfer van de
branche.
BAM heeft diverse instrumenten ontwikkeld om de veiligheidsinspanningen van het management te ondersteunen. Een belangrijk instrument is de al in 1998 door
de Groep ontwikkelde Safety Awareness Audit (SAA),
waarmee werkmaatschappijen het veiligheidsbewustzijn
binnen hun organisatie kunnen meten (grafiek 3). De
SAA bedroeg in 2008 65,5 (2007: 63,5). De uitkomsten
van deze onderzoeken worden gebruikt om de veiligheidsprestaties te verbeteren. Sinds de introductie van

De

IF

is gedaald tot

6,8

SAA bij alle werkmaatschappijen in 2004, is BAM erin
geslaagd het veiligheidsbewustzijn elk jaar verder te
verbeteren. Wel is duidelijk dat het steeds grotere inspanningen vergt om vooruitgang te blijven boeken.
De raad van bestuur beoordeelt de veiligheidsinspanningen van werkmaatschappijen niet uitsluitend op ongevalcijfers en audituitkomsten. Naast taakstellingen op deze
aspecten heeft de raad van bestuur met elke werkmaatschappij veiligheidsdoelstellingen vastgesteld. De uitvoering hiervan wordt mede bewaakt door de corporate
safety officer van Koninklijke BAM Groep. Daarnaast
hebben alle werkmaatschappijen fulltime veiligheidsfunctionarissen in dienst.

Veiligheid en gezondheid bij BAM PPP
Naar voorbeeld van BAM Construct UK en BAM Nuttall heeft
BAM PPP UK in januari 2008 een Arbo-managementsysteem
geïntroduceerd en tevens aan alle Britse medewerkers een
persoonlijke uitgave uitgereikt van het boekje ‘Veiligheids- en
gezondheidsbeleid voor medewerkers’.
De directie heeft een Arbo-trainingsprogramma geïmplenteerd, in het bijzonder voor medewerkers die zijn
betrokken bij bouw en exploitatie van pps-projecten.
Een aantal medewerkers heeft trainingen gevolgd van zowel
de National Examination Board Occupational Safety and
Health (NEBOSH) als de Institution of Occupational Health &
Safety (IOSH). BAM PPP UK is lid van de Royal Society for the
Prevention of Accidents (RoSPA).

De Groep betreurt het zeer dat in Nederland een medewerker van BAM Civiel is omgekomen na een val met een
ladder, die omviel bij het losmaken van een bekistingpaneel. Tevens constateert de Groep met grote spijt dat
op eigen en op joint venture bouwplaatsen gedurende
2008 acht medewerkers van onderaannemers zijn omgekomen (in Nederland (2), België, Duitsland, Roemenië
(2), Polen en Hongarije).
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Definities
IF = Incident Frequency (Ongevalsindex) BAM;
aantal bedrijfsongevallen per miljoen bouwplaatsuren.
SAA = Safety Awareness Audit (Veiligheidsbewustzijninspectie); mate waarin het veiligheidsmanagementsysteem van
werkmaatschappijen voldoet aan de door de
raad van bestuur vastgelegde richtlijn.
Ernstig bedrijfsongeval = ongeval waarbij sprake
is van ziekenhuisopname van meer dan 24 uur,
van blijvend letsel of van botbreuk.

Mijlpalen 2008

Doelstellingen 2009

Aanpak

• Uitgave Veiligheidskrant BAM Materieel om
bekendheid beschikbare veiligheidsartikelen
te vergroten.
• Uitgave ‘Hét groene boekje voor veilig
werken’ door BAM Infratechniek.
• Toewijzing WEB-niveau (Wet Educatie
Beroepsonderwijs) aan al het uitvoerend
en leidinggevend personeel BAM Rail.
• Introductie geïntegreerd managementsysteem voor veiligheid en kwaliteit
(onder meer BAM Wegen en Heilijgers).
• Toekenning regionale en nationale veiligheidsprijzen.
• Implementatie veiligheids- en gezondheidsaspecten in alle bedrijfsopleidingen
(BAM Deutschland en BAM Utiliteitsbouw).
• IF van 6,8 en SAA van 65,5 in 2008.

• Steigerveiligheid vergroten.
• Onderaannemers en leveranciers meer
betrekken bij BAM-veiligheidsbeleid.
• Gezondheid van medewerkers verbeteren.
• Medewerkers aanspreken op veilig gedrag.

• Promoten steigerrichtlijnen.
• Opstarten ‘BAM in beweging’ in Nederland.
• Formuleren doelstellingen voor betrokkenheid onderaannemers bij veiligheidsmanagementsysteem (onder meer BAM Contractors
en BAM Construct UK).
• Verhogen aantal toolbox-meetings in België.
• Vermijden van ladders als werkplek (BAM
Deutschland).
• Elektrotechnische basisopleiding van 600
BAM Rail-medewerkers; kennisverbreding
gericht op vermijden van elektrocutierisico’s
bij spoorwerken.
• Supervisor veiligheidstraining onderaannemers (BAM Construct UK).
• Safety Awareness Training toezichthouders
(Tebodin).
• Onderzoek betrouwbaarheid IF voor onderaannemers.

2008

Ondanks de gunstige ontwikkeling van zowel de IF als
de SAA blijft het aantal ernstige ongevallen (grafiek 4)
de Groep zorgen baren. Hoewel de cijfers voor BAMmedewerkers een stabiele en lichtdalende trend laten
zien, stijgt het aantal ongevallen dat betrekking heeft
op onderaannemers (en derden). Deze ontwikkeling heeft
aanleiding gevormd voor de raad van bestuur om het
management van werkmaatschappijen op te dragen de
veiligheidsinstructie aan onderaannemers en derden te
intensiveren.

Extra veiligheidsinspanningen
Flip Van Nuffel,
preventieadviseur
Interbuild bv
‘Na goed een jaar ken ik de meeste medewerkers van
Interbuild van gezicht. En zij kennen het mijne, want
de kleinere bouwplaatsen (‘werven’ zeggen we in
België) bezoek ik maandelijks en de grotere zelfs een
keer per week’, vertelt Flip Van Nuffel, die sinds begin
2008 in dienst is als preventieadviseur bij Interbuild.
Interbuild heeft circa twintig utiliteitsbouwwerken in
uitvoering in Brussel en Vlaanderen.

2008
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‘De extra inspanningen van Interbuild op het gebied
van veiligheid hebben resultaat. Vonden er 2007 nog
58 ongevallen per miljoen bouwplaatsuren plaats, dit
aantal is in 2008 meer dan gehalveerd! Daarmee
scoort Interbuild beduidend beter dan de gemiddelde
Belgische bouwonderneming.

Veiligheid in de keten
BAM Woningbouw heeft in 2008 een grote inspanning geleverd om de ongevalsindex te halveren. Na een veiligheidsstudiebezoek aan bouwplaatsen van Britse zusterbedrijven, is
BAM Woningbouw onder meer in elke regio een proef gestart
met een zogenoemde BAM-preventieunit.
Ook op een bouwlocatie in Almere waar BAM Woningbouw
W&R-woningen realiseert (W&R staat voor een geoptimaliseerd bouwproces op basis van co-makership) is zo'n preventieunit ingericht. Een gespecialiseerd trainingbureau verzorgt
een veiligheidstraining van twee dagdelen. Alle medewerkers
– ook van onderaannemers – krijgen een theoretisch en praktisch onderricht over veiligheid. Tijdens een rondleiding over de
bouwplaats worden veilige en onveilige situaties besproken
en wordt het belang van interventies onderstreept.
Deelnemers maken kennis met communicatie, risico-inzicht,
leiderschap en samenwerking. Na enkele weken volgt een
vervolgtraining om ervaringen te bespreken en evalueren.

Interbuild heeft in 2008 op elk project een verantwoordelijke aangewezen om doorgangen vrij te
houden en goede circulatieroutes te creëren. Hiermee
hebben we het aantal ongevallen met verstuikingen
van voeten en enkels weten terug te dringen.
Ook hebben alle medewerkers een opleiding gevolgd
voor werken op hoogte, gekoppeld aan een postercampagne.
De duidelijk betere veiligheidsprestatie van Interbuild
is uiteraard niet alleen mijn verdienste. Belangrijker
nog zijn de rol van het management en de inspanningen van de bouwplaatsmedewerkers. Door het werfpersoneel extra opleidingen aan te bieden, wordt hun
kennis over de diverse veiligheidsaspecten niet alleen
een stuk groter, ook kunnen ze die kennis verder verspreiden onder collega’s. Zij fungeren als het ware als
gids en dragen bij tot de algemene arbeidsveiligheid.’

Veiligheidsklok op intranet
BAM Nuttall heeft in 2008 een veiligheidsklok op intranet
geplaatst, waarmee de veiligheidsprestatie van het Britse
infrabedrijf continu onder de aandacht van medewerkers
staat. De veiligheidsklok geeft het aantal manuren weer
sinds het laatste bedrijfsongeval. In het najaar passeerde
BAM Nuttall één miljoen veilige manuren. Sinds meer dan een
jaar kent BAM Nuttall de veiligheidscampagne Beyond Zero,
waarmee de werkmaatschappij meer wil bereiken dan nul
bedrijfsongevallen. In 2008 is in dit kader onder meer een
gezondheidsprogramma voor bouwplaatsmedewerkers
gestart en is een aantal standaards ontwikkeld voor onder
meer de beschikbaarheid van sociale voorzieningen, de
toegankelijkheid van kantoren en bouwplaatsen, alsook het
werken rond ondergrondse nutsleidingen.

In het kader van de zogenoemde framework agreement
tussen Koninklijke BAM Groep en Building and Wood
Workers’ International (BWI) hebben vertegenwoordigers van BWI en de bouwbonden CNV en FNV begin
2008 een bezoek gebracht aan enkele bouwplaatsen
van BAM International in Zuid-Afrika. Een jaar eerder
ontving BAM een delegatie op bouwprojecten in het
Midden-Oosten. Met deze overeenkomst benadrukt
BAM de bedrijfsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met nationale wetgeving en tevens te voldoen aan de relevante richtlijnen en aanbevelingen van
ILO (International Labour Organisation). Deze hebben
bijvoorbeeld betrekking op het recht van alle werknemers om lid te zijn van een vakbond, op het verbod om
gebruik te maken van kinderarbeid en op bevordering
van gezonde en veilige werkomstandigheden.
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Om meer duidelijkheid te verschaffen over deelname aan CAO’s wordt hieronder informatie verstrekt over de
deelname door BAM-medewerkers aan CAO’s. In het Verenigd Koninkrijk valt 35,1 procent van de medewerkers
onder een CAO.
Grafiek 5: Verdeling naar CAO-groepen in Nederland
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Tabel 3: Verzuimcijfers 2008
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Grafiek 4: Ernstige ongevallen
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Grafiek 3: Veiligheidsbewustzijn (SAA)
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Grafiek 2: Ongevalsindex (IF)
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BAM Ondernemingsprincipe 3b

Diversiteit
Uitdaging om beleid om te
zetten in harde resultaten
Dasja Wickenhagen
adjunct-directeur W&R BAM Woningbouw en
voorzitter vrouwennetwerk Female Capital BAM
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Bij BAM Woningbouw is Dasja Wickenhagen medeverantwoordelijk voor het succes van de W&R-woningen. W&R is een geoptimaliseerd bouwproces op basis
van co-makership, waarmee inmiddels in Nederland al
meer dan 10.000 woningen zijn gerealiseerd.
Wickenhagen is bovendien actief als voorzitter van
Female Capital BAM. ‘Wij vormen hét vrouwennetwerk van BAM in Nederland. Ons netwerk richt zich op
ambitieuze vrouwen, die er belang aan hechten om
onderlinge steun te bieden en advies te geven of te
ontvangen over zaken als loopbaanontwikkeling. In de
bouwwereld is de mannelijke bedrijfscultuur toch
dominant. Contact met andere vrouwelijke collega’s
en iedereen meer bewust maken van de bijdrage van
vrouwen aan het bedrijf BAM, zijn belangrijke drijfveren om deel te nemen aan Female Capital BAM.’
‘Female Capital BAM biedt meerwaarde, zowel in zakelijk opzicht als voor de deelnemers persoonlijk’, aldus
Wickenhagen. ‘Persoonlijk omdat ons netwerk vrouwen kan helpen bij hun individuele loopbaanontwikkeling. We bieden, waar nodig, sociale ondersteuning,
professionele hulp en motivatie. En het is ook gewoon
leuk om vrouwelijke collegae te ontmoeten. In zakelijk
opzicht draagt Female Capital BAM bij aan deskundige
en meer betrokken medewerkers, betere interne communicatie, een evenwichtiger samenstelling en een
vrouwvriendelijker imago.’
‘De inspanningen die wij in 2008 hebben geleverd,
resulteren in een groeiend bewustzijn binnen BAM. Wij
staan nu voor de uitdaging om als BAM het beleid om
te zetten in harde resultaten. Het blijft hierbij een
afweging hoe het beleid te vertalen is naar passende
doelstellingen.’

