Kerngegevens

Kerngegevens 2009
Opbrengsten (in € miljoen)
Bedrijfsresultaat (in € miljoen)
Resultaat vóór belastingen (in € miljoen)
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders (in € miljoen)
Winst per aandeel (in € 1,–)
• gewoon
• fully diluted

8.353
(39,5)
(52,8)
31,3

0,23
0,23

Orderportefeuille * (in € miljoen)

11.200

Gemiddeld aantal fte
Aantal fte ultimo jaar

28.464
27.212

Corporate carbon footprint (in kTon)
Afvalproductie (in miljoen m3)
IF (Incident Frequency)

*

De orderportefeuille bevat zowel getekende als mondelinge opdrachten.

277
5,0
7,3

Profiel Koninklijke BAM Groep
Koninklijke BAM Groep nv is een succesvolle Europese bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt
in vijf thuismarkten. De Groep beschikt over een administratief centrum in Nederland en is genoteerd
aan Euronext Amsterdam.
BAM is actief in de sectoren bouw, vastgoed, infra, publiekprivate samenwerking, installatietechniek,
consultancy en engineering, en in facility management. De Groep behoort tot de grootste
bouwondernemingen in Europa. BAM 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 de opdrachtgever staat.
In de thuismarkten biedt BAM opdrachtgevers een omvangrijk producten- en dienstenpakket.
Wereldwijd voert de Groep in nichemarkten gespecialiseerde bouw- en infrawerken uit. BAM is
internationaal opererende opdrachtgevers – ‘global clients’ – tevens van dienst op het gebied van
consultancy en engineering.
Met zo’n 27.000 medewerkers brengt BAM jaarlijks duizenden projecten tot stand, deels in het oog
springende bouwopdrachten door omvang of complexiteit. De bedrijfsfilosofie van BAM is opdracht
gevers echte waarde te bieden en een hechte en langdurige relatie met hen op te bouwen om zo tot
optimale oplossingen op het gebied van onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van de gebouwde
omgeving te komen. BAM staat bekend om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van zijn producten en
diensten en tevens om de inzet, kennis en ervaring van de medewerkers.
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Organisatiestructuur
Koninklijke BAM Groep
Bouw

Vastgoed

Infra

Pps

BAM PPP

Nederland

BAM Utiliteitsbouw
AM

BAM Civiel

Installatietechniek

BAM Infratechniek

BAM Techniek

BAM Woningbouw

BAM Rail

Heilijgers

BAM Wegen

Pennings
IPMMC

België

Verenigd Koninkrijk

Ierland

BAM Wallonie

BAM Wallonie

CEI-De Meyer

Immo BAM

Betonac

Interbuild

Kaïros

CEI-De Meyer

BAM Construction *

BAM Properties *

BAM Nuttall

BAM Building **

BAM Property **

BAM Civil **

Duitsland

BAM Deutschland

W&F Ingenieurbau

Wereldwijd

BAM International

BAM International

Consultancy en engineering
Tebodin

Van Oord (21,5%)

Sector
Werkmaatschappij
Actief in deze sector

* BAM Construction en BAM Properties maken deel uit van BAM Construct UK.
Deelneming

2

** BAM Building, BAM Property en BAM Civil maken deel uit van BAM Contractors.
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Over dit verslag

Dit is het derde separate duurzaamheidsverslag van
Koninklijke BAM Groep nv. Sinds 2007 wijdt BAM
jaarlijks een specifiek verslag, gescheiden van het
financieel jaarrapport, aan het beleid van de Groep
op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen, alsmede aan de
resultaten van dat beleid.
Het Duurzaamheidsverslag is in deze editie 2009 voor
het eerst extern geverifieerd en voldoet aan
het GRI-level B+. Bovendien hebben alle werkmaat
schappijen voor het eerst per kwartaal gerapporteerd
over een aantal onderwerpen via een uitbreiding van
het financiële rapportagesysteem.

Verificatie van het verslag
BAM hecht belang aan het volledig en transparant
rapporteren over de inspanningen. Daarom heeft
BAM dit jaar voor het eerst PricewaterhouseCoopers
N.V. (PwC) verzocht om het Duurzaamheidsverslag
2009 te verifiëren.
PwC heeft een redelijke mate van zekerheid verschaft
bij Ondernemingspincipe 3a Veiligheid, voor de overige
in het verslag opgenomen informatie is een beperkte
mate van zekerheid verschaft. De assurance scope
beperkt zich tot alle informatie met betrekking tot
het jaar 2009. Het assurance-rapport is opgenomen
in het verslag op pagina 56.

Structuur van het verslag
Doelgroep van het verslag
De BAM Ondernemingsprincipes vormen de leidraad
van dit verslag. Elk hoofdstuk in het verslag begint
met een omschrijving van het betreffende Onder
nemingsprincipe en geeft vervolgens de bijhorende
resultaten, doelstellingen en praktijkvoorbeelden.
Een toelichting bij de BAM Ondernemingsprincipes
als de basis voor het beleid inzake duurzaamheid, en
tevens de relatie met de strategische agenda van de
Groep, wordt gegeven in het hoofdstuk BAM en
duurzaamheid: strategie en beleid. Ter inleiding van dit
verslag geeft de raad van bestuur een toelichting op
de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de
organisatie in een Executive statement. Hierin komen
de consequenties van het duurzaamheidsbeleid, net
als de risico’s en de kansen van duurzame ontwik
keling voor de organisatie aan bod.

Afbakening van het verslag
Dit verslag bevat kwantitatieve en kwalitatieve
gegevens die betrekking hebben op het kalenderjaar
2009 en eventueel relevante gebeurtenissen uit het
eerste kwartaal van 2010.
De informatie in dit verslag heeft betrekking op alle
werkmaatschappijen van de Groep wereldwijd, tenzij
anders vermeld.
De activiteiten van het baggerbedrijf Van Oord nv,
waarin BAM tijdens het verslagjaar een belang van
21,5 procent had, zijn niet meegenomen.
Vastgoedontwikkelaar AM behoort sinds begin 2009
voor 100 procent tot de BAM Groep en wordt
derhalve meegenomen in deze rapportage.
Over joint ventures op projectniveau wordt
gerapporteerd volgens het pro rata principe,
overeenkomstig het vermogensaandeel in de
operatie.

Rapportageprincipes
Dit verslag is opgesteld op basis van de richtlijnen van
Global Reporting Initiative (GRI), versie G3. In bijlage 1
is een overzicht opgenomen van de GRI G3-principes
en prestatie-indicatoren waarover dit verslag
informeert. Dit verslag voldoet aan het
rapportageniveau B+.
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Met dit verslag legt Koninklijke BAM Groep
verantwoording af over het duurzaamheidsbeleid
en bijhorende resultaten aan alle stakeholders.
Het gaat om opdrachtgevers, BAM-medewerkers,
leveranciers en onderaannemers, aandeelhouders,
branchegenoten, niet-gouvernementele organisaties
(ngo’s) en overheden.
Onder stakeholders verstaat BAM organisaties en
personen van wie redelijkerwijs kan worden verwacht
dat zij significante gevolgen ondervinden van de
activiteiten, producten en/of diensten van de
organisatie. Stakeholders ontplooien tevens
activiteiten waarvan kan worden verwacht dat deze
van invloed zijn op het vermogen van BAM om de
organisatiestrategie met succes te implementeren en
de organisatiedoelstellingen te bereiken.
Op basis van deze overwegingen zijn de stakeholders
van de organisatie geïdentificeerd.

Verslaggevingsproces
De redelijke verwachtingen en belangen van de
genoemde stakeholders vormen samen met de breed
gedragen maatschappelijke verwachtingen de
essentiële referentiepunten voor de inhoud van het
verslag en bijgevolg voor het verslaggevingsproces.
De reikwijdte van het verslag in de vorm van de
onderwerpen en indicatoren waarover wordt
gerapporteerd, is na –consultatie van interne en
externe stakeholders– zo bepaald dat de significante
economische, milieugerelateerde en sociale gevolgen
worden weergegeven. Het gaat daarbij over zowel
positieve als negatieve prestaties van de organisatie.
De prioritering binnen de gerapporteerde
onderwerpen is gebaseerd op de invloed van de
onderwerpen op het functioneren van de organisatie
en vice versa. Na consultatie van beoordelings
rapporten die het BAM-duurzaamheidsbeleid
evalueren, gesprekken met interne en externe
stakeholders en analyses van richtlijnen en
overeenkomsten, zijn drie hoofdonderwerpen
vastgesteld:
1. veiligheid;
2. CO2-emissie;
3. afvalmanagement.

Naast deze drie speerpunten kunnen werkmaat
schappijen nog andere Ondernemingsprincipes een
hogere prioritering toekennen op basis van hun
sectorspecifieke en geografische situatie. Zo kennen
de Nederlandse werkmaatschappijen een hoge
prioriteit toe aan integriteit en diversiteit, en in het
Verenigd Koninkrijk aan community engagement.
De dataverzameling is gericht op de decentrale
structuur van de organisatie en op de prioritering
van de onderwerpen. Van alle werkmaatschappijen
in de sectoren en thuislanden waarin BAM actief is,
wordt verwacht dat zij kwalitatieve en kwantitatieve
informatie rapporteren aan de Groep. Voor de hoofd
onderwerpen CO2-emissie en afvalmanagement
werd in het verslagjaar een integraal rapportage
systeem geïmplementeerd dat vergelijkbaar is met
het financiële bedrijfsrapportagesysteem, voor
veiligheid bestaat sinds lang een gestructureerd
rapportageproces. De aard (gemeten, geschat,
berekend) van de data wordt door het verslag heen
consequent aangegeven. Consolidatie van de data
gebeurt op Groepsniveau.

Andere bronnen
Koninklijke BAM Groep rapporteert in het financiële
jaarrapport uitgebreid over de activiteiten van de
organisatie. Ook de bestuursstructuur, corporate
governance en remuneratiebeleid worden hierin
besproken.
Deze informatie is ook beschikbaar via www.bam.nl.

Andere communicatie met stakeholders
Naast de communicatie via dit verslag treedt BAM in
dialoog met zijn stakeholders via bijeenkomsten.
Tijdens het verslagjaar werd het BAM-symposium
rond CO2-reductie georganiseerd voor
opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en
overheidsinstellingen. Nog in 2009 werd een
bijeenkomst georganiseerd rond maatschappelijk
verantwoord inkopen met honderd Nederlandse
leveranciers. Deze bijeenkomsten worden verderop
in dit verslag toegelicht.
Koninklijke BAM Groep organiseert in maart 2010 in
samenwerking met de Vereniging van Beleggers
voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een multistakeholdersdialoog waaraan opdrachtgevers,
leveranciers, overheid, niet-gouvernementele
organisaties en eigen medewerkers deelnemen.
Deze stakeholdersdialoog zal jaarlijks worden
herhaald.
De communicatie met beleggers vertaalt zich 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 2009 waren er
meer dan 25 roadshow-dagen en ruim 200
ontmoetingen (2008: 210). Alle data en locaties van
roadshows, seminars en dergelijke worden
gepubliceerd op de website van BAM.

BAM multi-stakeholdersdialoog, maart 2010.

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

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
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Executive statement
‘Duurzaamheid is bij BAM diepgeworteld. Het vormt
een van de speerpunten van ons beleid en is
opgenomen in de strategische agenda voor de
periode 2010-2012. BAM werkt intensief samen met
onze stakeholders aan de verdere ontwikkeling op
het gebied van maatschappelijk verantwoord onder
nemen binnen onze organisatie. Wij willen hierbij
een voortrekkersrol blijven vervullen in onze sector.
Een duurzame bedrijfsvoering blijft onze ambitie.
Als leidraad voor ons handelen hebben wij zeven
BAM Ondernemingsprincipes geformuleerd. Daarbij
kennen wij prioriteit toe aan CO2-reductie,
afvalmanagement en veiligheid. Naast deze drie
speerpunten staat bij werkmaatschappijen
community engagement hoog op de agenda,
alsmede integriteit en diversiteit.
Hoewel BAM heeft te kampen met de gevolgen van
de wereldwijde recessie, onderschrijft de raad van
bestuur het belang te blijven investeren in verdere
verbetering van onze duurzaamheidsprestaties en
het verder ontwikkelen van duurzame innovaties.
Naast de noodzaak voor het milieu en de samen
leving, ziet BAM ook een bedrijfseconomische
motivatie voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Zo houden steeds meer grote
opdrachtgevers bij de beoordeling van onze
aanbiedingen rekening met duurzaamheidscriteria.
Werkmaatschappijen en BAM-medewerkers brengen
de uitgangspunten van maatschappelijk
verantwoord ondernemen dagelijks op tal van
terreinen in praktijk. Uit dit duurzaamheidsverslag
over 2009 blijkt opnieuw dat de verscheidenheid en
veelheid aan initiatieven vanuit onze organisatie
groot is. Een van de belangrijkste resultaten over het
afgelopen jaar is, dat onze werkmaatschappijen nu
structureel duurzaamheidsdata verzamelen. Dat
stelt ons als organisatie in staat actief te sturen op de
resultaten. Gedefinieerde KPI’s (Key Performance
Indicators) maken het mogelijk de voortgang van
dat proces te meten.’
Ir. J.A.P. van Oosten,
voorzitter raad van bestuur
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‘BAM streeft ernaar opdrachtgevers de economisch
beste oplossing te bieden, waarbij een eventueel
nadelig effect op het milieu zo gering mogelijk is. In
onze markten willen wij met innovatieve producten
en diensten beantwoorden aan de verwachtingen van
onze opdrachtgevers en een bijdrage leveren aan het
oplossen van hun problemen. Werkelijk duurzame
oplossingen komen tot stand door de krachten in de
keten te bundelen. Dat betekent dat wij in een zo
vroeg mogelijk stadium van het ontwerp- en
aanbestedingsproces, met onze opdrachtgevers en
andere betrokkenen het aspect duurzaamheid willen
uitwerken.
In 2009 heeft BAM opnieuw een symposium over
duurzaamheid georganiseerd. Daar hebben wij de
Project Carbon Calculator (PCC) gepresenteerd, een
praktisch instrument om in samenwerking met
ketenpartners de CO2-reductiemogelijkheden in de
inkoop- en bouwfase van een bouwproject te
bepalen. In onze studie bleek een gemiddelde CO2reductie van circa acht procent mogelijk. Dit vormt
voor BAM aanleiding de PCC structureel in te zetten
en, waar mogelijk, opdrachtgevers proactief te
voorzien van CO2-reductiemogelijkheden. BAM stelt
het instrument tevens beschikbaar aan branche
genoten en andere belangstellenden.
BAM is verheugd dat de organisatie regelmatig in
gesprek kan gaan met stakeholders over het
duurzaamheidsbeleid. Wij willen deze contacten
verder intensiveren. De Vereniging van Beleggers
voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is ons in 2010
en volgende jaren behulpzaam bij de organisatie van
een multi-stakeholdersdialoog. De opvattingen van
vertegenwoordigers van opdrachtgevers,
toeleveranciers, niet-gouvernementele organisaties
en financiële analisten stellen ons in de gelegenheid
ons duurzaamheidsbeleid verder te verbeteren.’
Ir. N.J. de Vries,
vice-voorzitter raad van bestuur

Van links: J. Ruis, N.J. de Vries, J.A.P. van Oosten, R.P. van Wingerden en M.J. Rogers.

‘Het verankeren van alle aspecten van
duurzaamheid in de organisatie – van
veiligheid tot energiemanagement – vraagt
voortdurende aandacht én de betrokkenheid
van alle medewerkers. Daarbij kunnen onze
werkmaatschappijen veel van elkaar leren,
over de grenzen van de eigen sectoren of
landen heen. Ook in dit opzicht bewijst de
organisatiestructuur van onze Groep zijn
waarde.
Diverse initiatieven en ervaringen in het
Verenigd Koninkrijk – zoals veiligheids
procedures en community engagement –
zijn waardevol gebleken om in andere
thuislanden na te volgen. Anderzijds bleek
de kennis en ervaring van Duitse BAMmedewerkers met de bouw van energie
zuinige scholen weer uiterst waardevol bij
de verwerving van de opdracht voor de
eerste energieneutrale school in het
Verenigd Koninkrijk.
De samenleving vraagt naar totaal
oplossingen voor sociaal-economische en
ecologische veranderingen. BAM ziet kansen
in het ontwikkelen van nieuwe producten en
concepten met betrekking tot onder meer
waterbeheersing en beperking van het
energieverbruik in de gebouwde omgeving.’
M.J. Rogers,
lid raad van bestuur

‘Voor de samenstelling van het Duurzaam
heidsverslag 2009 baseert BAM zich – net
als in 2008 – op internationale richtlijnen
van het Global Reporting Initiative. Nieuw
dit jaar is dat PricewaterhouseCoopers onze
verslaglegging heeft geverifieerd.
Een transparante, consistente verslaggeving
helpt ons om de voortgang bij de uitvoering
van ons duurzaamheidsbeleid te monitoren.
Bij BAM staat duurzaamheid hoog op de
agenda. Het belang van een duurzame en
duurzamere bedrijfsvoering is volledig
doorgedrongen en maakt deel uit van onze
dagelijkse praktijk. Maar het kan en moet
nog beter. Ook daarom is het van belang dat
wij als BAM hierover rapporteren. Immers,
meten is weten.
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 financieel
rapportagesysteem om duurzaamheids
gegevens te verzamelen en evalueren.’
J. Ruis,
CFO

‘BAM slaagt er in toenemende mate in met
vaste partijen projectoverstijgende
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Door
zulke co-makerships hoeft de vraag met wie
wij een project zullen realiseren niet meer te
worden beantwoord. In plaats daarvan
kunnen wij ons concentreren op vragen die
het project zelf betreffen, zoals hoe dit op de
meest efficiënte wijze tot stand kan worden
gebracht. Dat biedt naast bedrijfs
economische ook grote voordelen op het
gebied van duurzaamheid. Wij creëren zo
een platform, waarop wij afspraken maken
over onder meer afvalmanagement, CO2emissie, veiligheid en een gezonde werk
omgeving.
Duurzaam inkopen en bouwprojecten zijn
complexe processen, die een lange adem
vragen. Toch boeken wij ook hier
vooruitgang: op onze kantoren, bij ons
wagenpark en uiteraard vooral bij onze
projecten en onze bouwlocaties. In 2009
heeft BAM haar belangrijkste leveranciers
getoetst op hun duurzaamheidsprestatie.
De uitkomsten van die audit hebben wij
begin 2010 met onze Nederlandse
leveranciers gedeeld om met elkaar, door
een integrale aanpak, resultaten te boeken
in de toekomst.’
Ir. R.P. van Wingerden MBA,
lid raad van bestuur
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BAM en duurzaamheid: strategie en beleid

Mijlpalen 2009
- Veiligheid:
-	Update Richtlijn Veiligheids- en Gezondheids
management;
-	Verdere toename van veiligheidsbewustzijn
(stijging SAA-score);
-	CO2-management: implementatie van rappor
tagesysteem ingebouwd in reguliere financiële
rapportage;
-	Afvalmanagement: start van samenwerking met
ketenpartners om afvalproductie te reduceren
en afvalverwerking te optimaliseren;
-	Diversiteit: start met workshops Diversity and
Inclusive Leadership, top down;
-	Integriteit: BAM voor derde keer op rij nummer 1
in VEB-onderzoek;
-	Community engagement: ter gelegenheid van
140 jaar BAM, 140 keer € 1.000,– steun aan
liefdadigheidsinstellingen, voorgedragen door
BAM-medewerkers.
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Doelstellingen 2010
- Veiligheid:
-	organisatie van BAM-brede veiligheidsdag voor
eigen medewerkers en onderaannemers;
-	verbeteren veiligheidsresultaten bij
werkmaatschappijen met benedengemiddelde
veiligheidsscores;
-	CO2-management: reductie van carbon footprint
met 5 procent in 2010, gerelateerd aan
omzetontwikkeling en aard van de
bedrijfsactiviteiten, ten opzichte van referentiejaar
2009;
-	Afvalmanagement: formuleren van op KPIgebaseerde doelstellingen met effectieve
uitvoering vanaf 2011;
- 	Diversiteit: introductie van op KPI-gebaseerde
doelstellingen namelijk minimaal 15 procent van
instroom en maximaal 5 procent van de uitstroom
is vrouwelijk in Nederlandse werkmaatschappijen;
- 	Integriteit: doorzetten met volle kracht van
compliance programma;
- 	Community engagement: verdere implementatie
van Keurmerk Bewuste Bouwers en keuring van
bouwplaatsen door monitors in Nederland, en
verder ontwikkelen van breed en veelomvattend
community-engagementbeleid in het Verenigd
Koninkrijk.

Strategie

Implementatie

Duurzaamheid heeft een vooraanstaande plaats in
de Strategische agenda 2010-2012 van BAM.
De strategie van de organisatie steunt op vier pijlers:
excellent vakmanschap, personeelsmanagement, het
volledig benutten van de middelen van de Groep en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De missie van BAM stelt dat door verantwoordelijk
heid te nemen voor mens en milieu, de Groep kan
beantwoorden aan de verwachtingen van zowel
huidige als toekomstige stakeholders in een wereld
van snel voortschrijdende economische, politieke en
ecologische veranderingen.

Duurzaamheid is binnen de organisatie op alle
niveaus terug te vinden. Elk niveau heeft daarin een
eigen rol en verantwoordelijkheden.
Zo wordt op Groepsniveau door de raad van bestuur
in samenspraak met de directeur Corporate social
responsibility het beleid opgesteld en wordt de
strategische agenda in samenspraak met het senior
management vastgesteld. In de halfjaarlijkse senior
management meetings bespreekt de raad van bestuur
de belangrijkste onderwerpen uit de strategische
agenda met werkmaatschappijdirecties waarbij
prioritering, target setting en voortgangsbewaking
aan de orde komen.
Dit is de eerste stap in de verankering van het
duurzaamheidsbeleid in de organisatie. Vervolgens
wordt dit beleid geborgd door en in samenwerking
tussen de werkmaatschappijen. De voor
duurzaamheid verantwoordelijke medewerkers bij
werkmaatschappijen (zoals KAM-managers) hebben
onderling en met de directeur Corporate social
responsibility overleg.
Gezien de decentrale structuur van de organisatie
staat het de BAM-werkmaatschappijen vrij om een
(sector)specifieke invulling te geven aan het
algemene maar leidende Groepsbeleid.
In een laatste stap krijgt duurzaamheid binnen BAM
in de praktijk concreet vorm bij de medewerkers op
regio- en projectniveau. Dit wordt weergegeven in
onderstaand organisatiemodel.

Beleid
De BAM Ondernemingsprincipes vormen de basis van
het duurzaamheidsbeleid van de Groep. Via
kernwaarden en beginselen vertalen de
Ondernemingsprincipes de strategie en missie van
BAM op het gebied van duurzaamheid naar concrete
implementatie in de vorm van codes, richtlijnen en
normen.
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Op basis van economische en ecologische
wereldwijde ontwikkelingen, een analyse van de
belangen van onze stakeholders en de strategie
van de organisatie, krijgen binnen de BAM
Ondernemingsprincipes drie principes prioriteit, te
weten veiligheid, CO2-reductie en afvalmanagement.
In het verslagjaar is een bedrijfsrapportagesysteem in
werking gezet voor het verzamelen van CO2-data en
afvaldata bij alle onderdelen van de organisatie. Dit
proces wordt op Groepsniveau gecoördineerd door
een CO2- en afvalcoördinator. De rapportage van
veiligheidsdata is reeds lange tijd in een zorgvuldig
proces vormgegeven en wordt gecoördineerd door
de corporate safety officer.

Leveranciers
Onderaannemers

M ed

s

Omgeving
Veiligheid en gezondheid

Milieu
Energie en hulpbronnen
Innovatie

Integriteit

Diversiteit en gelijkheid
Opleiding en ontwikkeling
Veiligheid en gezondheid

Milieu
Energie en hulpbronnen

Opdrachtgevers
Omgeving
Innovatie

BAM Ondernemingsprincipes

ewerker

9

BAM Ondernemingsprincipe 1

Opdrachtgevers
BAM streeft naar tevreden opdrachtgevers.
De Groep beschouwt het als essentieel dat
opdrachtgevers vertrouwen stellen in de
onderneming en dat BAM voldoet aan hun
verwachtingen. BAM werkt samen met
opdrachtgevers en ondersteunt hen bij het
Resultaten 2009
- Ontwikkelen van branchebrede duurzame 		
leidraden, zoals Toolkit Bestaande Bouw;
-	Aanbieden van duurzaamheidstoets voor
bouwontwerp door BAM Utiliteitsbouw.

Doelstellingen 2010
-	Verder implementeren van co-makership in de
samenwerking met ketenpartners;
-	Verder ontwikkelen van nieuwe leidraden zoals
Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeleing;
-	Organiseren van KPI-gerelateerde
klanttevredenheidsonderzoeken en formuleren
van kwantitatieve doelstellingen.
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ontwikkelen van duurzame oplossingen.

Koninklijke BAM Groep onderscheidt in de relatie
met opdrachtgevers drie fasen: het voortraject, de
uitvoering en de nazorg. De rol van BAM in de eerste
en de laatste projectfase wint aan belang. Het is het
beleid van BAM om zo vroeg mogelijk in het
ontwikkel- en bouwtraject betrokken te zijn, teneinde
zo klantgericht mogelijk te werken aan
de realisatie van een duurzaam product.