Koninklijke BAM Groep streeft naar verdere ontwikkeling
en groei van de organisatie. Goede medewerkers zijn
daarvoor onontbeerlijk. BAM wil medewerkers een werkomgeving bieden, waarin zij zich fatsoenlijk, waardig en
met respect behandeld weten. Bij aanstelling of beoordeling van BAM-medewerkers spelen aspecten als
geslacht, etniciteit, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, geloof of leeftijd geen rol.
BAM wil dat de eigen organisatie zo veel mogelijk een
afspiegeling vormt van de maatschappij. Vanuit die
gedachte tracht de Groep de diversiteit binnen de organisatie te bevorderen. Diversiteit is van grote betekenis
om een positie als voorkeurswerkgever te kunnen
behalen en behouden. Een divers personeelsbestand
biedt zekerheid dat de organisatie zich optimaal kan
inleven in de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en samenleving.
Work Life Balance
BAM hecht grote waarde aan het welzijn van medewerkers.
In een onafhankelijk Brits onderzoek reageerde 68 procent
van de respondenten bij BAM Construct UK, dat zij erg tevreden waren over de balans tussen hun werk- en privésituatie.
Dit blijkt ook uit het relatief lage verloop onder de medewerkers van het Britse utiliteitsbouwbedrijf: zeven procent
tegen een nationaal sectorgemiddelde van zeventien procent.
Door deze uitstekende prestatie is BAM Construct UK opgenomen in de prestigieuze lijst Sunday Times Best 100
Companies to Work for 2009.
BAM Construct UK probeert een goede balans tussen werk
en privé te bevorderen door onder meer – waar mogelijk –
thuiswerken te faciliteren. Deze maatregel draagt tevens bij
aan beperking van de gevolgen van woon-werkverkeer op het
milieu. Ook flexibele werktijden, deeltijdwerk, ondersteuning
voor opleiding, subsidiëring van lidmaatschappen van sportscholen en een programma om op de fiets naar het werk te
komen, dragen bij aan het welzijn van medewerkers.

Tabel 4: Diversiteit Nederland en Verenigd Koninkrijk
Nederland 2007

Cultuuronderzoek

Nederland 2008

Functiegroep

Man

Uitvoerend (86,7%)
Middenkader (11,8%)

Vrouw

Functiegroep

Man

89,7% 10,3%

Uitvoerend (86,8%)

88,9% 11,1%

96,4%

Middenkader (11,8%)

96,0%

4,0%
1,7%

3,6%

Vrouw

Hogerkader (1,5%)

98,9%

1,1%

Hogerkader (1,5%)

98,3%

Totaal

90,7%

9,3%

Totaal

89,8% 10,2%

Verenigd Koninkrijk 2007

Verenigd Koninkrijk 2008

Functiegroep

Man

Functiegroep

Man

Uitvoerend (88,3%)

78,0% 22,0%

Uitvoerend (88,7%)

76,9% 23,1%

96,5%

3,5%

Middenkader (10,3%)

100,0%

0,0%

Hogerkader (1%)

Middenkader (10,6%)
Hogerkader (1,1%)
Totaal

BAM heeft in het kader van diversiteit gedurende 2008 in
Nederland door adviesbureau Opportunity een cultuuronderzoek laten verrichten. Hieruit blijkt BAM te kenschetsen als mannenbolwerk, maar er heerst geen
machocultuur. Het onderzoek stelde tevens vast dat
BAM’mers waardering en collegialiteit belangrijker
vinden dan status of hiërarchie. Bovendien kennen zij
meer waarde toe aan een goede werk-privébalans en
diversiteit dan werknemers van andere ondernemingen
doen. Ook bleek de top een realistisch beeld te hebben
van wat het middenkader denkt over de cultuur.
Andersom blijkt dat echter niet het geval.
Zowel mannen als vrouwen vinden flexibiliteit en
loopbaanbegeleiding erg belangrijk om een grotere
diversiteit te bereiken, maar er is een verschil in ranking
van beide aspecten. Vrouwen zien de mogelijkheid om
flexibel te kunnen werken als de voornaamste factor
om een carrière te stimuleren. Mannen zien meer heil
in loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling.

Vrouw

80,2% 19,8%

Totaal

Vrouw

96,7%

3,3%

100,0%

0,0%

79,2% 20,8%

Grafiek 6: Fulltime - parttime (%)
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Grafiek 9:
Personeel naar leeftijdsgroep
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Mijlpalen 2008

Doelstellingen 2009

Aanpak

• Oprichting Female Capital BAM tijdens Congres
‘Meer Vrouwen, Meer kansen’,
2 oktober 2008 in Nederland.
• Portal Female Capital op intranet online.
• Uitvoeren Cultuurbarometer in Nederland.
• Winnaar Gouden Baksteen Bouwnetwerk
(Juryrapport: ‘Door concrete en ambitieuze
aanpak’).
• Ondertekening charter ‘Talent naar de Top’
voor meer vrouwen in topposities in Nederland.

• Verdere bewustwording van diversiteit blijven
stimuleren.
• Vergroten aandeel vrouwen in Nederlandse
deel van de organisatie.
• Verloop van maximaal acht procent voor
BAM Construct UK.

• In opleidingsaanbod en opleidingen aandacht
voor thema diversiteit.
• Managementprogramma BAM Construct UK
voor ontwikkeling en opleiding op het gebied
van diversiteit.
• Vergroten instroom jonge vrouwen (minimaal
tot niveau vrouwelijke afstudeerders in technische opleidingen).
• Vergroten in- en doorstroom van vrouwen
naar managementposities.
• Uitreiking Female Capital Trofee BAM.
• Uitroepen diversity champion door BAM
Construct UK.

BAM maakt geen onderscheid tussen voltijd- en deeltijdmedewerkers
met betrekking tot beschikbaarheid van uitkeringen.

BAM Ondernemingsprincipe 3c

Opleiding en ontwikkeling
Opleidingen voor iedereen
Wendy Hughes
manager opleiding en ontwikkeling
BAM Nuttall Ltd
Het resultaat van BAM wordt in grote mate bepaald
door het enthousiasme en de kennis van de medewerkers. Door het creëren van een inspirerende werkomgeving waarin ruimte is voor eigen ontwikkeling,
worden medewerkers gestimuleerd om hun beste
prestaties neer te zetten. Hughes: ‘Het is onze verantwoordelijkheid mogelijkheden tot ontwikkeling aan
te bieden voor elke medewerker. Dit is voor ons echt
een uitdaging. Wij willen voor iedereen, van niet opgeleide bouwplaatsmedewerker tot professioneel
gecertificeerde ingenieurs, opleidingen aanbieden.’

2008
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Drie jaar geleden is BAM Nuttall begonnen met een
programma in samenwerking met de Constructing
Industry Training Board (CITB). Dit programma heeft
geleid tot de ontwikkeling van een competentieraamwerk, bedoeld om medewerkers te helpen met hun
carrière. Dit opleidingsprogramma is dit jaar beloond
met een tweede plaats voor best gestructureerde
carrièreprogramma.
‘Terwijl de meeste bedrijven alleen jaarlijks functionerings- en ontwikkelingsgesprekken voeren met het
personeel uit het midden en hoger kader, doen wij
dit ook met onze medewerkers op de bouwplaats.
Door dit proces identificeren wij ongeveer vijftig
kandidaten per jaar, die deelnemen aan een ontwikkelingsprogramma om hen voor te bereiden op een
leidinggevende functie.’
‘Een gecertificeerd programma, bestaande uit een
interne training en een beoordelingsteam, wordt
behalve aan de eigen medewerkers, ook aangeboden
aan leveranciers en onderaannemers. Hierdoor stimuleert BAM ook de kennisontwikkeling bij onderaannemers.’

BAM wil in de bedrijfstak de voorkeurswerkgever zijn.
Het aanbieden van mogelijkheden voor opleiding en
ontwikkeling kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.
De resultaten van de Groep hangen sterk samen met de
beschikbaarheid van professionele en gemotiveerde
medewerkers. Het verwachte tekort aan technisch opgeleid personeel vraagt om een proactieve houding.
Het streven van BAM is om een nieuwe rol in het bouwproces te vervullen door het leveren van diensten op het
gebied van bouw, vastgoed en infrastructuur. Hiervoor is
een geïntegreerd pakket van activiteiten nodig op het
gebied van: ontwikkeling, ontwerp, bouw, financiering,
exploitatie en onderhoud. Het voorwaarts en achterwaarts
integreren van activiteiten heeft directe invloed op het
takenpakket van medewerkers.
Goede opleidingsmogelijkheden, afgestemd op de werkzaamheden van BAM, zijn daarom erg belangrijk. Met
opleidingen kan het kennisniveau van medewerkers op
peil worden gehouden en worden afgestemd op de strategie van BAM. Daarom heeft BAM met BAM Business School
de organisatie van opleidingen in eigen beheer genomen.
Het ontwikkelen van het opleidingsaanbod en een werkomgeving waarin ontwikkeling wordt gestimuleerd, is een
continue vereiste.
BAM Business School
Opdrachtgevers en samenleving vragen om duurzame
innovaties. Een uitgebreid opleidingsaanbod voor medewerkers stelt hiervoor kennis beschikbaar. BAM Business
School is het instrument van de Groep om dit te verwezenlijken en door kennisontwikkeling en kennisoverdracht de
strategie van Koninklijke BAM Groep te ondersteunen.
Door een uitgebreid scala van ongeveer zeventig cursussen
biedt BAM Business School kennis aan op de loopbaanaccenten projectontwikkeling, bedrijfsmanagement,
ontwerp-, project- en facility management en daarnaast
een groot aantal bedrijfsspecifieke opleidingen.
In 2008 volgden medewerkers in Nederland in totaal
36.283 cursusdagen. In totaal 1.744 medewerkers
bezochten een cursus van de BAM Business School (zie
grafiek 10). De interne opleidingen besloegen dertien
procent van het totaal aantal opleidingsdagen in
Nederland.
Binnen BAM Business School wordt aandacht besteed
aan integriteit (anti-corruptiebeleid) in vier opleidingen,
namelijk: BAM Introductiecursus, Managen van projecten,
BAM Bedrijfsmanagement en The BAM Manager. In totaal
volgden 138 medewerkers in Nederland één van deze vier
cursussen.

Opleiding BAM-medewerkers
Iedere Nederlandse medewerker van de Groep kreeg
gemiddeld 23,2 uur training per jaar. De gemiddelde
uitgave per Nederlandse medewerker bedroeg ruim
€ 800,-.
In het Verenigd Koninkrijk werden in 2008 door 4.835
medewerkers van BAM Construct en BAM Nuttall in
totaal 23.740 opleidingsdagen bezocht. Dit komt neer
op 32 uur per medewerker. De gemiddelde uitgave per
persoon bedroeg ruim € 1.100,-.
In het afgelopen jaar is een groeiende vraag binnen BAM
ontstaan naar op onze organisatie toegesneden vaktechnische opleidingen. Na een periode van intensieve voorbereiding in 2008, zal de BAM Vakschool in 2009 van
start gaan.
Post-HBO-programma Duurzame
Energie voor BAM Techniek

1.744

1.862

1.773

1.606

1.500

23

500

510

1.000

0
04

05

06

07

08

uur opleiding per medewerker (NL en VK).

Mijlpalen 2008

Doelstellingen 2009

Aanpak

• Lancering loopbaannavigator.
• Convenant Nyenrode voor marketing van
duurzame technologie.
• Opleiding System Engineering opgestart na
uitbrengen handboek.
• MTS-leergarantie opgezet door BAM
Utiliteitsbouw.
• 23,2 uur training per Nederlandse medewerker en 32 uur per Britse medewerker.

• Uitbreiding opleidingsaanbod bouwplaatsmedewerkers in Nederland.
• Ondersteuning van strategische onderwerpen
van de Groep door opnemen thema’s in
opleidingen en aanpassen opleidingsaanbod.
• Medewerkers directer stimuleren in hun
persoonlijke ontwikkeling.

• Aanpassen cursusaanbod aan ontwikkelingsvraagstukken van medewerkers.
• Opzetten ‘BAM Vakschool’.
• Aandacht in cursusaanbod voor duurzaamheidsonderwerpen zoals diversiteit, integriteit
en opdrachtgevers.

2008
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Grafiek 10:
Aantal deelnemers BAM Business School

2.000

BAM Techniek biedt projectleiders de opleiding Duurzame
Energie (met de mogelijkheid examen te doen voor een
erkend diploma). De opleiding wordt verzorgd door de
Stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde. De opleiding
start met het kader energietransitie en beleid voor duurzame
energievoorziening. Vervolgens worden blokgewijs de onderwerpen zon, wind, biomassa, warmtepompen en energieopslag behandeld. Daarbij staan techniek, toepassing en
toekomstperspectief centraal.

Gemiddeld

Koninklijke BAM Groep ondersteunt de Nyenrode Business
Universiteit op het gebied van fundamenteel en toegepast
onderzoek naar duurzame innovatie. BAM is een prominente sponsor van het Center for Sustainability (CfS) van
de Nyenrode Business Universiteit. Onderdeel van de
sponsorovereenkomst is de BAM-leerstoel ‘Sustainability,
Strategy and Innovation’, die wordt bekleed door prof. dr.
Gerard Keijzers, ondersteund door twee onderzoekers.
De sponsorovereenkomst stelt Nyenrode in staat om
onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaamheid
te versterken en specialistische kennis van duurzaam
bouwen verder te ontwikkelen. De samenwerking biedt
BAM toegang tot de specialistische kennis en educatieve
mogelijkheden van Nyenrode. De resultaten van (gezamenlijk) onderzoek zullen hun weerslag vinden in onderwijs, publicaties, rapportages en periodieken.

BAM Ondernemingsprincipe 4

Milieu
Alles in het werk om duurzame keuzes te maken
John Hutton
company environment manager
BAM Nuttall
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‘BAM Nuttall heeft het afgelopen jaar hard aan de weg
getimmerd. In termen van milieu hebben we veel
gedaan’, zegt John Hutton, company environment
manager bij BAM Nuttall. ‘Zo zijn wij bezig geweest
om onze bouwketen meer energie-efficiënt te maken
en ons brandstofverbruik en CO2-emissie te verlagen.
Ons hoofdkantoor is hiervan een voorbeeld. Door toepassing van verlichting met een laag energieverbruik
en bewegingssensoren, een verbeterd verwarmingsen ventilatiesysteem, nieuwe isolatie en het creëren
van douchegelegenheid voor medewerkers die met de
fiets komen, stellen we alles in het werk om als organisatie duurzame keuzes te maken.’
‘Onze producten proberen wij zo milieuvriendelijk
mogelijk te maken door onze interne processen te verbeteren. Nog belangrijker is dat onze producten ook
echt milieuvriendelijk zijn. Dit jaar zijn wij twee keer
onderscheiden voor uitmuntende prestaties op milieugebied. Onze materieelwerf in Kilsyth heeft een ‘Gold
Green Apple Award’ gewonnen, een onderscheiding
van de onafhankelijke milieuorganisatie The Green
Organisation om best practices op milieugebied te
stimuleren. Onze materieelmedewerkers hebben zich
geweldig ingespannen om energie te besparen en
werken continu aan reductie van niet-hernieuwbare
grondstoffen en aandacht voor recycling.’
‘Ons projectteam dat in Cambridgeshire een geleidebusbaan aanlegt, heeft een onderscheiding ontvangen
van de Chartered Institution of Waste Management in
de categorie ‘Bouw en sloop: beste productgebruik’.
Door gebruik te maken van versnipperde autobanden
werd een drainagesysteem gemaakt.’
World Environment Day
(Zie ook de case op
pagina 32).

Bouwactiviteiten hebben een grote invloed op het
milieu. De hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn 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 beperkte grondstoffen, zoals fossiele
brandstoffen, is derhalve van het grootste belang.
Elke medewerker dient een ambassadeur voor een beter
milieu te zijn. De werkzaamheden worden gecoördineerd
bij de meeste Nederlandse werkmaatschappijen door
zogenoemde KAM-managers (Kwaliteit, Arbo, Milieu).
Bij de Britse en Ierse werkmaatschappijen van BAM zijn
environmental managers aangesteld, die de milieuprestaties van de organisatie proberen te verbeteren.
Diverse werkmaatschappijen van BAM zijn milieu-gecertificeerd. Alle onderdelen van BAM in het Verenigd Koninkrijk
zijn ISO 14001 gecertificeerd. BAM Construction beschikt
sinds juli 2005 over het BS EN ISO 14001 gecertificeerd
milieumanagementsysteem. In 2008 heeft ook BAM
Properties het ISO 14001-certificaat verworven, waardoor
alle onderdelen van BAM Construct UK zijn gecertificeerd.
BAM Nuttall is ISO 14001-gecertificeerd sinds 2001.
World Environmental Day
BAM Construct en BAM Nuttall hebben medio 2008 deelgenomen aan de World Environmental Day. Dit initiatief is
bedoeld om het bewustzijn over milieuvraagstukken – in de
samenleving en zeker ook bij ondernemingen – te vergroten.
Naast informatieoverdracht, beoogt World Environmental
Day mensen te betrekken en te stimuleren om actie te ondernemen. In het kader van deze dag vinden diverse activiteiten
plaats rond centrale thema’s, zoals energie, transport,
recycling en papier.
BAM werkte mee door het organiseren van tekenwedstrijden
op scholen en het bevorderen van milieubewust gedrag (licht
uitdoen na werktijd, afvalscheiding en recycling). Activiteiten
betroffen fietsen naar het werk in plaats van met de auto,
afval opruimen samen met lokale scholen en een milieuquiz.

3
121 m

vlaggen
drinkwaterverbruik per

1 miljoen omzet bij BAM Construct UK

BAM Duurzaam
Het concept van BAM Duurzaam bestaat uit het aanbieden en
ontwikkelen van duurzame energiesystemen door gebruik te
maken van het DBFMO-principe (waarbij wordt zorg gedragen voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie). Ook in 2008 is dit succesvol geweest. Zo hebben
bijvoorbeeld BAM Woningbouw en BAM Duurzaam een
intentieovereenkomst getekend voor de realisatie en exploitatie van een collectieve, duurzame energievoorziening ten
behoeve van circa 230 appartementen, verdeeld over drie
gebouwen in Nijmegen.

Door deelname en een bijdrage aan de United Nations
Climate Change Conference in Poznan blijft BAM de
ontwikkelingen volgen.

25
2008

Verder is BAM Duurzaam betrokken bij diverse utiliteitsprojecten, zoals een cultureel centrum en enkele ziekenhuizen.
In alle gevallen worden de energiesystemen voorzien van
energiezuinige warmtepompen in combinatie met warmteen koudeopslag in de bodem. Bij toepassing van deze systemen wordt een aanmerkelijke reductie van de CO2-uitstoot
gerealiseerd. Ook is dit jaar gewerkt aan samenwerking met
BAM Datacentra. De restwarmte van datacentra kan worden
aangewend voor hergebruik in de vorm van verwarming van
omliggende gebouwen en voorzieningen. Voorts onderzoekt
BAM Duurzaam de mogelijkheden om in samenwerking met
onder andere Tebodin, deel te nemen in projecten op basis
van geothermie. Hierbij wordt van grote diepte heet water uit
de aarde opgepompt om aan te wenden voor verwarming en
koeling (via absorptie) van woonwijken, kantoorgebouwen of
bedrijventerreinen.

Mijlpalen 2008
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Aanpak

• Deelname BAM Utiliteitsbouw aan Nationaal
Duurzaamheidscongres.
• Toekenning Green Apple Award.
• Planten 400.000 bomen met Stichting Thuja.
• 100 procent van de onderdelen van
BAM Construct UK zijn 14001 gecertificeerd.

• Meten milieueffecten van veel gebruikte
materialen.

• Uitvoeren van onderzoek naar de top zes
meest gebruikte bouwmaterialen op het
gebied van CO2 en recycling.

BAM Ondernemingsprincipe 5a

CO2-emissie
BAM-kennis CO2-emissie ook
voor partners bouwproces
Maurits Dekker
projectleider Infra
BAM Infraconsult bv

2008
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Onder het motto ‘Van meten naar weten’ presenteerde
BAM in 2008 een model voor het berekenen van
de CO2-emissie van bouwondernemingen.
Het model is onder leiding van projectleider Maurits
Dekker ontwikkeld door het eigen ingenieursbureau
BAM Infraconsult. Dekker: ‘Uit onze studie bleek meer
dan de helft van de CO2-emissie (in 2007: 117 kiloton)
toe te schrijven aan bouwplaatsen en productielocaties.
Deze uitstoot hangt vooral samen met de asfaltcentrales waarvan BAM (mede)eigenaar is. Voor de productie van asfalt is veel energie nodig. Ons wagenpark en
de kantoren en bedrijfsruimten zijn verantwoordelijk
voor 46 procent van de CO2-emissie. De bijdrage van
de zakelijke vliegreizen is te verwaarlozen.’

In 2008 heeft Koninklijke BAM Groep voor het eerst een
carbon footprint berekend voor de Nederlandse bedrijfsactiviteiten. Voor de berekening is, in samenwerking met
KPMG, een rekenmodel ontwikkeld. Het instrument is
gebaseerd op het internationaal geaccepteerde
Greenhouse Gas Protocol en maakt onderscheid tussen
de emissies van eigen gebouwen, wagenpark, zakelijke
vliegreizen, bouwplaatsen en asfaltcentrales. Voor deze
bronnen is de grootte van de energiestroom bepaald die,
aan de hand van emissiefactoren van gerenommeerde
instellingen, is omgerekend naar CO2-emissie.
De CO2-emissie van BAM, als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in 2007 in Nederland, is berekend op 117 kiloton
CO21. De onderstaande figuur geeft aan hoe de totale
emissie verdeeld is over de verschillende bronnen.
Voor de Nederlandse bedrijfsactiviteiten van BAM in 2008
is de berekening opnieuw uitgevoerd en berekend op 106
kiloton CO2.
Grafiek 11 en 12: Totale CO 2 -emissie BAM (Nederland)
2007

2008
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Gelijktijdig met de presentatie van het rekenmodel
heeft BAM ook de website www.bamco2desk.nl
geopend. Doelgroepen zijn opdrachtgevers, bouwpartners en BAM-medewerkers, die in de gebruiksfase
en in de toeleverende keten de CO2-emissie willen
reduceren. ‘Uit het onderzoek naar onze carbon footprint is gebleken dat de bouwsector over veel kennis
beschikt om voor allerlei productgroepen energie te
besparen. Deze kennis wordt echter nog te weinig
gebruikt. Bovendien zijn veel opdrachtgevers in onze
sector nog niet op de hoogte van de kansen die de
markt biedt voor energiebesparing. Wij willen daarom
graag de kennisontwikkeling op het gebied van
energiebesparing in de sector bevorderen. We gaan dat
doen door op te treden als adviseur bij vraagstukken
rond het ontwikkelen van klimaatdoelstellingen of
het nemen van concrete reductiemaatregelen. De uitvoering van deze doelstelling geven wij vorm in de
BAM CO2-desk. Met de CO2-desk stellen wij de aanwezige kennis beschikbaar voor onze partners in het
bouwproces.’
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De carbon footprint van BAM in Nederland is in 2008
9 procent afgenomen ten opzichte van 2007.
Deze afname wordt verklaard door de volgende punten:
• Minder emissie door asfaltcentrales
Door de productie van Laag Energie Asfalt Beton (LEAB)
en de verbetering in het inzicht in het productieproces
van asfalt kon het gasverbruik naar beneden worden bijgesteld. Ook toepassing van CO2-neutrale bio-olie in de
asfaltcentrale in Breda en de productie van LEAB heeft
een gunstig effect op de carbon footprint van BAM.
• Inkoop van 100 procent groene stroom
Per 1 augustus 2008 neemt BAM, zowel voor de
kantoren en bedrijfsruimten als voor de bouwplaatsen
en asfaltcentrales, alleen stroom af van duurzame
energiebronnen.
1

De berekeningsmethode is in 2007 in samenwerking met KPMG Sustainability opgesteld
en door KEMA beoordeeld.