Countdown procedure

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

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

Terugkoppeling van opdrachtgevers (customer
feedback) geeft de organisatie belangrijke informatie
over de zaken die goed gaan en over mogelijke
verbeteringen. Bij BAM Construct UK bleek uit deze
terugkoppeling dat het opleveren van projecten extra
aandacht verdient. BAM Construct UK implementeerde
daarom een countdown procedure, die zestien tot
twintig weken voor de geplande opleverdatum start
en een plan van aanpak geeft om tot een foutloze
oplevering te komen. De countdown procedure leidt
tot een verbeterde customer feedback en een
vermindering van herstelkosten na oplevering.



Office-Up herontwikkelt commercieel vastgoed door
het revitaliseren van een incourant kantoorgebouw
tot een modern en functioneel kantoor of het trans
formeren van een kantoorgebouw naar een nieuwe
bestemming.
Vitaal ZorgVast speelt in op de gewijzigde markt
werking in de Nederlandse gezondheidssector. Vitaal
ZorgVast biedt opdrachtgevers een meerwaarde in
de vorm van procesintegratie en risicoparticipatie bij
de ontwikkeling van gezondheidszorginstellingen.
BAM Duurzaam is een bedrijfsonderdeel dat zich in
nauwe samenwerking met BAM Techniek - Energy
Systems richt op ontwikkeling, ontwerp, aanleg,
financiering en langjarige exploitatie van duurzame
energiesystemen in woningbouw, zorgsector en
utiliteitsbouw.
Met BAM Duurzaam wordt klanten de mogelijkheid
geboden om duurzame energiesystemen te laten
ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Het betreft
langjarige contracten waarbij tegen gunstige tarieven
energievoorzieningen worden gerealiseerd die een
aanzienlijke bijdrage leveren aan de reductie van
CO2-uitstoot. Een aantal projecten is inmiddels
gerealiseerd en in exploitatie genomen. BAM
Duurzaam blijft zoveel mogelijk investeren in
innovatieve ontwikkelingen en producten.

De Project Carbon Calculator is een praktisch
instrument om in samenwerking met ketenpartners
CO2-reductiemogelijkheden te bepalen in de inkoopen uitvoeringsfase van een bouwproject. Volgens het
principe van ‘open source’ is het voor opdrachtgevers,
leveranciers en andere bouwpartners mogelijk om het
instrument uit te breiden en te verfijnen. In het hoofd
stuk BAM Ondernemingsprincipe 5a - CO2-emissie,
wordt de PCC-tool uitgebreid toegelicht.
De Toolkit Duurzame Stadionbouw is een initiatief van
BAM Utiliteitsbouw om sportstadia op een duurzame
manier te ontwerpen en te bouwen. BAM zal deze
toolkit ter beschikking stellen aan de markt. Het docu
ment zal naar verwachting een belangrijke rol vervullen
in het voorstel van The HollandBelgium Bid, de organi
satie die het wereldkampioenschap voetbal in 2018 of
2022 naar België en Nederland wil brengen. BAM is met
enkele andere vooraanstaande ondernemingen official
partner van The HollandBelgium Bid.
De Green-Up Tool is een digitaal analysemodel, waarin
de ambities, wensen en het budget van de opdracht
gever als input worden gebruikt. De output geeft
inzicht in een passend maatregelenpakket en plan van
aanpak. Het geeft een ontwerp in een vroeg stadium
richting op basis van de bekende duurzaamheidsscores
(GreenCalc+, GPR Gebouw en BREEAM-NL) en financiële
aspecten. Door vroeg inzicht te hebben in onder meer
de investeringen, toekomstige energielasten en onder
houdskosten kan de individuele opdrachtgever op maat
worden bediend en wordt het vastgoed waardevast.
De Toolkit Bestaande Bouw, ontwikkeld door
BAM Woningbouw, biedt woningbouwcorporaties
weloverwogen maatregelen voor de renovatie van
oudere gebouwen, en laat toe om de invloed van
energieverbeteringsmaatregelen op de woonlasten
te berekenen. De toolkit is begin 2009 aan de
Nederlandse minister van Wonen en Integratie
overhandigd.
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Begin 2009 ontving mr. E.E. van der Laan,
minister van Wonen, wijken en integratie,
de Toolkit Bestaande Bouw uit handen van
bestuursvoorzitter ir. J.A.P. van Oosten.

Public Private Jobrotation
Met het oog op een betere communicatie tussen
opdrachtgever en BAM, en om een beter inzicht te
krijgen in wederzijdse belangen, heeft BAM Wegen
met Rijkswaterstaat het proefproject Public Private
Jobrotation opgezet.
In dit kader wisselden medewerkers van BAM en
Rijkswaterstaat van functie om elkaars organisatie
van binnenuit te leren kennen. Als uitgangspunt voor
dit proefproject is gekozen voor het thema risico
management. Na afloop bleken de deelnemers van
BAM en Rijkswaterstaat het project als zeer positief
te hebben ervaren. Er wordt nagegaan op welke
wijze hieraan een vervolg kan worden gegeven.

Prijsvraag Energieneutraal Bedrijventerrein
De gemeente Tilburg heeft met een prijsvraag de
markt uitgedaagd om energiesystemen te ontwerpen
voor een energieneutraal bedrijventerrein
(Vossenberg-West). Op dit terrein van 70 hectare
zullen zich grootschalige industriële bedrijven,
transportbedrijven en logistieke dienstverleners
vestigen. Juryvoorzitter E. Nijpels, voormalig
Nederlands minister van Milieu, maakte in april 2009
bekend dat het voorstel van BAM het beste was van
de dertig inzendingen. Het BAM-concept is 75,5
procent energiezuiniger dan de geschetste
referentiesituatie met daarbij de laagste meer
investering om de energiebesparing te realiseren.
Om het energiegebruik van bedrijfspanden te
reduceren, zet BAM in op het gebruik van atriums,
sheddaken, warmte-/koudeopslag, betonkern
activering en energiezuinige ventilatie en verlichting.
Over het belang van een optimale relatie met de
opdrachtgever zegt de projectleider van het
multidisciplinaire BAM-team: ‘Voor ons gevoel
hebben wij geen rocket science bedreven, maar
gewoon goed geluisterd naar de klant. Ons plan van
aanpak richt zich niet alleen op de technische
oplossing, maar tevens op het traject dat de klant
doorloopt met de bouwende partij.
Dat kan omdat BAM alle disciplines in huis heeft.’
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Britse minister-president prijst Chamberlain
College project van BAM Construct UK
BAM Construct UK heeft in Birmingham het Joseph
Chamberlain College gebouwd. Deze school biedt
sinds september 2008 aan 1.600 studenten woon- en
studiegelegenheid en omvat tevens een bibliotheek
en sportfaciliteiten. Het complex heeft in oktober
2009 de prestigieuze Prime Minister’s Better Public
Building Award 2009 gewonnen. Bij de uitreiking van
de onderscheiding zei minister-president Brown:
‘Deze verkiezing gaat erover hoe creatief ontwerp en
bouwen met hoge kwaliteit leiden tot beter publieke
dienstverlening. Het Joseph Chamberlain College is
daarvan een uitstekend voorbeeld.’ De Prime
Minister’s Award waardeert criteria zoals effectiviteit
bij projectoplevering, ‘value for money’ en
hoogwaardige ontwerpen. De onderscheiding maakt
deel uit van de British Construction Industry Awards.

Internationale architectenkantoren
waarderen samenwerking BAM
BAM Construct UK is door ’s werelds leidende
architectenbedrijven verkozen in de top vijf van beste
utiliteitsbouwondernemingen om mee samen te
werken.
Het Britse magazine Building Design vroeg meer dan
tweeduizend architectenpraktijken met welke
bouwbedrijven ze het liefst samenwerkten. De
resultaten zijn bekend gemaakt in het rapport BD
World Architecture 100. BAM neemt hierin een
gedeelde tweede plaats in. BAM Construct UK is erg
ingenomen met de verkiezing, omdat het initiatief is
uitgegaan van de architectuurwereld. Architecten en
ontwerpers streven steeds vaker samenwerking na in
partnerships. BAM geeft daaraan graag gehoor.

Life Cycle Costing
Vanuit de markt komt de toenemende vraag naar,
naast voorwaartse integratie, achterwaartse
integratie – onder meer in de vorm van meerjarig
onderhoud en beheer van gebouwen. Transparantie
en inzicht in de kosten en kwaliteit gedurende de
economische levensduur van een gebouwd object
worden steeds belangrijker. BAM wil groeien naar het
perspectief van een life cycle bouwer. Een van de
belangrijkste tools die hiervoor gebruikt wordt is Life
Cycle Costing (LCC).

BAM ziet LCC als de basis van een bedrijfsbrede visie
waarbij de doelstellingen van de klant centraal staan.
Binnen BAM Utiliteitsbouw wordt een kenniscentrum
opgezet dat de verschillende werkmaatschappijen
kan assisteren in LCC-analyses, bijvoorbeeld ten
behoeve van publiekprivate samenwerkingen en
DBFMO-trajecten.
BAM zal klanten geheel kunnen ontzorgen door een
object te bouwen, beheren en onderhouden. Door
het vroegtijdig binden van marktpartijen is het
mogelijk om de benodigde expertise in een project
te brengen en op die manier de levensduur van een
gebouw te verlengen, de prestaties te verhogen en de
totale life cycle costs te reduceren.

‘Wij hechten aan een continue dialoog
met onze opdrachtgevers en wij
luisteren naar en leren van hen om
oplossingen te kunnen bieden die zij
werkelijk wensen en nodig hebben.’
Marco de Rooij, directeur BAM Infratechniek bv

Waterford, Ierland.
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BAM Ondernemingsprincipe 2

Samenleving
BAM bevordert goede contacten met zijn
omgeving. De aard van de werkzaamheden
van de Groep maakt dat deze direct effect
hebben op de omgeving en op buurt
bewoners. BAM neemt een proactief
Resultaten 2009

standpunt in om te verzekeren dat de
werkzaamheden zo min mogelijk overlast

-	Mede-initiatiefnemer van Stichting Bewuste
Bouwers in Nederland;
-	Fonds BAM 140; € 140.000,– voor
140 charitatieve organisaties, voorgedragen
door BAM-medewerkers;
-	Aanstelling community engagement manager
in BAM Construct UK.

voor hen veroorzaken. BAM toont zich
betrokken en ondersteunt initiatieven en
projecten van de lokale gemeenschap om
goed nabuurschap te bevorderen en te
bewerkstelligen.

Doelstellingen 2010
-	Implementatie van Keurmerk Bewuste Bouwers
voor bouwplaatsen en keuren van bouwplaatsen
door onafhankelijke monitors;
-	Verder ontwikkelen van breed en omvattend
community engagement beleid
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Community engagement manager
bij BAM Construct UK
BAM Construct UK heeft in 2009 Kate Wilcox
aangesteld als omgevingsmanager, community
engagement manager, een nieuwe functie die werd
gecreëerd voor het verder ontwikkelen van de
strategie rond omgevingscommunicatie. Dit is
gericht op het verbeteren van de betrokkenheid met
de lokale omgeving waarin de organisatie werkt.
‘In het Verenigd Koninkrijk gaat ons werk verder dan
het bouwen van goede gebouwen. Het gaat ook om
zorg dragen voor de mensen en de omgeving
waarin we werken‘, verklaart Wilcox.
‘Opdrachtgevers zoeken toegevoegde waarde en
partnerships die niet alleen projecten opbouwen,
maar ook een goede reputatie.’ Met de aanstelling
van Wilcox, wil BAM Construct UK een beleid
ontwikkelen dat zorg draagt voor de omgeving
zonder dat de belangen van de organisatie in het
gedrang komen.
Even belangrijk als het ontplooien van initiatieven, is
het evalueren ervan. ‘Tot voor kort was er geen
nauwkeurige methode om het effect van onze
acties te meten. BAM Construct UK maakt nu
gebruik van het London Benchmarking Model, een
framework dat wordt gebruikt om initiatieven te
registreren en evalueren. Het gaat om een
wereldwijd erkende methode die ons in staat stelt
een financiële waarde toe te kennen aan de
inspanningen die we leveren. Op deze manier
kunnen we in de toekomst volledig en juist
kwantitatief rapporteren over onze bijdragen aan
liefdadigheidsinitiatieven in geld, tijd en indirecte
middelen.’