CO2
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Figuur 3: BAM CO 2 -emissie Nederland en Verenigd Koninkrijk per scope

De verschuivingen in de procentuele bijdrage van de
verschillende bronnen worden verklaard door de omzetgroei. De omzet van BAM in Nederland is in 2008
gegroeid ten opzichte van 2007. Dit heeft geresulteerd
in toegenomen bedrijfsactiviteiten, waardoor de
omvang van het wagenpark mede is toegenomen en
meer brandstof is verbruikt. Doordat de CO2-emissie
van het wagenpark stijgt en de emissie van de overige
bronnen (aanzienlijk) afneemt, neemt het aandeel van
het wagenpark in de totale emissie toe.

De volledige berekening van CO2-emissie 2008 is
gepubliceerd op de website van de Groep,
www.bam.nl/csr2008. Voor de Britse activiteiten is in
2008 voor de eerste keer een beeld te geven voor beide
werkmaatschappijen. De totale uitstoot van de Britse
werkmaatschappijen kwam voor het kalenderjaar 2008
op 76 kiloton CO2. Voor de scopes 1, 2 en 3 is de uitstoot
respectievelijk op 52,1, 16,4 en 7,2 kiloton CO2. De indeling van de scopes is gebaseerd op het Greenhouse Gas
Protocol. Het aandeel geschatte gegevens bedraagt minder dan vijf procent. De conversiefactoren die gebruikt
zijn om de CO2-emissie te berekenen zijn afkomstig van
het Britse ministerie van milieu, voedsel en landbouw
(versie april 2008). BAM Construct UK publiceert de
eigen cijfers op het internet. Na publicatie wordt dit
rapport eveneens opgenomen op www.bam.nl/csr2008.
GreenUp Tool
BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek - Energy Systems hebben
hun kennis en ervaring met duurzaam ontwikkelen en bouwen samengebracht in de GreenUp Tool. Deze tool maakt
duurzame technieken inzichtelijk, concreet, meetbaar en
haalbaar. De tool communiceert over de bekende duurzaamheidscores en technische maatregelenpakketten en alle

Passiefhuis
BAM Vastgoed brengt voor diverse Nederlandse gemeenten
passiefhuis-projecten in ontwikkeling. Hoewel de bouw van
elke woning een extra investering vergt van circa € 30.000,-,
wegen de lagere energielasten nu al bijna op tegen de hogere
hypotheeklasten. Bij grootschalige toepassing zullen de meerkosten naar verwachting dalen tot € 10.000,-. Bovendien
kunnen banken een rol spelen met gunstige leningen, zoals
klimaathypotheken.
Een passief 'huis' (woning of utiliteitsgebouw) kent een zeer
laag energiegebruik en zowel ’s zomers als ’s winters een
goed binnenklimaat, zonder traditioneel verwarmings- of
koelsysteem. De norm voor een passiefhuis bestaat uit een
energievraag voor ruimteverwarming en koeling van
15 kWh/m2 gebruiksoppervlakte en een totale energievraag
voor alle huishoudelijke toepassingen, warm tapwater, ruimteverwarming en koeling van 120 kWh/m2 gebruiksoppervlakte.
Bewoners kunnen gedurende het gehele jaar rekenen op een
gezond en comfortabel binnenklimaat en daardoor tevens op
relatief lage woonlasten gedurende de hele levensduur van de
woning. Het passiefhuis-concept leent zich voor gevarieerde
architectuur en uiteenlopende bouwmethoden. BAM is ervan
overtuigd dat passiefhuisbouw voor de langere termijn de
winnende techniek is. Vanuit het passiefhuis is het een kleine
stap om tot een nul-energiewoning te komen.
Duurzame verbetering verouderde
huurwoningen
BAM Woningbouw heeft met onder meer SenterNovem, het
onderzoeksbureau van de rijksoverheid, en vier grote woningcorporaties (de Alliantie, Vestia, Woonbron en Goed Stede) de
Toolkit Bestaande Bouw ontwikkeld. Deze Toolkit biedt praktische oplossingen voor duurzame verbetering van de meer dan
een miljoen verouderde (corporatie)woningen in Nederland.
Centraal staan reductie van energielasten en vermindering
van CO2-uitstoot. Woningbouwcorporaties kunnen met de
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Door het besluit van Koninklijke BAM Groep in 2007 om
V-Power te tanken is het aandeel van ‘High Performance’
brandstoffen in het totale brandstofverbruik aanzienlijk
toegenomen. Het gunstige effect van V-Power op de
emissie van CO2 is in de berekening van de carbon
footprint echter niet meegenomen, omdat onduidelijk
is hoe groot het effect op de CO2-emissie is.

financiële aspecten, zoals investeringen, financiering en huisvestingskosten. De GreenUp Tool geeft daarmee richting aan
ambities om vastgoed waardevast en duurzamer te maken.
De GreenUp Tool is gepresenteerd op het Nationaal
Sustainability Congres te Amsterdam.

CO2-calculator voor
groenere bouwplaatsen
Darren Smith
projectmanager
BAM Nuttall Ltd
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Nadat projectmanager Darren Smith de vraag was
gesteld of het mogelijk was om de CO2-emissie van
een bouwproject te berekenen, ging hij aan de slag
om een CO2-calculator te ontwikkelen om de CO2emissies van de projecten van BAM Nuttall in kaart te
brengen en te reduceren. Smith: ‘Ook BAM Nuttall
streeft ernaar de eigen carbon footprint terug te brengen. Met deze computertoepassing kunnen we voor al
onze werken bepalen wat de CO2-uitstoot is. Ook kunnen we de gebruiker suggesties doen over wat kan
worden verbeterd.’
‘De software (‘CarbonCalcSetup’) neemt de volledige
CO2-emissie van een project in beschouwing door een
verdeling over de componenten mens, materieel en
materialen. We hebben de calculator gebruikt om
projectaanbiedingen te doen voor de Highways
Agency en de toepassing wordt nu ook ingezet op een
aantal andere projecten in ons bedrijf.’
Smith heeft CarbonCalcSetup in een halfjaar ontwikkeld, daarbij geassisteerd door BAM Nuttalls milieumanager John Hutton. De software is beschikbaar
voor alle medewerkers van BAM Nuttall. Zij kunnen
de toepassing downloaden van intranet.
‘Je kunt er alleen maar zeker van zijn dat je de CO2emissie vermindert, als je weet wat je carbon footprint
in eerste instantie zou zijn geweest. Deze calculator
biedt ons dat inzicht. We kunnen nu stappen zetten
om onze carbon footprint
actief te managen en te verkleinen.’

Toolkit maatregelen uitwerken voor de renovatie van de vaak
ongeïsoleerde woningen van vóór 1976. Deze woningen beslaan
53 procent van de woningvoorraad en nemen 80 procent van
de verwarmingsuitstoot voor hun rekening. Alle verbeteringen
zijn integraal doorgerekend volgens de EPA-berekeningstechniek. De Toolkit gaat uit van upgrading naar minimaal energielabel A. Dat is mogelijk dankzij de integrale aanpak.
Kern van de Toolkit vormen negentig concepten waarvoor de
energielasten en -baten in detail zijn doorberekend. Daardoor
kunnen corporaties hun huurders voorrekenen wat de gevolgen
van de energieverbeteringsprojecten zijn voor hun woonlasten.
Dit betekent een aanzienlijke versoepeling van het hele besluitvormingsproces. Bij investeringen in energiebesparende maatregelen moet immers zeventig procent van de zittende bewoners
vooraf instemmen. Vaak gaat het om ingrepen die de kale huurprijs verhogen. Bij toepassing van de Toolkit, met alle energiebesparende maatregelen, zullen die maatregelen juist leiden tot
verlaging van de woonlasten.
Eerder heeft BAM Vastgoed aan de basis gestaan van de uiterst
succesvolle uitgave van de Toolkit Duurzame Woningbouw.
BAM Advies & Engineering participeert samen met BAM Techniek
– Energy Systems in de ontwikkeling van de Toolkit Duurzame
Kantoren. In deze Toolkit worden gebouwconcepten (waaronder ook installatieconcepten) omschreven met alle relevante
aspecten, zoals: comfort, gezondheid, energiegebruik en energieprestatie (EPC, Energielabel).

Multi-Mobiliteitscard
Het wegennet in Nederland wordt tijdens spitsuren
zwaar belast. Door deze bezetting van de wegen
wordt de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof
versterkt. BAM wil graag een bijdrage leveren aan
het terugdringen van deze belasting van wegen en
bijdragen aan alternatieven ten aanzien van mobiliteit.
In 2008 heeft BAM met partners een proef voorbereid
met een zogenoemde Multi-Mobiliteitscard. De verwachting is dat deze proef in
2009 kan worden gestart. Medewerkers
kunnen met deze kaart kiezen voor alternatieven voor het reizen met de eigen
auto. Hierdoor zal het autogebruik naar
verwachting verminderen. Zo wordt een
actieve bijdrage geleverd aan het verminderen van broeikasgassen en fijnstof.
Diensten die met de card betaald kunnen
worden, zijn het onder meer openbaar
vervoer, parkeerfaciliteiten, taxi en het
afrekenen van brandstof.

Mijlpalen 2008

Doelstellingen 2009

Aanpak

• Participatie BAM aan Carbon Disclosure
Project (eerste maal).
• Ontwikkeling rekenmodel op basis van
WBCSD WRI Green House Gas protocol voor
berekening CO2-uitstoot eigen activiteiten.
• Berekening CO2-emissie van onze productie
in Nederland.
• Presentatie van dit rekenmodel op BAMsymposium voor relaties en medewerkers om
bewustwording over klimaatverandering te
vergroten.
• Opening BAM CO2-desk
(www.bam.nl/co2desk), waarmee BAM
business partners gratis advies biedt over
mogelijkheden CO2-reductie.
• Ontwikkeling KPI’s ter meting van CO2-emissie-inspanningen en resultaten.
• BAM heeft deze KPI’s besproken met
Europese collega-bouwbedrijven om sectorbreed te komen tot eenheid in KPI’s.
• Na ontwikkeling Toolkit Duurzame
Woningbouw (2007) is in 2008 Toolkit
Bestaande Bouw ontwikkeld (zie case op
pagina 27 en website www.bam.nl).
• Ontwikkeling CO2-calculator door
BAM Nuttall voor berekening duurzame(re)
productievarianten.
• Ontwikkeling GreenUp Tool voor betere
advisering opdrachtgevers over (financiële)
effecten van duurzamere alternatieven.
• Per 1 augustus 2008 groene stroom voor vrijwel alle kantoren, bedrijfspanden en bouwplaatsen in Nederland (20 kiloton
CO2-reductie op jaarbasis).
• Realisering Eco-cabin (ontwikkeling door
BAM Nuttall), een energiezuinige bouwkeet
(33 procent energiebesparing door betere isolatie en dubbele beglazing; BAM Construct UK).
• Proef LED-verlichting kantoor BAM Advies &
Engineering.
• Plaatsing van ‘smart’-energiemeters in kantoren Bunnik.
• Ontwikkeling Laag-Energie AsfaltBeton (LEAB)
voor laboratoriumonderzoek.

De doelstellingen van Koninklijke BAM Groep zijn
erop gericht om samen met de ketenpartners tot
een substantiële reductie van CO2-emissie te
komen. De strategie die daarvoor is uitgezet,
omvat vier stappen:
1. berekenen van de eigen carbon footprint om
na te gaan waar de grootste reductiekansen
liggen. BAM heeft de intentie dat inzicht de
komende jaren verder te verdiepen;
2. reduceren van de eigen CO2-emissie;
3. met ketenpartners vaststellen van reductiemogelijkheden upstream en downstream;
4. onderzoeken mogelijkheden resterende
CO2-emissie te compenseren.

• Aanvang implementatie KPI’s voor CO2:
regelmatige rapportage werkmaatschappijen
van CO2-emissie.
• Attenderen opdrachtgevers van grotere projecten op duurzame(re) varianten.
• Formuleren van ambitieuze, maar realistische
targets voor 2010 op basis van de opgedane
ervaringen.
• Implementatie van Project Carbon Footprint
Calculator in eerste instantie in het Verenigd
Koninkrijk.
• Organisatie van nieuw BAM CO2-symposium.
• Verdere bewustwording medewerkers, zowel
door reguliere opleidingen als speciale bijeenkomsten.
• Voortzetting inspanningen voor duurzame
innovaties (onder meer op basis van samenwerkingsovereenkomst met Technische
Universiteit Delft).
• Voortzetting energiebesparende maatregelen
op bouwplaatsen en in kantoren.

De indicatoren EN3 en EN4 met betrekking tot direct en indirect energiegebruik
worden gepubliceerd op de website van de Groep www.bam.nl/csr2008
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BAM Techniek - Energy Systems verricht in de kantoren in Bunnik energiemetingen, die regelmatig worden geanalyseerd. Bepaalde momenten, zoals
een verbouwing, worden benut om de verlichting van de kantoorvertrekken te
voorzien van bewegingssensoren. Dat is gebeurd in het kantoor van BAM
Vastgoed. Ook wordt een proef gehouden met led-verlichting. De ict-afdeling
van Koninklijke BAM Groep beproeft een speciale stekkerdoos, die – zodra aan
het eind van de dag de pc wordt uitgezet – automatisch ook andere apparatuur
uitschakelt. Hiermee kan op jaarbasis één tot twee procent aan elektriciteit
worden bespaard.

BAM Ondernemingsprincipe 5b

Afval
Grote bereidheid
voor beter milieu

Koninklijke BAM Groep heeft in 2008 extra aandacht
besteed aan afvalmanagement. Prioriteit hierbij heeft de
verzameling van data met betrekking tot de afvalstromen
bij de verschillende werkmaatschappijen.

Charlie Law
environmental manager
BAM Construct UK
‘Als milieumanager is het mijn verantwoordelijkheid
om ervoor zorg te dragen dat wij ons milieu niet vervuilen en zo goed mogelijk gebruik maken van alle
systemen en instrumenten die wij daarvoor bij BAM
Construct UK hebben uitgerold’, vertelt Charlie Law.
Hij staat er niet alleen voor: de milieuafdeling van de
Britse utiliteitsbouwer telt drie medewerkers. ‘We
hebben veelvuldig contact met de milieucollega’s van
de grote bouwers in het Verenigd Koninkrijk om best
practices te delen en de weg vooruit te bespreken.’
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BAM Construct UK onderscheidt op het gebied van
milieu voor de eigen medewerkers drie thema’s.
‘Belangrijk is dat we vervuiling voorkomen. Daarbij
gaat het vooral om aandacht voor watervervuiling,
lawaai, milieuverontreiniging en stof. Punt twee is:
afvalvermindering. En het derde aspect is het verminderen van onze CO2-emissie. Er is grote bereidheid
onder de medewerkers om zich in te zetten voor een
beter milieu.’
‘Onze opdrachtgevers zijn steeds meer geïnteresseerd
in ons milieumanagementsysteem. Welke doelen stellen we bijvoorbeeld in relatie tot afval? Waaruit blijkt
de effectiviteit van ons beleid? Met ons eigen duurzaamheidsverslag hebben we op dat vlak een eerste
stap gezet. Maar onze interne milieurapportage gaat
alweer verder.’
BAM Construct UK heeft ambitieuze doelstellingen om
de afvalstromen verder te verminderen. ‘Zeventig procent van ons afval betreft uitgegraven grond, dat nu
op stortplaatsen terechtkomt. Die hoeveelheid willen
we in 2012 hebben gehalveerd en in 2015 tot nul
hebben teruggebracht. Vijfentwintig procent is
gemengd bouwafval. Door inschakeling van goede
afvalmanagementbedrijven wordt dat op tussenstations gescheiden. Vijf procent is sloopafval.
Daarvan moeten we zorgen dat het – net als met het
overgrote deel van het sloopafval al gebeurt – op de
bouwplaats wordt hergebruikt. Verdere afvalreductie
spaart het milieu, maar bovendien bespaart het ons
ook nog een vermogen!’

Met ruim 31 miljoen ton afval (2006) per jaar (in
Nederland) is de bouwnijverheid een van de grootste
afvalveroorzakers. Het storten en verbranden van dergelijke hoeveelheden is geen optie door ruimtegebruik,
gezondheidsrisico’s en emissies in het milieu. Bovendien
betekent het een onnodig groot beslag op grondstoffen
die steeds schaarser worden. Vermindering van het afval
is daarom een van de drie hoofdonderwerpen in het duurzaamheidsbeleid van BAM. Het verminderen van afval
vraagt om zorgvuldig ketenbeheer. Dit houdt in dat BAM
intensief samenwerkt met leveranciers en afvalverwerkers
om de afvalproductie te verminderen door het voorkomen, hergebruiken en verstandig verwerken van afval.
Bij BAM (Nederland) worden verschillende categorieën
afvalverwerkers onderscheiden, namelijk vuilcontainers,
schrootafval, veeg-/zuigwagens, klein chemisch afval en
overig. In 2008 zijn bij diverse leveranciers in Nederland
data verzameld. De verzamelde informatie heeft betrekking op ongeveer dertig procent van de totale uitgaven
aan afvalverwerking via afvalcontainers. De verzamelde
data betreffen uitsluitend afval dat is verzameld via vuilcontainers. Dit is meer dan de helft van de totale hoeveelheid afval bij BAM (Nederland).
Het volume geproduceerd afval over twintig procent van
het totaal bedraagt in 2008 86 ton in Nederland. Dit is
gelijk aan dertig procent van de uitgaven aan afvalcontainers. Van dit volume is circa zeventig procent gebruikt
voor energiewinning door verbranding, 29 procent
gerecycled en de overige één procent gestort.
In 2008 heeft BAM prestatie-indicatoren voor afval opgesteld. Het afval wordt ingedeeld in vier segmenten,
namelijk sloopafval, bouwafval, afval door afgraving
(bijvoorbeeld vervuilde grond) en kantoorafval.
BAM Construct heeft voor de in 2008 gerealiseerde
projecten een bouwafvalstroom van 132 m3 per miljoen €
contractwaarde.
BAM is inmiddels in samenwerking met leveranciers en
een afvalverwerker begonnen aan de analyse van de
afvalproductie om deze terug te dringen. De resultaten
van de verschillende werkgroepen moeten bijdragen aan
een reductie van afval in de komende jaren.
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In de cijfers voor het Verenigd Koninkrijk is het kantoorafval van BAM Construct UK niet opgenomen, omdat dit
niet is gemeten. Daarnaast is het erg lastig om een definitieve uitspraak te doen over hergebruikt afval, omdat dit
type afval zonder extra handeling weer toegepast kan
worden op dezelfde bouwplaats. Dit is moeilijk te meten.
De cijfers voor één van de Britse werkmaatschappijen zijn
geëxtrapoleerd op basis van 73 procent to 86 procent van
de gegevens voor de verschillende categorieën.

Tabel 5: Volume afvalsoorten Verenigd Koninkrijk
147.486 m3
433.309 m3
3.713.203 m3
503 m3

Bouwafval
Sloopafval
Afval door afgraving
Kantoorafval

Grafiek 13: Afvalmanagement optie in Verenigd Koninkrijk

28,0%
37,5%

1,2%
33,3%

Mijlpalen 2008

Doelstellingen 2009

• Vergroten inzicht in afvalproductie.
• Uitgave managementplan bouwplaatsafval
• Commitment BAM Nuttall om in 2012 minder
(BAM Construct UK en BAM Nuttall).
dan 50 procent van het afval te storten.
• Introductie KPI’s afval voor werkmaatschappijen.
• Rapportagesysteem afgestemd met belangrijkste afvalverwerker.
• Start implementatie KPI’s en rapportagesysteem.
• Participatie BAM Construct UK en BAM Nuttall in
Waste & Resources Action programme (WRAP).

Hergebruikt
Gerecycled
Verbranding
Stort

Aanpak
• Periodieke rapportage op de KPI’s door werkmaatschappijen.
• Rapportagesysteem opzetten voor afval.
• Opzetten werkgroepen voor analyse van
afvalverwerking en verpakkingen door de
waardeketen in Nederland.

Afvalscheiding is het devies
Wim de Kruijf
inkoopmanager
BAM Civiel en BAM Utiliteitsbouw
In 2008 liepen de contractperiodes af met zes afvalverwerkers, die voor Nederlandse werkmaatschappijen
het afval verzamelen. Wim de Kruijf, inkoopmanager
BAM Civiel en BAM Utiliteitsbouw: ‘Dit bood ons de
mogelijkheid onze afvalverwerking te verbeteren. Nu
werken we met twee bedrijven in plaats van met zes.’
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In Nederland mag geen afval meer gestort worden.
‘De keus is verbranden of hergebruiken’, aldus
De Kruijf. ‘Bij hergebruik gaat het puin naar brekers.
Hout, kunststof en papier worden gerecycled. Op veel
bouwplaatsen staan containers voor gemengd en
gescheiden afval. De kosten voor een container met
gescheiden afval zijn zestig procent lager dan voor
een container met ongesorteerd bouw- en sloopafval.
Scheiden is dus het devies! Dat is niet alleen milieutechnisch, maar ook kostentechnisch van belang.
Als wij éénderde weten te scheiden, besparen wij
25 procent op de kosten van afval.’
‘Op verzoek van de bouwplaatsleiding houden de
afvalverwerkers ter plaatse toolbox meetings, waarin
zij duidelijk maken hoe je kunt scheiden en wat de
kosten zijn, afhankelijk van het type afval. Er is een
definitielijst opgesteld in diverse talen, die aangeeft
wat wel en niet mag. Op deze manier hopen we niet
alleen de kosten van afval te reduceren, maar ook
de afvalstroom zelf. En zo een bijdrage te leveren aan
een schoner milieu.’