Sponsoractie BAM 140
In 2009 bestond BAM 140 jaar. Dit jubileum was aanleiding
voor de sponsoractie BAM 140. Elke BAM-medewerker kon
een vereniging, stichting of liefdadigheidsinstelling van
zijn of haar keuze opgeven, die in aanmerking kwam voor
een eenmalige donatie van € 1.000,–. Onder notarieel
toezicht zijn uit de duizenden inzendingen 140 organi
saties geselecteerd. Het betreft een groot aantal culturele,
educatieve en charitatieve instellingen, binnen en buiten
de Europese thuislanden van de Groep. Tot de organisatie
die steun ontvingen, behoort therapeutisch kinderdag
verblijf Het Veer in Sint-Niklaas. De organisatie richt zich
op pedagogische en therapeutische begeleiding van
niet-schoolgaande kinderen met een handicap en
besteedt het geld aan de aankoop van didactisch
materiaal, specifiek voor het testen van de motoriek.
De donaties van BAM 140 zijn ook terecht gekomen bij
diverse ontwikkelingsprojecten in onder meer Afrika en
Zuid-Amerika. Stichting Rondom Baba in Mali richt zich
op de allerarmsten in een dorp nabij de stad Mopti.
De stichting helpt bij het opbouwen van een school en een
medisch centrum.

In de praktijk

BAM staat middenin de samenleving. De organisatie
streeft ernaar een duurzame bijdrage te leveren aan
de maatschappij. BAM beseft dat de onderneming,
gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten,
onontkoombaar een grote invloed heeft op de
omgeving. De werkmaatschappijen willen de
projecten realiseren met minimale overlast voor de
omgeving en behoud van kwaliteit.
Dat BAM zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid
in de samenleving, blijkt mede uit de projecten op
sociaal-maatschappelijk, cultureel, sportief en
educatief gebied die de Groep jaarlijks onderneemt of
steunt.

Participatiemachine BAM Woningbouw
BAM Woningbouw besteedt veel aandacht aan het leveren
van een concrete en structurele bijdrage aan de
leefbaarheid in herstructureringswijken. Dit gebeurt
onder meer door middel van wijkparticipatie. Dit staat
voor een projectaanpak van binnenstedelijke verbeter
projecten die is gebaseerd op samenwerking met
corporaties, gemeenten en maatschappelijke instellingen.
Concreet betekent het dat bij de projectvoorbereiding
(vanaf initiatieffase) alle betrokken partijen – zoals wijk
bewoners, corporaties, ondernemers en gemeenten –
bijdragen aan het tot stand komen van ontwerp en
programma van eisen. Dit vergroot, naast de betrokken
heid en het draagvlak, ook de aansluiting op de
wijkwensen. Tijdens de bouw en het onderhoud van
woningen in de wijk kunnen met leer-/werkplekken
wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
werkervaring opdoen teneinde zichzelf te ontwikkelen.
Hiermee wil BAM Woningbouw de lokale economie
stimuleren, de werkgelegenheid bevorderen en de
opleidingskansen van de bewoners vergroten.
Enkele voorbeelden van wijkparticipatie zijn: het
aanschaffen van keetbenodigdheden (catering, koffie en
klein materiaal) in de wijk en het inzetten van lokale
werkzoekenden voor het onderhoud, schoonmaak,
beveiliging en logistiek op de bouwplaats.
Als proefproject zijn in 2009 op een project in Amersfoort
kansarme jongeren met BAM Woningbouw aan de slag
gegaan met de opbouw van hun eigen onderkomen, zodat
zij andere toekomstkeuzes maken en trots zijn op hun
eigen leefomgeving.

15

Deelnemers bouwreis BAM Woningbouw naar Ghana.

Habitat for Humanity
In Ghana bouwt BAM Woningbouw mee aan degelijke en veilige huisvesting voor
gezinnen. In samenwerking met Habitat for Humanity organiseert BAM een jaarlijkse
bouwreis naar dit Afrikaanse land. BAM Woningbouw heeft in de afgelopen drie jaar
tijd meegebouwd aan vijftien woningen in het dorp Kyekyewere.
Habitat for Humanity richt zich op duurzame armoedebestrijding. Dit betekent dat
een gemeenschap, na beëindiging van de steun op eigen kracht verder kan.
Maar ‘duurzaam’ betekent ook dat er geen aanslag wordt gepleegd op het milieu;
natuurlijke hulpbronnen worden ingezet voor een gezonde leefomgeving.
Zie www.habitat.nl

Bewuste Bouwers

BAM Construct UK en BAM Nuttall zijn twee van de
vier grote bouwondernemingen die het omvangrijke
herontwikkelingsproject King’s Cross Central in het
hart van Londen uitvoeren. Beide werkmaat
schappijen zijn vanuit hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid lid van de King’s Cross Business
Action Group (KXBAG), een samenwerkingsverband
van elf ondernemingen die bij dit project zijn
betrokken en die gezamenlijk hun positieve invloed
op de directe omgeving wensen te maximaliseren.
BAM leidt het werkgelegenheidsprogramma van de
KXBAG en heeft, samen met het prestigieuze
werkgelegenheidsprogramma Camden Working
(CW), in maart 2009 een lokale banenmarkt
georganiseerd. BAM Construct UK heeft hiervoor het
proefproject ‘Ready, Steady, Work’ opgezet met als
doel het bewustzijn over de diverse arbeidsmogelijk
heden in de bouw en vastgoedsector te vergroten.
Bovendien konden lokale werkzoekenden op de
banenmarkt terecht voor praktische steun bij hun
sollicitatie. Zo hadden vijf KXBAG-partners een
wervingsactie opgezet voor een startersfunctie in de
discipline bouw (BAM Construct UK), bediening
bouwmaterieel (BAM Nuttall), IT, administratie,
alsook marketing en communicatie. Bezoekers
konden hun cv overleggen om in aanmerking te
komen voor een van deze functies. De vijf beste
kandidaten voor elk van de vijf posities zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan een sollicitatie
training. In elke discipline is één kandidaat uiteindelijk
een baan aangeboden.

Stichting Gered Gereedschap Parkstad
Limburg

In navolging van het Considerate Construction Scheme (CCS) uit het Verenigd
Koninkrijk is in Nederland de stichting Bewuste Bouwers geïnitieerd. Bewuste Bouwers
is een initiatief van de Nederlandse bouwbedrijven Ballast Nedam, Strukton, Volker
Wessels en Koninklijke BAM Groep, maar neemt een onafhankelijke positie in.
Bewuste Bouwers start in 2010 met het verlenen van een keurmerk aan bouwplaatsen.
Een toetsing door een onafhankelijke controleur, monitor genoemd, moet uitwijzen of
een bouwplaats rekening houdt met de omgeving, respectvol omgaat met de
medewerkers en de veiligheid in acht neemt. Het keurmerk stimuleert goede
communicatie met de omgeving en maakt de professionaliteit op bouwplaatsen
zichtbaar. Opdrachtgevers kunnen bij de aanbesteding van een project eisen dat de
bouwplaats wordt aangemeld bij Bewuste Bouwers.

BAM Civiel detacheert langdurig zieke medewerkers
voor bepaalde perioden bij de Stichting Gered
Gereedschap Parkstad Limburg. Deze stichting lapt
oud gereedschap op ten behoeve van scholings
projecten in Afrika. Bij de Stichting werken
vrijwilligers, vaak mensen die om welke reden dan
ook de aansluiting op de arbeidsmarkt hebben
gemist. Vluchtelingen, mensen met een handicap,
maar ook gepensioneerden. In de werkplaats in
Heerlen blazen ze oud gereedschap nieuw leven in en
leiden ze leerlingen van de praktijkschool op.

2007
De gemiddelde CCS-score van
BAM Construct UK en BAM Nuttall is
hoger dan de gemiddelde
CCS-score van de Britse bouwsector.
BAM Nuttall streeft ernaar
80 procent van de eigen bouwplaatsen
onder CCS te registreren.
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34,0
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2009
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BAM Nuttall

26,5

98,7
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34,9

54,3

98,7

49,2
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35,0

33,9
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31,4

31,4

31,9

31,9

% geregistreerde

Gemiddelde score
bouwsector

						

In de praktijk

King’s Cross Business Action Group

Vrijwilligerswerk directie BAM Civiel

Rode Neuzen Dag

Directieleden van BAM Civiel zijn in maart 2009
– voorzien met schop en snoeischaar – aan het werk
gegaan bij stichting de Luchtballon in Calfven/
Ossendrecht (NL). Stichting de Luchtballon
organiseert vakantiekampen voor kinderen met een
handicap. Ook andere organisaties die zich inzetten
voor kinderen met onder meer autisme, kanker,
ADHD en voor oorlogsslachtoffertjes, kunnen van
deze locatie gebruikmaken. Vele struiken in de tuin
moesten worden gesnoeid of verwijderd. Tevens zijn
bomen gekapt, resthout gehakseld, nieuwe
beplanting aangebracht en bomen geplant.
BAM Civiel blijft de Luchtballon de komende drie
jaar financieel ondersteunen.

Richard Bailey, directeur van BAM Construct UK,
fietste in het kader van Red Nose Day in BAM
overall en met clownsneus op naar kantoor.
Hiermee haalde hij ruim € 1.500,– op voor Comic
Relief, een organisatie die zich inzet voor een
rechtvaardige wereld zonder armoede.
Red Nose Day is een initiatief van Comic Relief.
BAM Construct UK en BAM Nuttall namen deel aan
het in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks
terugkerende liefdadigheidsinitiatief. De slogan
van Red Nose Day 2009 was ‘Do something funny
for money’.

BAM Construct UK steunt CRASH

Wayss & Freytag Ingenieurbau is gespecialiseerd in
de aanleg van tunnels. Met name omvangrijke
tunnelboorprojecten kunnen een grote impact
hebben op het milieu en op de omgeving tijdens
de constructiefase. Bij deze werken moeten grote
machines worden ingezet, specifieke
bouwplaatsen worden geïmplementeerd en
tijdens de uitvoering van het project kan de
populatie van een nabijgelegen dorp verdubbelen.
Daarom zet Wayss & Freytag Ingenieurbau
informatiecentra op, worden publieke opendagen
gehouden en worden vergaderingen belegd met
lokale vertegenwoordigers om de relatie met de
gemeenschap te verbeteren. De W&Fmedewerkers werken intensief samen met de
lokale hulpdiensten zoals de brandweer, en stellen
hen daarbij vaak materieel en kennis ter
beschikking.

BAM Construct UK is trots een bijdrage te kunnen
leveren aan de samenleving door zijn patronship bij
CRASH, de liefdadigheidsinstelling voor daklozen
gesteund door de bouw- en vastgoedsector in het
Verenigd Koninkrijk. BAM-medewerkers organiseren
vele verschillende initiatieven om CRASH te steunen:
gesponsorde wandelingen, drakenbootwedstrijden,
barbecues, en dergelijke.

Omwonenden betrekken via infohuis
Interbuild, de bouwonderneming van BAM in
Vlaanderen en Brussel, voert vaak grote utiliteits
bouwprojecten uit in een stedelijke omgeving. Het
bedrijf is zich bewust van de impact op de directe
omgeving van de projectlocaties en bij uitbreiding
op de samenleving.
Willy Tahon, afgevaardigd bestuurder van Interbuild,
schetst de maatregelen die zijn organisatie treft om
overlast te beperken: ‘Wij zijn ons bewust van de
impact van onze projecten op de omwonenden en
directe omgeving. Ons streven is om een project te
realiseren met minimale overlast en behoud van de
bouwkwaliteit. Wij treden waar mogelijk in dialoog
met omwonenden en trachten hen te betrekken bij
het project, onder meer door het opzetten van
publieke infohuizen. Deze infohuizen bieden inzicht
in het bouwproces en geven informatie over het
project, vaak in de vorm van een maquette.
Omwonenden kunnen de werkzaamheden volgen en
vragen stellen. Zo heeft Interbuild in samenwerking
met de opdrachtgever een infohuis geïnstalleerd bij
de nieuwbouw van het Justitiepaleis en bij het
Museum Aan de Stroom (MAS) te Antwerpen. Beide
initiatieven kenden veel succes en bieden, naast het
betrekken van omwonenden, ook een educatief
aspect in de vorm van school- en groepsbezoeken.’

Duurzame
reputatie
BAM Vastgoed en AM, twee
BAM-vastgoedondernemingen
die per 1 januari 2010 zijn samen
gegaan onder de naam AM, zijn in
2009 beide opgenomen in de top
vijf van vastgoedbedrijven met
het duurzaamste imago. Het gaat
om een verkiezing georganiseerd
door Vastgoedjournaal, een
Nederlands toonaangevend
vastgoedmedium.

Zowel in het Verenigd Koninkrijk
als in Nederland nemen
BAM-medewerkers deel aan
drakenbootraces ter
ondersteuning van goede
doelen.
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BAM Ondernemingsprincipe 3a

Veiligheid
BAM beschouwt gezondheid en veiligheid als
topprioriteit voor de onderneming. De onder
neming hecht aan het continu verbeteren van
de prestaties op het gebied van veiligheid en
gezondheid voor alle medewerkers en voor
allen die te maken hebben met de activiteiten,
Resultaten 2009
-	Herijking van Richtlijn Veiligheids- en
Gezondheidsmanagement;
-	Stijgende trend van SAA-score zet zich door
in 2009.