Versnipperde autobanden
prima bouwstof
Maar liefst 1,8 miljoen versnipperde oude autobanden, die
volgens een Europese richtlijn niet meer mogen worden
gedumpt op stortplaatsen, verwerkt BAM Nuttall in de
Cambridgeshire Guided Busway. De rubbersnippers worden
gebruikt als drainagemateriaal tussen de betonnen rijdekken
en afgedekt met teelaarde, die wordt ingezaaid. In totaal is
40.000 m3 drainagemateriaal nodig. Met 45 banden per
kubieke meter komt dit neer op zo’n 1,8 miljoen autobanden.
Hergebruik van grondstoffen is maar één duurzaamheidsaspect van de geleide-busbaan. De speciale bussen die
vervoersbedrijf Stagecoach voor de exploitatie van de busbaan gaat aanschaffen, rijden op biobrandstoffen gemaakt
uit voedselresten. Hergebruik van autobanden gebeurt ook
in Nederland. BAM past het materiaal toe bij de aanleg van
kunstgrasvelden. Ingestrooide rubberkorrels zorgen voor
betere sport- en speltechnische eigenschappen van de kunstgrasmat.
Duurzaam gebouwbeheer
Tweezijdig printen en kopiëren door Koninklijke BAM Groep
leidt naar verwachting tot een papierbesparing van dertig
procent. De maatregel geldt inmiddels ook voor de centrale
repro in Bunnik. De gewijzigde printerinstelling is maar één
aspect van maatschappelijk verantwoord gebouwbeheer.
BAM heeft in 2008 – aangezet door de afspraken die de
schoonmaaksector heeft gemaakt met MVO Nederland –
ook veranderingen doorgevoerd voor de schoonmaak van
kantoren. De sector heeft afgesproken overdagschoonmaak
te bevorderen bij opdrachtgevers. Schoonmaakbedrijven
kunnen hierdoor medewerkers grotere deeltijd- of voltijdcontracten aanbieden. Bovendien kunnen schoonmakers
dan overdag werken. Uit sociale overwegingen verdient dit
voorkeur boven avondwerk. Ook leidt overdag schoonmaken
tot energiebesparing, omdat de kantoren ’s avonds niet meer
hoeven te worden verwarmd en verlicht.
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Grafiek 14: Afvalverdeling in Nederland
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BAM Ondernemingsprincipe 5c

Duurzaam inkopen
Ketenrol steeds belangrijker
Frank Oort
directeur Inkoop
Koninklijke BAM Groep nv
‘Duurzaamheid krijgt niet alleen invulling door onze relaties met leveranciers, maar is ook concreet terug te zien in
hieruit voortvloeiende relaties. Wij willen werken aan
duurzame contacten, waarin wij samen met leveranciers
kunnen nadenken over en handelen naar maatschappelijk
verantwoord ondernemen’, zegt Frank Oort, die verantwoordelijk is voor Groepsbrede inkoop in Nederland.
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‘Naast het verduurzamen van onze relaties met leveranciers, proberen we een concrete bijdrage te leveren op
inkoopgebied aan duurzaamheid. Zo hebben wij in 2008
met onze BAM-brede elektriciteitsleveranciers een overeenkomst gesloten om groene stroom toe te passen in
Nederland. Per 1 augustus 2008 is het aandeel van groene
stroom voor onze kantoren en bouwplaatsen bijna
95 procent. Voor 2009 gaan we voor honderd procent.’
‘Het afgelopen jaar hebben we verder vooral gewerkt aan
de verdere bewustwording omtrent dit thema van onze
inkopers en verbetering van de communicatie binnen de
BAM-inkoopgemeenschap. Op de BAM Inkoopdag 2008
was duurzaamheid een van de leidende thema’s. De uitdaging is het duurzaamheidsbeleid te verwerken in onze
inkoopprocessen en daarnaast initiatieven te ontplooien in
de inkoopsegmenten die direct in ons beheer zijn.’
‘In het inkoopproces besteden wij aandacht aan duurzaamheid bij het specificeren van de vraag en het contracteren
van de leverancier. Vooral bij selectie valt nog veel te
winnen, door meer te letten op ISO 14001-certificering en
prestatiemetingen op het gebied van veiligheid.’
‘Duurzaamheid staat regelmatig op de agenda in onze
reguliere gesprekken met partners. Naast een vooruitzicht
wordt een evaluatie gemaakt van de resultaten over het
voorgaande jaar. Zo kan actief gestuurd worden tijdens de
samenwerking op duurzaamheid bij deze leveranciers.
Daarnaast wordt een scan gemaakt van de markten waar
wij inkopen om zo de risico’s te beheersen. Wij gaan
hier nog gerichter op sturen. Voor de komende tijd wordt
blijvend aandacht besteed aan bewustwording in de
organisatie en daarbuiten. Het boeken van succes op maatschappelijk verantwoord ondernemen is een gezamenlijke
ketenverantwoordelijkheid.’

BAM streeft ernaar steeds meer duurzaamheidscriteria
in het inkoopproces in te bedden. Getracht wordt langetermijn-relaties met leveranciers op te bouwen
(co-makers). Het inkoopproces biedt kansen om te kijken
naar het beste gebruik van duurzame materialen, afvalvermindering, energiemanagement, CO2-reductie en het
vergroten van recyclingmogelijkheden.
Inkoop beslaat van oudsher een groot deel van de uitgaven van BAM. BAM’s inkoopbeleid is daarom nauw op
het ondernemingsbeleid afgestemd. Deze afstemming
gebeurt door de BAM Strategische Inkoop Agenda. Het
inkoopbeleid is enerzijds gericht op het behalen van
BAM-brede schaalvoordelen en anderzijds op de voordelen van een decentrale structuur. Om leveranciers en
onderaannemers mede bewust te maken van duurzaam
ondernemen, zijn de BAM Ondernemingsprincipes in de
Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden
(AIOV) opgenomen in Nederland.
Inkoop heeft een schakelfunctie om het duurzaamheidsbeleid te vertalen naar partners. Door de gecoördineerde
inkoop van hulpmiddelen zoals energie, kantoorartikelen, FSC-hout en afvalverwerkers, wordt voor werkmaatschappijen een solide, duurzame basis gecreëerd.
Brandstofverbruik wagenpark
In 2008 is het aandeel van leaseauto’s en bedrijfswagens in
Nederland voorzien van een A-, B- of C-label, verder toegenomen. Het wagenpark van BAM in Nederland heeft in 2008
totaal ruim zestien miljoen liter brandstof verbruikt. Hiervan
bedroeg 89 procent V-Power brandstoffen. Deze hoogwaardige brandstoffen kunnen door verbeterde prestaties leiden
tot een verlaagde uitstoot van broeikasgassen.
Van het Nederlandse bedrijfswagenpark is momenteel
28 procent voorzien van een roetfilter. Alle nieuwe bedrijfswagens worden standaard voorzien van een roetfilter.
Ongeveer 1.300 auto’s van het huidige wagenpark komen
in aanmerking voor het inbouwen van een roetfilter.
Duurzame werkkleding
BAM heeft eind 2008 met de leverancier van werkkleding voor
al het bouwpersoneel in Nederland nieuwe afspraken
gemaakt. Deze kleding wordt vooral in Tunesië en het Verre
Oosten geproduceerd. Dat bemoeilijkt directe controle op
arbeidsomstandigheden en milieuaspecten. De nieuwe
afspraken bieden garanties dat BAM-kleding uitsluitend
wordt geproduceerd onder menswaardige omstandigheden,
waarbij vrije keuze van arbeid bestaat en geen enkele vorm
van discriminatie en kinderarbeid wordt toegestaan.

Figuur 4:
De Nederlandse
Algemene Inkoop- en
Onderaannemingsvoorwaarden art. 14.

De leverancier is toegetreden tot de Fair Wear Foundation
(www.fairwear.nl). Medewerkers van deze stichting brengen
onaangekondigd bezoeken aan productiebedrijven om de
arbeidsomstandigheden te toetsen. De afspraken hebben ook
betrekking op milieuaspecten. Zo dient de leverancier aan te
tonen dat bij de productie is voldaan aan milieuwetgeving en
aan Europese regelgeving met betrekking tot de gebruikte
materialen.

Grafiek 15: Energielabels autopark Nederland
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Deze grafiek geeft een overzicht van energielabels van
het wagenpark. Circa 80 procent heeft een A-, B- of
C-label. De komende jaren wordt dit aandeel verhoogd.
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• Nieuwe bedrijfskleding 100 procent
‘Fair wear’.
• Contract met BAM-brede elektriciteitsleveranciers voor Groene stroom vanaf
1 augustus 2008.
• Opnemen van BAM Ondernemingsprincipes
in Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden (AIOV).
• Behandeling CSR op BAM Inkoopdag 2008
met presentatie van directeur CSR.
• Integreren van MVO portal op intranet voor
inkopers.
• BAM Nuttall gebruikt alleeen gecertificeerd
hout in 2008.

• Inkopers en leveranciers nog bewuster maken
van mogelijkheden van duurzame inkoop.
• Partners betrokken maken bij duurzaamheidsbeleid BAM.

• Onderzoeken mogelijkheden voor
Maatschappelijk Verantwoord Inkoopcoördinator.
• Vertalen programma over duurzaam
inkopen Nederlandse overheid naar
inkoopprocessen van BAM.
• Aandacht voor duurzaamheid en integriteit
bij inkooptrainingen.
• Enquête duurzaamheidaspecten grootste
leveranciers (Nederland).
• Certificering van al het ingekochte hout bij
BAM Construct UK (FSC, PEFC, CSA, SFI).
• Maximale inzet FSC-papier voor Nederlands
drukwerk.
• Onderzoek naar volgsysteem gecertificeerd hout in Nederland.
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Koninklijke BAM Groep heeft een convenant met
FSC Nederland. Naast FSC zijn ook ander duurzame
certificaten bekend voor hout, bijvoorbeeld
Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes. Het aandeel van deze certificaten is niet bij leveranciers geïnventariseerd.
Inventarisatie van PEFC bij één leverancier leverde
een aandeel op van 29 procent. Ongeveer tien procent van het wereldbosoppervlak is gecertificeerd.
BAM streeft ernaar zoveel mogelijk gecertificeerd
hout te gebruiken. Daarom zal komend jaar een
inventarisatie worden gemaakt van certificaten om
een goed overzicht te krijgen van het aandeel
gecertificeerd hout.

BAM Ondernemingsprincipe 6

Ondernemingsintegriteit
BAM werkt aan gezonde
en integere organisatie
Paul Leliefeld
Corporate compliance officer,
Koninklijke BAM Groep
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Koninklijke BAM Groep heeft aandacht voor mens en
milieu. ‘Dat houdt onder meer in dat BAM ondernemingsintegriteit hoog in het vaandel heeft staan’, licht
Paul Leliefeld toe. Leliefeld is adjunct-directeur Human
resources en tevens Corporate compliance officer.
‘Ondernemingsintegriteit zegt iets over het organisatieklimaat waarin alle medewerkers van elk functieniveau zich integer gedragen. De Stichting Beoordeling
Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) heeft voor alle
ondernemingen in de bouw- en infrasector in een
bedrijfscode vastgelegd wat als wenselijk en nietwenselijk gedrag wordt beschouwd. BAM onderschrijft
deze code volledig. Door daarnaast onder meer de
integriteitsbeginselen, openheid en verantwoordelijkheid te verankeren in de bedrijfsvoering, werkt BAM
aan een gezonde en integere organisatie met een
duurzame winstgevendheid.’
‘Doordat de complexiteit van projecten en verwachtingen van onze opdrachtgevers toenemen, is een
continue verbreding en verdieping van kennis en
bedrijfsactiviteiten vereist. Wij zien integriteit hierin
als onmisbaar’, meent Leliefeld. Koninklijke BAM
Groep stelt zich ten doel om op het gebied van ondernemingsintegriteit door markt en medewerkers gezien
te worden als voorkeurspartner en -werkgever.
Leliefeld: ‘Bij BAM zijn in het kader van ondernemingsintegriteit in het afgelopen jaar veel inspanningen
geleverd om een klimaat te creëren, waarin het belang
van integer handelen en de bespreekbaarheid van
integriteit verder wordt versterkt. Deze inspanningen
staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een
continu proces van leren en verbeteren.
Aandacht voor integriteit is niet vrijblijvend. BAM blijft
zich inspannen om op het gebied van ondernemingsintegriteit voorop te lopen in de markt, óók in 2009!’