Doelstellingen 2010
-	Organiseren van BAM-brede veiligheidsdag voor
eigen medewerkers en ketenpartners;
- 	Verbeteren veiligheidsresultaten van werk
maatschappijen met benedengemiddelde SAA
en bovengemiddelde IF.

18

waaronder het publiek in het algemeen.

Visie
Integraal onderdeel van het streven van BAM om tot
de beste bedrijven te behoren, vormt de wil om op
alle aspecten op het gebied van veiligheid en
gezondheid te excelleren.
Dit betekent dat het beleid van Koninklijke BAM
Groep erop is gericht alle werkzaamheden zodanig
uit te voeren dat niet alleen wordt voldaan aan de
wettelijke vereisten, maar dat tevens:
•	elke vorm van persoonlijk letsel en schade aan de
gezondheid van mensen wordt voorkomen;
•	voldaan wordt aan de eisen, wensen en
verwachtingen van de opdrachtgever;
•	nadelige gevolgen voor het milieu en schade aan
eigendommen van anderen of onszelf worden
voorkomen;
•	de bedrijfsprocessen beheerst verlopen en
voortdurend worden verbeterd.

Richtlijn Veiligheids- en
gezondheidsmanagement
In 2009 heeft de raad van bestuur van BAM de
Richtlijn Veiligheids- en gezondheidsmanagement
opnieuw beoordeeld op volledigheid en toepasselijk
heid binnen de Groep. Deze richtlijn is in vier talen op
het BAM-intranet gepubliceerd.
De BAM-richtlijn geeft aan directies van werk
maatschappijen concrete handvatten ter beperking
van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de eigen
medewerkers, voor die van onderaannemers en
derden. De richtlijn is gebaseerd op de internationale
norm voor veiligheidsmanagement OHSAS 18001 met
een uitwerking die is toegespitst op de specifieke
risico’s die verbonden zijn aan de werkzaamheden in
de bouwsector.
De naleving van de richtlijn wordt jaarlijks onderzocht
met een intern auditprogramma, de Safety
Awareness Audit (SAA). De BAM-SAA is een evaluatie
systeem waarmee door middel van een systematische
analyse van de veiligheidsperformance van de
werkmaatschappijen, de mate en kwaliteit van de
beheersing door het management kan worden
bepaald. Hierbij wordt niet alleen beoordeeld of de
Richtlijn Veiligheidsmanagement wordt gevolgd,
maar ook in welke mate de veiligheidscultuur zich
ontwikkelt. Een hoge mate van veiligheidsbewustzijn
wordt positief gewaardeerd en op die manier
zichtbaar gemaakt. Resultaten van deze SAA tonen
een gestage toename van het veiligheidsbewustzijn
van de medewerkers van de werkmaatschappijen.

Humanware
Bij analyse van ongevallen en van inspectie- en
auditresultaten is naar voren gekomen dat een groot
deel van de bedrijfsongevallen niet te wijten is aan
de materialen, machines en gereedschappen (de
hardwarecomponent) waarmee wordt gewerkt.
Ook zijn vrijwel altijd de procedures en werkvoor

schriften (de softwarecomponent) aanwezig en
toereikend. Steeds vaker blijken gedragsfactoren (de
humanwarecomponent) doorslaggevend bij een
ongeval. Dit is soms het niet naleven van de regels,
maar vaak is sprake van een ondoordachte handeling
of een onderschatting van de risico’s door productie
medewerkers en hun leidinggevenden. Bij trainingen
en opleidingen wordt hier stelselmatig aandacht voor
gevraagd.

Resultaten
In 2009 zijn geen medewerkers van BAM ten gevolge
van een bedrijfsongeval overleden. Helaas zijn van
bouwpartners en onderaannemers van BAM zeven
medewerkers tijdens het werk verongelukt. Een
voorbijganger is omgekomen toen een vrachtwagen
van een onderaannemer een bouwterrein van
BAM verliet.
In het verslagjaar hebben 62 medewerkers van
BAM en 118 van bouwpartners en onderaannemers
een bedrijfsongeval gehad met ernstig letsel.
Naast de absolute aantallen bedrijfsongevallen legt
BAM ook een relatie tussen ongevallen en gewerkte
uren via de incidentenfactor (IF), de verhouding van
het aantal bedrijfsongevallen per miljoen uren die zijn
gewerkt op bouwplaatsen en in werkplaatsen. BAM
hanteert daarmee een eigen definitie, omdat deze in
de landen waarin BAM actief is, niet is geharmoni
seerd waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid in
het gedrang komt.
Waar wel landelijke of branchebrede vergelijkbare
statistieken beschikbaar zijn, blijft BAM streven naar
een substantieel beter resultaat dan de overallstatistiek. Het blijft een uitdaging voor BAMbedrijven die minder goed presteren ten opzichte van
andere bedrijfsonderdelen zich verder te verbeteren.
Op de bouwplaatsen wordt steeds vaker een beroep
gedaan op de inzet van (gespecialiseerde) onder
aannemers en jointventurepartners. BAM is in 2009
begonnen met het bepalen van incidentenfactoren
voor onderaannemers volgens dezelfde definitie die
voor BAM-medewerkers wordt gehanteerd. In 2010
zal de betrouwbaarheid van de registratie van
incidenten en gewerkte uren verder verbeteren, zodat
ook deze IF een betrouwbare indicatie geeft van hun
prestaties op veiligheidsgebied.

Acties
De raad van bestuur heeft in 2009 in overleg met het
management van de werkmaatschappijen enkele
BAM-brede aandachtspunten voor 2010 vastgesteld:
•	Veiligheid wordt vast onderdeel van alle trainingen
die de BAM Business School en BAM Vakschool
aanbieden;
•	In de bedrijfsbladen wordt in elk nummer een
onderwerp over het verbeteren van de veiligheid
besproken;
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(Acties: vervolg)
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Ger Bosch is als corporate safety officer verantwoordelijk voor het
veiligheids- en gezondheidsbeleid van de Groep. Hij rapporteert
rechtstreeks aan de raad van bestuur.
‘Ongevallencijfers laten zien dat onze werkmaatschappijen in de diverse
thuislanden het in vergelijking met branchegenoten niet slecht doen. Dit is
echter geen reden achterover te leunen. Elk incident is er een te veel’, zo
meent Bosch. ‘Als sector hebben we nog een lange weg te gaan en BAM
voelt zich verplicht het initiatief te nemen om ‘de bouw’ veiliger te maken.
Doel is ervoor te zorgen dat aan het eind van de dag onze medewerkers én
die van onderaannemers weer veilig thuiskomen. Daarnaast dienen we de
hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Veiligheid houdt niet
op bij het bouwhek.
Veiligheid op de bouwplaats gaat al lang niet meer alleen om de zorg voor
goede persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij moeten de oplossing ook
niet zoeken in meer regeltjes. Het gaat om het bewustzijn.
Veiligheid is in ieders belang. Een goed bouwproces is daarbij essentieel’,
aldus Bosch. ‘Veilige werkomstandigheden worden deels ‘binnen’
gecreëerd. Bij het maken van een detailontwerp, het bepalen van de juiste
werkmethoden en bij een goede werkvoorbereiding, inclusief logistiek. Als
het bouwproces goed op orde is, krijg je veiligheid cadeau, dat is het motto.
Essentieel is dat de bouwplaatsmedewerker zich bewust is van zijn
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hemzelf en van zijn collega’s.
Veilig gedrag moet vanzelfsprekend zijn. De gedachte ‘dat overkomt mij
niet’ is uit den boze! Kille ongevallencijfers spreken wat dat betreft voor
zich.’
De sleutel ligt in de bewustwording, bewustwording bij eigen medewerkers
en onderaannemers. ‘Langs diverse wegen en nog meer dan in het verleden
besteedt BAM aandacht aan het vergroten van dat veiligheidsbewustzijn.
Voor onze eigen mensen, maar ook voor medewerkers van andere partijen
op onze bouwplaatsen. De BAM Preventie Unit is daarvan een voorbeeld.
Naar voorbeeld van de induction rooms – die al langere tijd worden gebruikt
door de Britse werkmaatschappijen van BAM – worden deze units bij meer
en meer projecten ingezet. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor
de BAM Business School en de BAM Vakschool. Veiligheid wordt een vast
onderdeel van het opleidingsprogramma.’
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Corporate safety officer Ger Bosch.

•	Tijdens de Europese week van de veiligheid, in het
najaar van 2010, wordt een BAM-brede
veiligheidsdag gehouden;
•	Het BAM-brede streven naar verbeteren van het
veiligheidsbewustzijn zal worden ondersteund
door een groepsbreed motto;
•	Op omvangrijke bouwplaatsen zullen alle
medewerkers een projectspecifieke
veiligheidsinstructie krijgen voordat ze tot de
bouwplaats worden toegelaten. Op grote
bouwplaatsen gebeurt dit in de BAM Preventie
Unit, op kleinere bouwplaatsen in een aangepaste
vorm.
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‘Beyond Zero: een visie op onze toekomst,
waarin ongevallen zijn uitgebannen,
gezondheid toeneemt en het milieu verbetert.’
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2009

Beyond Zero

BAM wil voortdurend de arbeidsomstandigheden van
de medewerkers verbeteren. BAM Materieel,
verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van
bouwplaatsmaterieel, legt bij het aanbieden van
nieuwe producten de nadruk op veiligheid en
gezondheid van de gebruikers.
BAM Materieel heeft met een goede stofafzuiging
een bijdrage geleverd aan het terugdringen van
kwartsstof. Door het afvangen van stof ontstaat een
schonere werkplek voor de medewerkers.
Tegelijkertijd wordt het milieu niet onnodig belast
met het schadelijke kwartsstof.
Voor het garanderen van een goede vloerrand
beveiliging heeft BAM Materieel het afgelopen jaar
een grote stap gemaakt met het doorlichten van het
totale bekistingspakket. BAM Materieel wil alleen
materieel inzetten waarmee zeer veilig kan worden
gewerkt. Een voorbeeld is de universele leuning
houders. Dit is een standaardleuninghouder met voor
iedere uitvoeringsmethodiek een passend
bevestigingsmiddel. Deze leuning kan op ieder
project worden toegepast, waarmee het realiseren
van een veilige werkplek sterk is vereenvoudigd.

Als onderdeel van het Beyond Zero-veiligheids
programma, heeft BAM Nuttall twee workshops
georganiseerd voor 150 onderaannemers en
leveranciers. Het doel was om te onderzoeken hoe
ver deze ketenpartners gevorderd zijn in het
elimineren van veiligheidsincidenten, en hoe het staat
met hun beleid rond veiligheid en gezondheid. Het
delen van deze kennis moet leiden tot verbetering bij
alle partijen.
Tijdens de workshops werden presentaties gehouden
door directieleden over het Beyond
Zero-programma. Deelnemers kregen de kans
hun commitment te tonen door het Beyond Zeroprogramma te ondertekenen. De terugkoppeling van
onderaannemers en leveranciers was zeer positief.

Trilstampers
Bij BAM Infratechniek zijn nieuwe trilstampers in
gebruik genomen. Belangrijkste voordelen van dit
nieuwe gereedschap zijn de reductie van uitlaat
gassen, het beperken van arm-handtrillingen en
het terugdringen van de geluidsbelasting.
De beperking van uitlaatgassen en geluid wordt
voor een zeer belangrijk deel behaald door het
gebruik van moderne viertaktmotoren en het gebruik
van alkylaatbenzine.
De sterke reductie van de arm-handtrillingen, een
belangrijke oorzaak voor het hand-armvibratie
syndroom (HAVS), is bereikt door het optimaliseren
van de gewichtsverhoudingen in combinatie met het
toepassen van nieuwe dempers en andere materialen
in de stuurbeugel.