Voor Koninklijke BAM Groep is het essentieel dat
opdrachtgevers, aandeelhouders, bouwpartners en
anderen vertrouwen stellen in de onderneming. Ook
daarom is het vanzelfsprekend dat de Groep zich houdt
aan algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en
waarden en aan wetten en regels, in het bijzonder bij de
verwerving en uitvoering van opdrachten. Elke medewerker wordt geacht zich in relatie tot opdrachtgevers
en zakenpartners als leveranciers en onderaannemers
integer op te stellen, afspraken na te komen en zorgvuldig te handelen.
Koninklijke BAM Groep heeft de integriteit van de
bedrijfsvoering op alle niveaus in de onderneming verankerd, onder meer door introductie eind 2001 van een
Gedragscode integriteit voor alle medewerkers. In bijeenkomsten voor management en medewerkers van de
werkmaatschappijen wordt aandacht gegeven aan het
thema integriteit. Daarbij wordt in Nederland gebruik
gemaakt van de zogenoemde toolkit voor leidinggevenden. De toolkit bevat achtergrondinformatie over
integriteit, integer leiderschap en dilemma’s en is een
hulpmiddel om de discussie over deze onderwerpen
verder te stimuleren. Zo zijn praktische tips opgenomen
die bij het bespreken van dilemma’s van pas komen en
die grenzen helpen bepalen van wat wel en wat niet kan.
Ook in de opleidingen binnen BAM Business School
wordt aandacht geschonken aan het thema integriteit.
Alle Nederlandse werkmaatschappijen van de Groep zijn
aangesloten bij de Stichting Beoordeling Integriteit
Bouwnijverheid (SBIB). Bij de werkmaatschappijen wordt
met compliance programma’s veel aandacht gegeven
aan naleving van de gedragscode. In Nederland zijn in
het verslagjaar door compliance officers 41 (2007: 47)
meldingen van mogelijke overtreding en 98 (2007: 108)
adviesvragen ontvangen. In 23 van de 41 (2007: 20 van
de 47) meldingen is een overtreding van de gedragscode
geconstateerd. Het betrof onder meer het niet correct
omgaan met bedrijfseigendommen, onregelmatigheden
in de administratie, aanvaarden van een nevenfunctie
en intimidatie. Tegen de betrokken medewerkers zijn
disciplinaire maatregelen genomen.
Er zijn in 2008 in Nederland twee en in het Verenigd
Koninkrijk nul klachten ontvangen inzake discriminatie.
Beide klachten in Nederland zijn door de klagers met de
wederpartij in der minne geschikt.
De raad van bestuur is ervan overtuigd dat het belang
van naleving van deze gedragscode goed in de organisatie is doorgedrongen. De Groep kent een zogenoemde
klokkenluidersregeling, die werknemers in staat stelt

zonder gevaar voor eigen positie te rapporteren over
(vermeende) onregelmatigheden binnen de Groep. Er
zijn in 2008 geen (2007: geen) meldingen onder deze
regeling ontvangen. De gedragscode en de klokkenluidersregeling zijn op de website van de vennootschap
gepubliceerd.
Gedragscode Tebodin
Ingenieurs- en adviesbureau Tebodin Consultants & Engineers
is met vijftig kantoren in meer dan twintig landen actief.
Veel van de multidisciplinaire projecten worden uitgevoerd
door multinationale teams in een multiculturele omgeving.
Werken in een internationale omgeving brengt de dynamiek
en uitdagingen mee van verschillende culturen. Dit heeft
directe invloed op de werkomgeving. Wat in het ene land als
normaal wordt beschouwd, wordt in het andere land niet
geaccepteerd. Om medewerkers duidelijkheid te bieden hoe
met organisatiedilemma’s om te gaan, heeft Tebodin een
eigen gedragscode ontworpen.

Belang van naleving

Aan de hand van vier mogelijke keuzes wordt een discussie
door de bedrijfsleiding begeleid. De uitdaging om bewustzijn
te creëren binnen Tebodin startte met de gedragscode en de
governance toolkit. De implementatie ging top-down zodat
elke teamleider in zijn of haar eigen groep de discussie kon
begeleiden. Zo zijn alle medewerkers betrokken. Het bespreken
van de dilemma’s heeft geholpen om bewustzijn te creëren
en het belang van integer gedrag in het werk zichtbaar te
maken.

integriteitscode
goed in organisatie doorgedrongen.

Mijlpalen 2008
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• Module integriteit als structureel onderdeel in
opleidingen van BAM Business School en
inkooptrainingen.
• Trainingen op alle niveaus bij werkmaatschappijen.
• Verdere implementatie van Toolkit Integriteit
voor projectleiders/uitvoerders en bouwplaatsmedewerkers.
• Nadere uitwerking gedragscode voor inkooporganisatie.
• Organisatiebrede voorlichting en communicatie over (belang van) ondernemingsintegriteit
aan medewerkers (onder meer via personeelskrant).

• Competenties van leidinggevenden vergroten
om aan de hand van Toolkit Integriteit dilemma’s te bespreken.

• Trainingen om de focus op integriteit scherp te
houden.
• Gebruik van Toolkit Integriteit verder vergroten.
• Trainingen geven aan leidinggevenden voor
gebruik Toolkit.
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De gedragscode is zinloos zonder communicatie, discussie en
verspreiding. Om te stimuleren dat alle Tebodin-medewerkers
de code kennen en toepassen in de dagelijkse praktijk, heeft

Tebodin een
zogenoemde
Governance
Toolkit ontworpen.
De Governance
Toolkit bevat naast
de gedragscode ook
een set kaarten met
dilemma’s die iedere
medewerker kan tegenkomen in zijn of haar
werk. Deze dilemmakaarten helpen bij de discussie over
ethische vraagstukken bij Tebodin.

BAM Ondernemingsprincipe 7

Innovatie
‘Innovatie voor onze klant
en voor onze omgeving’
Willem Weeda
manager commerciële zaken
BAM Wegen

‘Verbetering van het primaire proces staat hoog op de
strategische agenda van BAM. Juist door onze technologie en innovatiekracht kunnen wij ons in de markt
onderscheiden. Bovendien is innovatie belangrijk om
de duurzame aspecten van onze producten en diensten te verbeteren’, meent Willem Weeda, manager
Commerciële zaken bij BAM Wegen.
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‘BAM Wegen investeert structureel in technieken die
bijdragen aan wegen die verkeerscapaciteit zonder
problemen verwerken en de omgeving zo min mogelijk belasten. Het resultaat van deze investeringen is
de ‘Emissieloze weg’. Dit concept bestaat uit een
combinatie van veertien innovaties op het gebied
van geluidsreductie, energieverbruik, wateroverlast,
waterverontreiniging, licht- en luchtvervuiling.’
Weeda: ‘BAM Wegen tracht met het concept
opdrachtgevers uit te dagen om bijvoorbeeld LEAB
(Laag Energie Asfalt Beton) toe te passen. LEAB is een
door BAM Wegen ontwikkeld asfaltmengsel. Dankzij
de toepassing van een schuimbitumentechniek ligt de
productietemperatuur rond de 95°C in plaats van
165°C. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing op
en daarmee ook een reductie van de CO2-emissie van
25 tot 40 procent. Het wegdek is net zo sterk als bij
gewoon asfalt en is sneller berijdbaar na het aanbrengen.’
Tot de andere innovaties, die samen de Emissieloze
weg vormen, behoren de Run-offStopper (waarbij
water met een helofytenfilter wordt gereinigd, zodat
vervuilde stoffen vanaf de weg niet in de omringende
natuur terecht komen), de Soundkiller (een groen
geluidsscherm), de Lichtwindturbine (windmolen) en
Dynov (dimbare openbare verlichting).

Duurzame ontwikkeling vraagt om innovaties, waarbij
economische, milieu- en sociale kwesties met elkaar in
evenwicht worden gebracht. Een dergelijke ontwikkeling
vereist toepassing van innovatieve processen, producten
en technieken.
Koninklijke BAM Groep is van mening dat het beeld van
de bouw als niet-innovatieve sector onterecht is. BAM
communiceert daarom actief over de vele technische en
organisatorische vernieuwingen die de onderneming
(mede-) ontwikkelt en in praktijk brengt. De sterke focus
op verbetering van het primaire proces – een van de
leidende thema’s bij de uitwerking van de Strategische
agenda – resulteert in een groot aantal en grote verscheidenheid aan innovaties.
Teneinde innovatie actief te stimuleren kent BAM interne
innovatie- en ideeënwedstrijden. Zo organiseert BAM in
Nederland al geruime tijd de jaarlijkse BAM Infra
Innovatiewedstrijd, die in 2008 maar liefst 34 inzendingen opleverde en daarmee illustratief is voor de vernieuwende bedrijfscultuur van BAM. De ideeën waren
buitengewoon divers en hadden vaak duidelijke duurzaamheidscomponenten in zich.
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Fijnstof-reductiesysteem
In samenwerking met de TU Delft heeft BAM een fijnstofreductiesysteem ontwikkeld. Dit systeem (FDRS-PM10) is
gebaseerd op een patent van de TU Delft. Het systeem reduceert de fijnstof-concentratie in de omgeving waar het is
geïnstalleerd.
Het principe berust op enerzijds het creëren van een ruimtelading (elektrostatisch dak) boven de weg en anderzijds het
opladen van het fijnstof. Door het elktrostatisch dak is het
mogelijk het fijnstof een lading te geven en te sturen. De ontwikkelde methode maakt gebruik van fijne draden, die boven
de weg aan bijvoorbeeld lichtmasten worden bevestigd en

metalen geaarde schermen van gaas in de bermen. Door het
elektrostatische veld dat ontstaat tussen de draden en de
schermen worden de geladen fijnstofdeeltjes naar de metalen
geaarde schermen geleid. Het systeem gebruikt weinig vermogen en is daarom milieuvriendelijk en ongevaarlijk voor
mens en dier.
Met het fijnstof-reductiesysteem hebben TU Delft en BAM de
Intertraffic Innovation Award 2008 en de InfraTech
Innovatieprijs voor het thema Energie gewonnen. Naar het
oordeel van de jury is sprake van ‘een belangrijke doorbraak
die toepasbaar is in tunnels en urban canyons, maar ook op
open weggedeelten.’

Mijlpalen 2008

Doelstellingen 2009
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•
•
•
•

• Versterken innovatieve cultuur.
• Klanten beter voorzien van innovatieve
en duurzame oplossingen.

• BAM Duurzaam en BAM Energy Systems
verder ontwikkelen om opdrachtgevers te
helpen bij duurzame oplossingen.
• Streven BAM Properties naar ontwerpen van
kantoren met waterverbruik van minder dan
4,4 m3 per persoon per jaar.

Intertrafic Innovatie Awards.
Infratech Innovatieprijs Energie.
Ontwikkeling LEAB.
Een gouden en vier zilveren onderscheidingen
voor BAM Construct UK tijdens de CIOB
Manager van het jaar uitreiking.
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Zie www.bam.co.uk/default/AboutUs/

hankelijke en/of niet-leidinggevende leden
4.4

Verslagparameters

3.1

Verslagperiode waarop de verstrekte

Overlegorganen voor aandeelhouders en
medezeggenschap op het hoogste bestuurs-

3

lichaam.

3.2

Datum van het meest recente verslag.

3

Zie www.bam.nl > Corporate Governance

3.3

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks,

3

Financieel jaarverslag

etc.).
Contactpunt voor vragen over het verslag of
Proces voor het bepalen van de inhoud van

4.5

managers en de (MVO)-prestaties van de
organisatie.
Financieel jaarverslag

materialiteit en stakeholders.
Afbakening van het verslag (bv. landen,

5

4.6

waarborgt dat strijdige belangen worden

faciliteiten, samenwerkingsverbanden,

vermeden.

Specifieke beperkingen voor de reikwijdte

Financieel jaarverslag

van het verslag.

5

4.7

24-26

Processen waarmee de raad van bestuur

divisies, dochterondernemingen, gehuurde
leveranciers).
3.7

Een koppeling tussen vergoedingen voor
leden van raad van bestuur en (top)-

3-5

het verslag, met inbegrip van: relevantie,
3.6

37-47,
55

2

de inhoud ervan.
3.5

4

medewerkers voor aanbevelingen of

informatie betrekking heeft.

3.4

37-38

Niet van
toepassing

van het hoogste bestuurslichaam.

AboutUs-Awards.aspx

3

17-21

Geef aan of de voorzitter van het hoogste
bestuurslichaam eveneens een leiding-

verslagperiode wat betreft omvang,
Financieel jaarverslag

40-43

standaardonderdelen van de informatie-

met inbegrip van divisies, dochteronderne-

40

5

37-47

Proces voor het bepalen van de kwalificaties
en expertise van de leden van de raad
van bestuur voor het sturen van de MVOstrategie.
Financieel jaarverslag

21
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Niveau
pag.
van rapporteren
4.8

Intern ontwikkelde missieverklaringen en

10, 11

Niveau
pag.
van rapporteren
EC7

gedragscodes die van belang zijn voor de

en aandeel van het topkader afkomstig uit

MVO-prestaties, met de mate van invoering

de lokale gemeenschap.
EC8

ervan.
4.9

Procedures voor lokale personeelswerving

Ontwikkeling en gevolgen van investeringen

Procedures van de raad van bestuur voor

in infrastructuur en diensten voor het

het overzien van de MVO-prestaties, met

algemeen nut (commercieel, in natura of

inbegrip van relevante risico’s en kansen en

pro bono).
EC9

naleving van internationaal overeengekomen
standaarden en principes.

Inzicht in en beschrijving van significante
indirecte economische gevolgen, waaronder

4.10 Processen voor het evalueren van de eigen

de omvang ervan.

prestaties van de raad van bestuur in het
Milieu prestatie-indicatoren

bijzonder betreffende MVO-prestaties.
Financieel jaarverslag

24

EN1

4.11 Toelichting over de toepassing van het voor-

naar gewicht of volume.
EN2

zorgsprincipe.
4.12 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten,

35, 36

EN3

Zie www.bam.nl/csr2008
4

EN4

Energie die bespaard is door besparingen en
efficiëntieverbeteringen

4

Zie www.bam.nl/csr2008

hebbenden voor de organisatie.
4

EN6

Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde

stakeholders.

producten en diensten, evenals verlagingen

4

van de energie-eisen als resultaat van deze

frequentie van contacten.
4.17 Reactie organisatie op de voornaamste

initiatieven.
EN7

onderwerpen en vraagstukken naar voren

Initiatieven ter verlaging van het indirecte
energieverbruik en reeds gerealiseerde verla-

gekomen in contact met stakeholders.

ging.

Economische prestatie-indicatoren
EC1

Directe economische waarden die zijn

EN8

Totaal waterverbruik.

1

EN9

Waterbronnen waarvoor wateronttrekking

1-39

EN10 Percentage en totaal volume van gerecycled

gegenereerd.
EC2

Financiële implicaties en andere risico’s en

significante gevolgen heeft.

mogelijkheden voor de activiteiten van de

en hergebruikt water.
EN11 Locatie en oppervlakte van land dat eigen-

organisatie als gevolg van klimaat verandering.

dom is, gehuurd wordt, beheerd wordt in

Zie www.cdproject.net/responses/public/

of grenst aan beschermde gebieden en

Royal_BAM_Groep_5573_Corporate_GHG_

gebieden met een hoge biodiversiteits-

Emissions_Response_CDP6_2008.asp
EC3

waarde buiten beschermde gebieden.
EN12 Beschrijving van significante gevolgen van

Dekking van de verplichtingen in verband
met het vastgestelde (pensioen)uitkeringen-

activiteiten, producten en diensten op de

plan van de organisatie.
Financieel jaarverslag

biodiversiteit in beschermde gebieden en
135139

EC4
EC5

waarde buiten beschermde gebieden.
EN13 Beschermde of herstelde habitats.

overheid.

EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toe-

standaard aanvangssalaris en het lokale
minimumloon op belangrijke bedrijfsEC6

gebieden met een hoge biodiversiteits-

Significante financiële steun van een
Spreiding in de verhouding tussen het

41

komstige plannen voor het beheersen van de
gevolgen van de biodiversiteit.
EN15 Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde

locaties.

soorten en soorten op nationale bescher-

Beleid, methoden en deel van uitgaven

mingslijsten met habitats in gebieden binnen

betreffende lokaal gevestigde leveranciers

de invloedssfeer van bedrijfsactiviteiten,

op belangrijke bedrijfslocaties.

ingedeeld naar hoogte van het risico van
uitsterven.

2008

EN5

belangenorganisaties.

4.16 Benadering van stakeholders en de

Indirect energieverbruik door primaire bron.
Zie www.bam.nl/csr2008

brancheverenigingen) en (inter)nationale

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van

Direct energieverbruik door primaire
energiebron.

onderschrijft.

4.14 Lijst van relevante groepen belang-

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

19,

principes of standaarden die de organisatie
4.13 Lidmaatschap van verenigingen (zoals

Totale hoeveelheid gebruikte materialen

GRI G3-overzicht Koninklijke BAM Groep nv
Niveau
pag.
van rapporteren
EN16 Totale directe en indirecte emissie van

26, 27

Niveau
pag.
van rapporteren
LA5

broeikasgassen naar gewicht.

operationele veranderingen, inclusief specifi-

EN17 Andere relevante indirecte emissie van

catie in collectieve overeenkomsten.

26, 27

LA6

broeikasgassen naar gewicht.
EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van

gezamenlijke arbo-commissies van werk-

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar

gevers en werknemers die bijdragen aan de

gewicht.

controle op en advies over arbo-programma’s.

EN20 NO, SO en andere significante luchtemissies

LA7

naar type en gewicht.
EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en ver-

16,

zuimcijfers en het aantal werkgerelateerde

17, 19

sterfgevallen per regio.
LA8

bestemming.
EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijde-

Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en
risicobeheersingsprogramma’s ten behoeve

30-33

ringsmethode.

van personeelsleden, hun families of om-

EN23 Totaal aantal en volume van significante

wonenden in verband met ernstige ziekten.
LA9

lozingen.
EN24 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd,

Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met

geëxporteerd of verwerkt afval dat als

vakbonden.
LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer

gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, III

2008

Percentage van het totale personeelsbestand
dat is vertegenwoordigd in formele

24-35

broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen.

42

Minimale opzegtermijn(en) in verband met

en VIII van de Conventie van Bazel en het
percentage afval dat internationaal is

verdeeld naar werknemerscategorie.
LA11 Programma’s voor competentiemanage-

getransporteerd.
EN25 Benaming, grootte, beschermingsstatus en

ment en levenslang leren die de blijvende

biodiversiteitswaarde van wateren en gerela-

inzetbaarheid van medewerkers garanderen

teerde habitats die significante gevolgen

en hen helpen bij het afronden van hun

ondervinden van de waterafvoer en -af-

loopbaan.
LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig

vloeiing van de verslaggevende organisatie.
EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieu-

25

gevolgen van producten en diensten en de

waarvan de verpakking is ingezameld, naar

wordt ingelicht omtrent prestatie- en
loopbaanontwikkeling.
LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en

omvang van deze compensatie.
EN27 Percentage producten dat is verkocht en

23

per jaar besteedt aan opleidingen, onder-

onderverdeling van medewerkers naar

Niet van
toepassing

geslacht, leeftijdsgroep en minderheid

categorie.

(diversiteit).

EN28 Monetaire waarde van significante boetes

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van man-

en totaal aantal niet-monetaire sancties

nen en vrouwen per medewerkerscategorie.

wegens het niet naleven van milieuwet- en

Sociale prestatie-indicatoren:
mensenrechten

-regelgeving.
EN29 Significante milieugevolgen van het trans-

HR1 Percentage en totaal van aantal investerings-

port van producten en andere goederen en
materialen die worden gebruikt voor de

overeenkomsten waarin clausules over

activiteiten van de organisatie en het vervoer

mensenrechten zijn opgenomen of waarvan
de naleving is getoetst.

van personeelsleden.
EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in

HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de

milieubescherming naar type.

mensenrechten en op getroffen maatregelen.

Sociale prestatie-indicatoren:
Arbeidsomstandigheden
LA1
LA2

HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over
beleid en procedures betreffende aspecten

Totale personeelsbestand naar type werk

1, 19,

van mensenrechten die relevant zijn voor

arbeidsovereenkomst en regio.

21

de activiteiten, met inbegrip van het per-

Totaal aantal en snelheid van personeels-

centage van het personeel dat de trainingen

verloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio.
LA3

Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet

gevolgd heeft.
21

beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers,

de getroffen maatregelen.

per grootschalige activiteit.
LA4

Percentage medewerkers dat onder een
collectieve arbeidsovereenkomst valt.

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en

19

36
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Niveau
pag.
van rapporteren
HR5/ Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een

Niveau
pag.
van rapporteren
SO8

Monetaire waarde van significante boetes en

HR6/ aanzienlijk risico is van gevallen van (1) het

totaal aantal niet-monetaire sancties wegens

HR7 ontnemen van het recht op de uitoefening

het niet naleven van wet- en -regelgeving.

van de vrijheid van vereniging en collectieve

Sociale prestatie-indicatoren:
productverantwoordelijkheid

arbeidsonderhandelingen, of (2) kinderarbeid, of (3) gedwongen of verplichte
PR1

arbeid, alsmede de maatregelen om dit uit

Levensduurstadia waarin de gevolgen van
producten en diensten voor gezondheid en

te bannen.

veiligheid worden beoordeeld met het oog

HR8 Percentage van het beveiligingspersoneel
dat training heeft gevolgd in het beleid of de

op verbetering en het percentage van

procedures van de organisatie betreffende

belangrijke product- en dienstencategorieën

aspecten van de mensenrechten die relevant

die aan dergelijke procedures onderhevig
zijn.

zijn voor de activiteiten.
PR2

HR9 Totaal aantal gevallen van overtreding van

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van

de rechten van de inheemse bevolking, als-

regelgeving en vrijwillige codes betreffende

mede de getroffen maatregelen.

gevolgen voor gezondheid en veiligheid van
producten en diensten gedurende de levens-

Sociale prestatie-indicatoren:
maatschappij
SO1

Aard, reikwijdte en effectiviteit van pro-

duur, naar type resultaat.
PR3
PR4

gramma’s en methoden die effect hebben
op gemeenschappen.

regelgeving en vrijwillige codes betreffende

Percentage van en totaal aantal bedrijfs-

informatie over en etikettering van produc-

eenheden geanalyseerd op corruptiegerela-

ten en diensten, naar type resultaat.
PR5

teerde risico’s.
SO3

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

SO4

zoeken naar de klanttevredenheid.
PR6

Maatregelen die zijn getroffen naar aan-

SO6

Standpunten betreffende publiekbeleid en

promotie en sponsoring).
PR7

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van

deelname aan de ontwikkeling ervan,

regelgeving en vrijwillige codes betreffende

evenals lobbyen.

marketingcommunicatie, waaronder

Totale waarde van financiële en in-natura-bij-

reclame, promotie en sponsoring, naar type

dragen aan politieke partijen, politici en
gerelateerde instellingen per land.
SO7

Naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes over marketing (reclame,

leiding van gevallen van fraude/corruptie.
SO5

Beleid ten aanzien van klanttevredenheid,
met inbegrip van resultaten van onder-

22

resultaat.
PR8

Totaal aantal rechtszaken vanwege concurmonopolistische praktijken, alsmede de
resultaten van deze rechtszaken.

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

rentiebelemmerend gedrag, anti-kartel-, en

kwijtraken van klantgegevens.
PR9

43

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van

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

Verantwoording
De tabel is gebaseerd op de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI).
Dit duurzaamheidsverslag is opgesteld op basis van door GRI officieel vastgestelde G3-richtlijnen. Koninklijke
BAM Groep is van mening dat op het Duurzaamheidsverslag 2008 het C-niveau van de G3-richtlijnen van GRI van
toepassing is. Met ondersteuning van KPMG Sustainability is dit rapport tot stand gekomen.

2008

SO2

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

14, 15

2008
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