In de praktijk

Veilige innovaties

BAM Preventie Unit
BAM Materieel heeft, in samenwerking met BAM
Woningbouw, de BAM Preventie Unit ontwikkeld met
als doel het terugdringen van ongevallen op de
bouwplaats door het geven van goede veiligheids
voorlichting.
De BAM Preventie Unit wordt ook gebruikt op
bouwplaatsen van BAM Utiliteitsbouw, BAM Civiel,
BAM Rail en Heilijgers.
Alle personen die de bouwplaats betreden om
werkzaamheden te verrichten dienen een project
introductie te volgen. De persoonsgegevens worden
in het toegangscontrolesysteem ingevoerd samen
met een foto en een kopie van het identiteitsbewijs.
Na het bekijken van de introductiefilm en project
specifieke film wordt een kennistoets afgelegd. Bij
het slagen van de kennistoets krijgt de medewerker
een persoonsgebonden badge waarmee hij toegang
heeft tot de bouwplaats. Door zich aan- en af te
melden via de kaartlezers kunnen diverse rapporten
worden opgevraagd waaronder een calamiteitenlijst.
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In de praktijk
Veiligheidsdag W&F.
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Veiligheidsdag Wayss & Freytag

Trainingsprogramma veiligheid
onderaannemers en leveranciers

Wayss & Freytag Ingenieurbau kent meerdere
initiatieven om het veiligheidsbewustzijn in de
organisatie te vergroten. Illustratief zijn de veilig
heidsdagen die gehouden zijn. Op de bouwplaats
van de krachtcentrale Moorburg namen onder leiding
van veiligheidsdeskundigen en het bouwteam circa
honderd medewerkers van de bouwcombinatie,
onderaannemers en andere betrokkenen deel aan
een veiligheidstraining op de bouwplaats. In diverse
praktijkopstellingen werden de deelnemers
vertrouwd gemaakt met veiligheidsaspecten van
steigers en elektriciteit, alsmede met
valbeschermingsmiddelen en het correct aanslaan
van lasten. Tevens werd geoefend met de brancard
– inclusief het gebruik daarvan in een torenkraan –
en met brandblusmiddelen.
De regio Midden van Wayss & Freytag Ingenieurbau
heeft in 2009 de tweede veiligheids- en praktijkdag
georganiseerd, waaraan ook door kantoormede
werkers is deelgenomen. Circa zestig deelnemers
voltooiden een parcours waarin tien praktijksituaties
waren opgebouwd, waar zij zichzelf vertrouwd
konden maken met veilige werkmethoden en diverse
gereedschappen. Mede op grond van de positieve
reacties van de deelnemers, is deze aanpak ook door
andere regio’s overgenomen.

Het veiligheidsbeleid van BAM Woningbouw – met
uitgebreide veiligheids- en gezondheidsdeelplannen –
is onder andere gericht op het verhogen van het
veiligheidsbewustzijn op onze bouwplaatsen. Regels
als het gebruik van persoonlijke beschermings
middelen tot en met het nemen en naleven van
organisatorische maatregelen, gelden voor
iedereen die zich op onze werken bevindt. En dus
ook voor onderaannemers. Om die reden zijn bij
BAM Woningbouw een aantal veiligheidsbijeen
komsten voor directies van onderaannemers
georganiseerd. Hieruit bleek dat onderaannemers
gebaat zijn bij duidelijke regels en strikte naleving
hiervan. Sinds de bijeenkomsten is men dan ook
alerter op het dragen van beschermingsmiddelen,
op het voorkomen van onveilige situaties en is de
bouwplaats beter opgeruimd.
BAM Woningbouw heeft onderaannemers en
leveranciers schriftelijk gewezen op het stringente
veiligheidsbeleid van BAM Woningbouw en op het
belang van veilige werkplekken. Zij zijn daarbij
geïnformeerd over de veiligheidsmaatregelen die
BAM Woningbouw neemt om bewustzijn te
vergroten:
•	alle medewerkers en bezoekers krijgen een
veiligheidsinstructie in de BAM Preventie Unit;
•	trainen van eigen medewerkers (en soms ook
medewerkers van onderaannemers);
•	toepassen van veilig en gekeurd materieel;
•	dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen;
•	veiligheidswaarschuwingen geven en opvolging
ervan waarborgen.

BAM Preventie Unit.

Bewuste Onderaannemers in België

De Belgische werkmaatschappij CEI-De Meyer
heeft tijdens het verslagjaar een bijeenkomst
georganiseerd voor onderaannemers met het oog
op verdere bewustwording rond veiligheid,
kwaliteitsbeheersing en milieu-impact. De
bijeenkomst werd ingeleid door Paul Depreter,
directeur-generaal van CEI-De Meyer: ‘Met deze
bijeenkomsten willen wij op de eerste plaats onze
onderaannemers stimuleren in de verdere bewust
wording van duurzame bedrijfsvoering. Veiligheid is
daarbij heel belangrijk, maar ook kwaliteit en milieuimpact van onze projecten krijgen aandacht.
Bovendien leiden deze ontmoetingen tot een betere
zakenrelatie met onze onderaannemers. Wij hebben
dan ook de intentie om deze bijeenkomsten jaarlijks
te herhalen’, aldus Depreter.

Bijeenkomst CEI-De Meyer.

BAM in Beweging
De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft onder
de noemer BAM in Beweging een nieuw initiatief
voorgesteld. Doel is de gezondheid van medewerkers
te verbeteren. Het voorstel is gebaseerd op de
regeling die BAM Utiliteitsbouw heeft afgesloten met
Bedrijfsfitness Nederland, een landelijk opererende
sport- en gezondheidsorganisatie. Zij bieden met het
Nationaal Bedrijfsfitness Plan toegang tot conditieen krachttraining onder deskundig toezicht.
Vanwege de bedrijfstussenkomst, profiteert elke
medewerker van een fiscaal voordeel en een
werkgeversbijdrage van vijf euro per maand.
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BAM Ondernemingsprincipe 3b

Diversiteit
Koninklijke BAM Groep streeft naar het bieden
van een uitdagende werkomgeving, waar
iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd
weet. BAM zet zich in voor het principe van
gelijke kansen en stelt zeker dat geen sollicitant
of medewerker wordt benadeeld op grond van
Resultaten 2009

geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur,
etnische herkomst, geloofsovertuiging,

-	Start workshops Diversity and Inclusive
Leadership top down.

Doelstellingen 2010
-	Introductie van KPI’s en doelstellingen, namelijk
minimaal 15 percent van instroom en maximaal
5 percent van uitstroom betreft vrouwelijke
medewerkers
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seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.

‘Met de workshop Diversiteit en
leiderschap hebben wij in een kort
tijdsbestek ons management
vertrouwd gemaakt met dit thema.’
Joop van Oosten,
voorzitter raad van bestuur

In de praktijk

BAM wil diversiteit binnen de organisatie vergroten.
Een divers personeelsbestand zorgt ervoor dat de
organisatie zich optimaal kan inleven in de wensen en
verwachtingen van opdrachtgevers en samenleving.
Verder bevordert diversiteit de positie als voorkeurs
werkgever. BAM voert dan ook een actief diversiteits
beleid.
BAM spitst dit actieve beleid specifiek toe op het
vergroten van het aantal vrouwen binnen de
organisatie. BAM is actief in een sector waar vrouwen
traditioneel sterk in de minderheid zijn en bovendien
moeilijk doorstromen naar topposities.
Voor BAM is de uitdaging om meer vrouwen aan te
trekken en hun doorgroei te bevorderen.

Workshops Diversiteit en leiderschap
Ruim tweehonderd managers (leden raad van
bestuur, werkmaatschappijdirecteuren, regio
directeuren en afdelingsdirecteuren) hebben in 2009
de workshop Diversity and Inclusive Leadership
gevolgd. Deze workshop maakt deelnemers meer
bewust van die aspecten van de bedrijfscultuur die
van invloed zijn op de in- en doorstroom van vrouwen
naar hogere functies.
Deelnemers aan de workshops Diversiteit en
leiderschap beschouwden de cursus als uiterst
waardevol, vooral ook omdat duidelijk werd hoe
diversiteit effect kan hebben op werkrelaties met en
carrières van vrouwelijke medewerkers en hoe zij zelf
– vaak onbewust – reageren op situaties in de werk
sfeer die betrekking hebben op man/vrouw.
De workshops maken deel uit van het BAM
Diversiteitsprogramma van BAM Business School. Dit
programma omvat tevens het Female Empowerment
Program, de BAM Circles en de workshop Diversity
Tools.
Het BAM Female Empowerment Program tracht de
doorstroom te bevorderen van vrouwelijke
medewerkers met potentie om door te groeien naar
hogere functies. Het programma is een mix van
presentaties, opdrachten, praktijkcases en het
oefenen met trainingsacteurs.
BAM Circles is een mentoring- en intervisieprogram
ma waarin ervaringen en ideeën met betrekking tot
duale carrièreplanning, leiderschap en werkprivébalans besproken worden tussen vrouwen en
(senior) management.
De workshop Diversity Tools bestaat uit twee delen:
de workshop Visibility en de workshop Diversiteit,
ambitie en carrière. Visibility gaat over profileren en
zichzelf ‘zichtbaar’ maken. Vrouwen leren hoe ze zich
sterker kunnen profileren in vergaderingen,
presentaties en een-op-een contacten met
leidinggevenden, klanten en collega’s. De tweede
workshop focust op psychologische mechanismen,
inzichten en praktijkervaringen rond de invloed van
diversiteit op ambities en loopbanen.

Vernieuwd diversiteitsbeleid bij BAM Nuttall
BAM Nuttall lanceerde in augustus 2009 een
vernieuwd gelijkheids- en diversiteitsbeleid. Het
beleid is vormgegeven door een commissie onder
leiding van directeur Bob Treadgold, die eerder bij de
Britse infrabouwer werd uitgeroepen tot ‘Diversity
and Inclusion Champion’. De commissie werd
bijgestaan door externe adviseurs. Treadgold: ‘Het
duurt even voordat je de werkelijke betekenis en de
impact van diversiteit en gelijkheid kunt bevatten.
Maar eigenlijk is onze boodschap tamelijk direct. Als
wij excellente prestaties en producten willen leveren,
moeten we samenwerken met het projectteam van
onze opdrachtgever, met mannen én vrouwen.

Workshop Diversiteit en leiderschap.

Bob Treadgold,
directeur BAM Nuttall.
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In de praktijK
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Tevens is het belangrijk om perfect te kunnen
aanvoelen wat onze opdrachtgever verlangt. Dat kan
uitsluitend wanneer wij teams vormen met een grote
verscheidenheid aan talent, levenservaring en
zienswijze. Hoe beter wij ons kunnen identificeren
met onze opdrachtgevers en hoe meer oog wij
hebben voor verschillende percepties, des te beter
zijn onze producten en dienstverlening. Diversiteit
en gelijkheid zijn niet alleen vanuit een ethisch
standpunt belangrijk, maar ook vanuit commercieel
opzicht.’
Om het gelijkheids- en diversiteitsbeleid gestalte te
geven, ontwikkelde BAM Nuttall een implementatie
plan met ruim dertig doelstellingen, variërend van
het stimuleren van verdere bewustwording tot het
introduceren van nieuwe ontwikkelingstrajecten.
Zo werden meer dan 550 medewerkers getraind in
diversiteitsbewustwording en werd een opzet voor
toolboxmeeting voor bouwplaatsmedewerkers
ontwikkeld.

Female Capital wisseltrofee

Ambassadeursnetwerk

Female Capital BAM, het vrouwennetwerk in
Nederland, heeft voor de eerste keer een prijs
uitgereikt aan een BAM-medewerker die zich
aantoonbaar heeft ingezet voor meer diversiteit man/
vrouw binnen het concern.
De Female Capital wisseltrofee is in 2009 uitgereikt
aan Arjan van Asselt, financieel-directeur van
Heilijgers in Amersfoort. Het bestuur van Female
Capital BAM meent dat de heer Van Asselt zich op
voorbeeldige wijze inzet voor onder meer
flexibilisering van arbeidsvoorwaarden. Dit sluit
uitstekend aan bij het streven naar meer vrouwen in
topfuncties.
Het netwerk FC BAM richt zich op ambitieuze
vrouwen, die belang hechten aan netwerken en het
bieden en ontvangen van onderlinge steun en
adviezen, in de veelal mannelijke bedrijfscultuur
waarin zij werkzaam zijn. Doel van het netwerk is een
bijdrage te leveren aan het beter functioneren van de
gehele BAM-organisatie door meer balans te brengen
in de man/vrouwverhouding, met als belangrijkste
streven dat BAM zich sterker kan profileren op de
arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever, niet alleen
voor mannen maar ook voor vrouwen.

In het verslagjaar werd het ‘Ambassadeursnetwerk
voor de Bouw’ in het leven geroepen. Twaalf
prominenten uit verschillende takken van de
bouwsector, waaronder lid raad van bestuur Rob van
Wingerden, zetten zich een jaar lang in om meer
vrouwen aan te trekken voor de bouwbranche én
om de doorstroming van vrouwen naar hogere en
topfuncties in de bouw een impuls te geven.
Dat doen zij door verschillende concrete acties te
ondernemen, zowel in hun eigen organisatie als
daarbuiten.
Voorbeelden zijn het aanstellen van vrouwen in
zowel top- als middenkader, loopbaanbegeleiding
voor vrouwen en het nadrukkelijk vervullen van een
rolmodel in de sector. Het netwerk is een initiatief
van Bouwnetwerk en de voormalige Regieraad Bouw.
Uitgangspunt voor het netwerk is dat meer diversiteit
in personeel en een beter evenwicht tussen mannen
en vrouwen in het management van levensbelang is
voor elke sector, zo ook voor de bouwbranche.
Ervaring in andere sectoren leert dat samenwerking
tussen mensen met verschillende achtergronden
en competenties ertoe leidt dat noodzakelijke
vernieuwingen sneller gerealiseerd worden. Bestuurs
voorzitter Joop van Oosten: ‘Meer transparantie en
betere samenwerking zijn voorbeelden van
vernieuwing die we in de bouwsector willen zien. Het
is mijn overtuiging dat we meer vrouwen rond en aan
de top nodig hebben om dat te bewerkstelligen.’

De staforganisatie van CEI-De Meyer bestaat voor
circa dertig procent uit vrouwelijk medewerkers.
De Belgische werkmaatschappij scoort met dit
percentage bovengemiddeld ten opzichte van het
BAM-gemiddelde. Directeur-generaal Paul Depreter:
‘Onze sector staat bekend als relatief moeilijk
toegankelijk voor vrouwen. Wij zijn er dan ook trots
op veel vrouwen in dienst te hebben. Bovendien zijn
velen van hen hoog opgeleid, zodat de potentiële
doorstroming naar hogere posities aanwezig is.’

Tabel 4 Diversiteit
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BAM Ondernemingsprincipe 3c

Opleiding en
ontwikkeling
Koninklijke BAM Groep wil voor alle
medewerkers een lerende cultuur scheppen
en medewerkers mogelijkheden bieden hun
Resultaten 2009
- Oprichten BAM Vakschool.

kennis en vaardigheden optimaal aan te
wenden voor de onderneming. BAM zal
medewerkers eveneens assistentie bieden
bij het verbeteren van vaardigheden om hun
loopbaan en ontwikkelingswensen te

Doelstellingen 2010
-	Opnemen van maatschappelijk verantwoord
ondernemen in opleidingen;
-	Meer aandacht voor het ontwikkelen van
commerciële vaardigheden bij onze medewerkers.
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realiseren.

Meesterlijke managementopleiding

Bouwen betekent: bouwen aan mensen. Het zijn de
kwaliteiten van de medewerkers die bepalend zijn
voor de kwaliteit van de projecten van de Groep en
daarmee bepalend voor de marktpositie en het
rendement.
BAM wil voorkeurswerkgever in de bouwsector zijn.
De Groep besteedt daarom veel aandacht aan het
ontwikkelen van de kwaliteiten van de medewerkers
via opleiding en ontwikkeling. De inspanningen van
de onderneming vertalen zich op verschillende
manieren:
•	samenwerking met universitaire of hogeschoolleerstoelen;
•	implementeren van loopbaanbegeleidingstools
zoals de BAM Loopbaannavigator en
•	investeren in eigen opleidingscentra, te
weten BAM Vakschool (gestart in 2009) en
BAM Business School.

De Ierse werkmaatschappij BAM Contractors organiseert,
samen met het Waterford Institute of Technology, een
masteropleiding (MSc) voor bouwprojectmanagement.
Het Ierse instituut voor training en ontwikkeling (IITD)
heeft in 2009 aan beide organisaties een belangrijke
onderscheiding toegekend voor het uitstekende niveau
van de opleiding Construction Project Management. David
Crowe, trainings- en ontwikkelingsmanager van BAM
Contractors: ‘De terugkoppeling van onze medewerkers
die aan de cursus deelnemen, is zonder uitzondering zeer
positief. In onze optiek heeft de opleiding ertoe
bijgedragen dat BAM Contractors is opgenomen in de top
vijftig van beste werkplekkken in Ierland.’ IITD verleent
jaarlijks onderscheidingen aan organisaties die hun
commitment tonen bij opleiding en training van mede
werkers.

Naast deze BAM-brede initiatieven worden in de
diverse werkmaatschappijen specifieke opleidingen
georganiseerd. Zo biedt de Belgische utiliteitsbouwer
Interbuild via de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de
hoog aangeschreven opleiding ‘Beheer van grote
bouwprojecten’ aan. Tevens kunnen medewerkers
taalcursussen volgen.
Willy Tahon, afgevaardigd bestuurder van Interbuild:
‘Als enige van de vijf BAM-thuislanden, is België
samengesteld uit een meertalige bevolking. Met het
oog op een optimale dienstverlening en duidelijke
communicatie met de opdrachtgever,
onderaannemers en leveranciers, verwachten wij van
onze medewerkers flexibiliteit in hun taalgebruik.
Op regelmatige basis worden daarom intensieve
taalcursussen georganiseerd, waarmee wij onze
medewerkers trachten te wapenen voor een
succesvolle carrière in een meertalig land.’

zijn gericht op bevordering van de synergie tussen
bedrijfsonderdelen en besteden maximaal aandacht
aan de samenwerking tussen diverse disciplines.
Om de kwaliteit van de ongeveer zeventig
aangeboden opleidingen verder te verbeteren,
werden de doelstellingen voor 2010 geformuleerd.
Hoofd BAM Business School Tim Welling: ‘De BBS
kent drie doelstellingen: het rendement op trainingen
verhogen door middel van het verankeren van de
opleidingen op de werkplek, het waarborgen van de
kwaliteit door het opstellen van kwaliteitseisen
binnen de opleidingen en ten slotte het aanmeldings
proces vereenvoudigen en professionaliseren. Op die
manier kunnen wij BAM-medewerkers een selectie
van hoogstaande opleidingen en trainingen blijven
garanderen en bovendien maakt het BAM tot een zeer
aantrekkelijke werkgever.’

BAM Business School
BAM Business School is het interne opleidingsinsti
tuut van Koninklijke BAM Groep, verantwoordelijk
voor overdracht, uitwisseling en ontwikkeling van
kennis. Het opleidingsaanbod kenmerkt zich door
specifiek voor BAM ontworpen opleidingen, waarin
interne en externe docenten optreden. De opleidingen
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BAM is tijdens het verslagjaar opgenomen in de
Nederlandse top 20 van meest aantrekkelijke
werkgevers bij technische afstudeerders en in de
top 3 van favoriete werkgevers voor afstuderende
MBO’ers Techniek. Deze rating is gebaseerd op een
enquête van Memory Magazine Arbeidsmarkt bij
meer dan tweeduizend starters.
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BAM Vakschool

In 2009 volgden
bijna negenhonderd
medewerkers van
BAM Utiliteitsbouw en
BAM Woningbouw
een opleiding aan de
BAM Vakschool.

Met de oprichting van de BAM Vakschool in 2009
speelt BAM in op de groeiende vraag naar
vaktechnische opleidingen, die optimaal zijn
afgestemd op de eigen organisatie.
De cursussen zijn gericht op het vergroten van het
vakmanschap van bouwplaatsmedewerkers en
borging van kennis en ervaring.
De nauwe samenwerking tussen de werkmaat
schappijen, BAM Vakschool en opleidingsinstituut
Bouwradius Training & Advies resulteert in doel
gerichte cursussen met een hoogwaardige inhoud.
Met specifiek voor BAM ontworpen cursussen biedt
de BAM Vakschool maatwerk. Het brede aanbod met
diverse modules staat garant voor een allround
vakopleiding. Inhoudelijk worden de cursussen
regelmatig aangepast aan actuele ontwikkelingen.
Na goed gevolg wordt de deelname aan een cursus
vastgelegd op een digitale scholingspas.
In 2009 volgden bijna negenhonderd medewerkers
van BAM Utiliteitsbouw en BAM Woningbouw een
opleiding aan de BAM Vakschool. Vooral de
cursussen Bedrijfshulpverlening, Hijsbegeleider en
Toezichthouder steiger stonden in de belangstelling.
Naar verwachting zal in 2010 het aanbod worden

uitgebreid met opleidingen gericht op de infra
bedrijven van de Groep. Het aantal deelnemers aan
de BAM Vakschool zal in 2010 naar verwachting
stijgen tot circa 3.500. Deze sterke groei houdt onder
meer verband met de start van de opleiding Zo
werken wij bij BAM. Deze opleiding beoogt deel
nemers vertrouwd te maken met de huisregels van
BAM en hebben betrekking op vier kernthema’s, te
weten veiligheid, milieu, innovatie en communicatie/
samenwerking/integriteit.

Kennis delen

Wat is de BAM Loopbaannavigator?
De BAM Loopbaannavigator is een verzameling van verschillende testen, waarvan de
resultaten de medewerker inzicht geven in zijn of haar persoonlijke ontwikkelings
mogelijkheden. Ook maakt de BAM Loopbaannavigator duidelijk welke voorkeur
bestaat voor een bepaald loopbaanspoor (projectmanagement, ontwerpmanagement
en dergelijke).
De stafafdeling Human resources heeft op basis van uitgebreid intern onderzoek per
loopbaanspoor zogenoemde succesprofielen opgesteld. Met behulp van deze
profielen en resultaten op de verschillende onderdelen van de BAM Loopbaan
navigator kan iedereen zijn of haar eigen ontwikkeling verder vorm en inhoud geven.
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Opleiding en ontwikkeling gaat niet alleen over
training en cursussen, maar behelst ook
kennisuitwisseling en het delen van best practices.
BAM omvat werkmaatschappijen in meerdere
thuislanden en sectoren, die gezamenlijk beschikken
over veel kennis.
Thomas Paetzold, directeur van de Duitse werk
maatschappij Wayss & Freytag Ingenieurbau en hoofd

Vernieuwingscampagne TU Delft.

van het Environmental Committee of the German
Construction Industry, toont nut en noodzaak aan van
het delen van kennis.
Paetzold: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen
staat in het algemeen niet heel hoog op de
strategische agenda van bouwbedrijven in Duitsland.
Momenteel is de Duitse markt erg prijsgedreven en
slechts weinig overheidsreguleringen focussen op
duurzaamheidsaspecten. Als onderdeel van
Koninklijke BAM Groep wordt Wayss & Freytag
Ingenieurbau aangemoedigd te rapporteren over
duurzaamheidsindicatoren, zoals energiegebruik en
afvalmanagement. Dit doet de bewustwording stijgen
bij ons management en onze medewerkers.’
Paetzold illustreert een ander voordeel van de
schaalgrootte van BAM: ‘De Groep heeft de mogelijk
heid te investeren in onderzoek en ontwikkeling.
Het delen van deze kennis tussen de verschillende
(internationale) werkmaatschappijen, geeft elke
werkmaatschappij een voorsprong in zijn eigen
thuismarkt.’

In het Verenigd Koninkrijk is
BAM Construct UK vermeld in
de ‘Top 100 Best Companies to
Work For’ van de krant Sunday
Times.

In de praktijk

Vernieuwingscampagne TU Delft
BAM heeft samen met 25 partijen vanuit de overheid,
het bedrijfsleven en kennisinstellingen eind 2009
een convenant ondertekend voor een vernieuwings
campagne van de faculteit Civiele Techniek en
Geowetenschappen (CiTG) van de TU Delft. Het doel
is onderzoek en onderwijs steviger te verbinden aan
maatschappelijke vraagstukken rondom delta
technologie, bouw en infrastructuur en transport.
De partijen hebben voor de vernieuwingscampagne
gezamenlijk een bedrag van € 13 miljoen voor een
periode van vijf jaar beschikbaar gesteld. Het is
volgens alle betrokkenen hard nodig om te blijven
werken aan oplossingen voor de urgente vraag
stukken rondom leefbaarheid en veiligheid van onze
laaggelegen delta’s, duurzame infrastructuur en
mobiliteit. In de eerste maanden van 2010 wordt het
convenant omgezet in een universitaire agenda per
onderzoeksthema.

Heilijgers: Groene euro’s voor
duurzaamste medewerker
Om de verdere bewustwording rond duurzaamheid
te stimuleren, heeft BAM-werkmaatschappij
Heilijgers besloten jaarlijks een groene prijs uit te
reiken aan de medewerker die zich tijdens dat jaar het
meest heeft ingespannen voor duurzaamheid binnen
het bedrijf.
Het bijzondere aan de duurzaamheidsprijs is dat het
om ‘groene euro’s’ gaat, alternatieve prijzen in de
vorm van bijvoorbeeld een lidmaatschap van een
natuurorganisatie of een abonnement op het
openbaar vervoer.

AM organiseert Summer Academy
In het verslagjaar heeft AM, de vastgoedontwikkelaar
van BAM, voor de vierde keer op rij de Summer
Academy georganiseerd. Op deze dag worden AMmedewerkers via originele en inspirerende workshops
geïnformeerd over en getraind in recente
ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedwereld.
Tevens krijgen zij onderricht in algemene bedrijfs
kennis.
Dit jaar stonden onder meer de volgende workshops
op het programma: ‘Natuurlijk Duurzaam, leidraad
voor succes’ over duurzame energievoorziening bij
succesvolle projectontwikkeling, ‘Kan ik er wat aan
doen-show’ over dilemma’s rond integriteit in de
vastgoedwereld en ‘Masterclass conceptontwikke
ling’ over het vergroten van je creatief denkvermogen
ten behoeve van het ontwikkelen van en
communiceren over planontwikkeling.
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BAM Ondernemingsprincipe 4

Milieu
BAM streeft ernaar de milieuprestaties te
verbeteren. De Groep tracht alle redelijkerwijs
mogelijke maatregelen te treffen om de onder
nemingsactiviteiten zodanig uit te voeren dat
milieueffecten minimaal zijn. BAM onderkent
een verantwoordelijkheid ten aanzien van de
Resultaten 2009

natuur en streeft ernaar elk negatief effect zo
klein mogelijk te houden.

- Uitrollen van green fleet policy.

Doelstellingen 2010
-	Starten van proefproject
BAM Mobiliteitskaart
met 1.000 medewerkers.
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BAM Utiliteitsbouw bouwt met natuur
BAM Utiliteitsbouw realiseerde in samenwerking
met Vogelbescherming Nederland de checklist
Natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen.
Met de checklist kunnen bouwbedrijven, maar
ook opdrachtgevers en architecten, op
eenvoudige wijze nagaan op welke wijze bouw
projecten en de directe omgeving daarvan
natuurvriendelijker kunnen worden gemaakt.
Voorbeelden zijn gevelneststenen of een dak
vogelvide, een nestgelegenheid onder de eerste
rij pannen die vermijdt dat vogels de dakisolatie
aantasten. Soms gaat bouwen ten koste van de
leefruimte voor vogels en andere dieren, maar er
ontstaan ook kansen. De checklist helpt deze
kansen te benutten.

In de praktijk

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

Green fleet policy bij BAM
BAM blijft zich inzetten voor het verduurzamen van
het wagenpark. Dat heeft in het verslagjaar geleid tot
een aantal maatregelen. Zo werd besloten om
uitsluitend personenauto’s met een energiezuinig
label A, B of C te leasen. Inmiddels voldoet 85 procent
van het Nederlandse BAM-wagenpark aan deze norm.
Henk Gerritse, BAM facilitair inkoopmanager en
uitgeroepen tot Nederlands fleet manager 2009,
geeft een toelichting. ‘De ingevoerde energielabels
geven een indicatie van het brandstofverbruik van
een auto en het hanteren van deze energielabels zal
bijdragen aan het reduceren van uitlaatgassen zoals
CO2.’
Daarnaast ontvangt elke
bestuurder twee keer per jaar
een individuele berijders
rapportage met onder meer
informatie over het brandstof
verbruik, bekeuringen en het
onderhoud van de leaseauto.
Dit moet tot een verdere
bewustwording leiden.
Verder heeft BAM tijdens het
verslagjaar belangrijke
stappen genomen om in de
Nederlandse
werkmaatschappijen de BAM Mobiliteitskaart te
implementeren. Het lanceren van deze pilot werd
verwacht tijdens het verslagjaar, maar wordt naar
verwachting in 2010 definitief gemaakt. De pilot zal
medewerkers in staat stellen makkelijker te kiezen
voor alternatieven voor het reizen met de auto en zal
hen bovendien toestaan met één betalingsmiddel
brandstofkosten en openbaar vervoerskosten te
betalen.
Ook de ontwikkeling van elektrische voertuigen
wordt nauwlettend gevolgd. BAM participeert onder
meer actief in een Nederlands consortium dat de
mogelijkheden onderzoekt voor de grootschalige
gezamenlijke inkoop van elektrische bedrijfswagens.
In het Verenigd Koninkrijk werken BAM Nuttall en
BAM Construct UK samen om de green fleet policy
verder te implementeren, waarbij het reduceren van
gereden kilometers en de verdere bewustwording
van medewerkers belangrijke onderwerpen vormen.
In 2010 zullen hieraan concrete maatregelen
verbonden worden.
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In de praktijk

Rijvaardigheidstrainingen

Cradle-to-cradle

BAM Infratechniek is in 2009 gestart met een cursus
rijvaardigheid. De cursus is bestemd voor alle 1.100
medewerkers met een bedrijfswagen en wordt
verzorgd door het Nederlands Instituut voor
Verkeersveiligheid. De training loopt door tot in 2010.
Medewerkers van BAM Infratechniek nemen dagelijks
deel aan het verkeer en werken op en langs de weg.
Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van het
dagelijkse werk. De werkmaatschappij biedt
medewerkers deze cursus aan om hen bewust te
maken van de gevaren op de weg. In de cursus wordt
theorie, bijvoorbeeld over verkeersinzicht, rem-,
berm- en uitwijktechniek, afgewisseld met praktijk
situaties op de testbaan. Ook wordt tijdens de
cursusdag ingegaan op aspecten van het Nieuwe
Rijden. Medewerkers nemen met hun eigen bedrijfs
wagen deel aan de cursus. Op die manier kan tevens
aandacht worden besteed aan een goede en veilige
belading van de auto. De nadruk in de training ligt
vooral op bewustwording.

Cradle-to-cradle betekent letterlijk van wieg tot
wieg. Het is een nieuwe visie op duurzaam
ontwerpen, waarbij het niet voldoende is om
‘minder slecht’ te zijn. Producten zouden aan het
einde van hun levensduur zonder kwaliteitsverlies
nuttig moeten worden hergebruikt. Bij cradle to
cradle wordt afval weer een grondstof in een
oneindige kringloop (afval = voedsel).
De bedenkers van het cradle-to-cradleprincipe zijn
Michael Braungart en William McDonough. Zij
stellen dat hergebruik niet moet resulteren in
mindere producten (downcycling), maar in betere
(upcycling). Zo voorzien wij niet alleen in onze
eigen behoeften, maar bieden wij toekomstige
generaties meer mogelijkheden.

Gecertificeerde cradle-to-cradleconsultants
BAM is direct betrokken bij diverse ontwikkelingen
om ondernemingsactiviteiten nadrukkelijk(er) te
beschouwen vanuit milieuperspectief. Zo is
Koninklijke BAM Groep lid van het Rotterdam
Sustainability Initiative (RSI), een non-profit
organisatie voor opleiding en onderzoek op het
gebied van cradle to cradle (C2C).
Tebodin, het ingenieursbureau van de Groep, heeft
een cradle-to-cradleprojectgroep opgericht. Deze
projectgroep heeft het cradle-to-cradleconcept
vertaald naar de dienstverlening van Tebodin. Het
resultaat is de cradle to cradle value engineering tool.
Inmiddels telt Tebodin zestien gecertificeerde
consultants, die zijn opgeleid bij Michael Braungart,
een van de grondleggers van het cradle-to-cradle
principe.
Mariska van Dalen, projectleider voor alle cradle-tocradle-projecten bij Tebodin, stelt: ‘Wij hebben in
2009 negen projecten verworven, waarin wij
opdrachtgevers adviseren over dit onderwerp.
Zeker industriële opdrachtgevers zijn in deze tijden
voorzichtig met nieuwe investeringen en dus met
engineeringopdrachten. Maar wij merken dat als wij
voor cradle to cradle aankloppen, de deuren wagen
wijd opengaan. Ook bij nieuwe klanten bestaat er
veel belangstelling voor. Naast het assisteren bij
productcertificering is Tebodin betrokken bij
strategievorming en het vertalen van ambities naar
realisatie in bijvoorbeeld C2C-programma’s van eisen
alsmede het doorrekenen van technische en
economische haalbaarheid van innovatieve
concepten en ten slotte het zichtbaar maken van
de cradle-to-cradle-elementen voor gebieds
ontwikkeling.’
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World Environment Day
Op 5 juni 2009 vond de World Environment Day
(WED) plaats. BAM Nuttall en BAM Construct namen
deel. Dit jaar werd er gefocust op de strijd tegen de
klimaatverandering. Tijdens de WED 2009 werden
milieuquizen georganiseerd, bomen geplant,
kwamen energieadviseurs (‘energy doctors’) langs
op kantoren en bouwplaatsen, werden milieu
gerelateerde toolboxmeetings georganiseerd en
werd samengewerkt met lokale scholen rond milieu
bewustwording. In de strijd tegen klimaat
verandering is BAM Construct UK bovendien lid
geworden van het Prince’s May Day Network in het
Verenigd Koninkrijk.

Een bolvormig buffervat op de parkeerplaats achter het
kantoor van BAM in Bunnik maakt deel uit van een koudeopslagsysteem, waarmee BAM begin jaren negentig een
van de eerste ondernemingen in Nederland was die
’s zomers kantoorruimten koelde met koude die ’s winters
in de bodem was opgeslagen.
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BAM Ondernemingsprincipe 5a

CO2
BAM onderkent het belang van het verminderen
van het energiegebruik van de gebouwde
omgeving om de klimaatverandering te
bestrijden.
De Groep zet zich in om de energie-efficiency
Resultaten 2009

van de activiteiten, producten en diensten te
verbeteren. BAM evalueert activiteiten en

- 	Implementeren professioneel
rapportagesysteem ten behoeve van gedegen
inzicht in eigen carbon footprint;
- 	PCC-tool openbaar ter beschikking gesteld
tijdens BAM-symposium 2009;
- Gebruik van groene stroom.

Doelstellingen 2010
-	Reductie van CO2-emissie met 5 procent
in 2010 ten opzichte van 2009, gerelateerd
aan omzet en aard van bedrijfsactiviteiten;
- 	Bewustwording bij ketenpartners rond nut en
noodzaak van databeschikbaarheid vergroten.
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prestaties regelmatig om na te gaan hoe
energie-, transport- en watergebruik kunnen
worden verminderd.

BAM organiseert sinds 2006 symposia om thema’s
rond maatschappelijk verantwoord ondernemen
te bespreken met opdrachtgevers en andere
bouwpartners. Tijdens het symposium in 2006
werden tien duurzaamheidsthema’s gepresenteerd
die later zijn uitgewerkt in de ondernemingsprincipes.
Een van de thema’s betrof het energieverbruik in
relatie tot klimaatverandering. Dit thema kreeg een
verdere verdieping tijdens het symposium van 2008,
waar CO2-emissie in de bouwsector centraal stond.
Tevens werd tijdens deze bijeenkomst de BAM CO2desk gelanceerd. Dit betreft een door BAM opgezette
website, waar partijen uit de bouwsector terecht
kunnen voor advies en met vragen over reductie van
CO2-emissie. De CO2-desk is tijdens het verslagjaar
uitgebreid en tevens beschikbaar gesteld in een
Engelstalige versie.

gekwantificeerd. BAM wil hiermee ook een aanzet
geven voor een uniforme berekeningsmethode die
een vast onderdeel zou kunnen uitmaken van de
bestekken die vanaf 2010 door een duurzaam
aanbestedende overheid worden voorgeschreven.
Het is de overtuiging van BAM dat het alleen mogelijk
is met succes de PCC tot een uniforme berekenings
methode te verheffen als de bouwsector ervan
doordrongen is dat het efficiënter is met een en
dezelfde methode te werken. Door het delen van
kennis en dilemma’s met andere partijen in de
bouwprocesketen, wil BAM hierin het goede voor
beeld geven.

Op het symposium 09 ‘Uitgerekend CO2-emissie’
stond de praktische invulling van een CO2berekeningsmethode centraal, vooral in de inkoopen bouwfase. Uitgaande van de veronderstelling dat
reductie in de gebruiksfase al op voldoende aandacht
van de sector kan rekenen, wil BAM nadruk leggen op
de vermindering van CO2-emissie die is te
verwezenlijken in de inkoop- en bouwfase. Daartoe is
op het symposium de Project Carbon Calculator
(PCC) geïntroduceerd, waarmee de reductie van
CO2-emissie in de inkoop- en bouwfase wordt

Wat is de Project Carbon Calculator?
Tot op heden is terecht veel aandacht besteed aan
het verlagen van het energieverbruik en de CO2uitstoot in de gebruiksfase van opgeleverde
producten, met name in de utiliteitsbouw- en
infrasector. BAM vraagt ook aandacht voor CO2reductie in de inkoop- en bouwfase, een naar ons is
gebleken relatief onontgonnen terrein. Om hieraan
kwantitatief invulling te geven, heeft BAM de
Project Carbon Calculator (PCC) ontwikkeld.
De PCC is een praktisch instrument om in
samenwerking met ketenpartners CO2reductiekansen te bepalen in de inkoop- en
bouwfase van een bouwproject en is toepasbaar in
iedere fase van een project. Zowel tijdens het
ontwerp, de aanbesteding, de bouw en het
onderhoud kan worden bepaald wat de carbon
footprint van een bouwproject is (of wordt) en waar
het meest efficiënt reductiemaatregelen kunnen
worden genomen. Hierdoor ontstaat inzicht in de
werkprocessen van het bouwproject en de gevolgen
hiervan voor de CO2-emissie.
Uit de toepassing van de PCC in 28 projecten blijkt
een gemiddelde CO2-reductie van circa 8,1 procent
mogelijk te zijn. Voor ons aanleiding om de PCC

structureel te gaan inzetten en opdrachtgevers
proactief te wijzen op CO2-reductiemogelijkheden.
William van Niekerk, directievoorzitter BAM
Infratechniek bv, zegt hierover: ‘Tussen droom en
daad staan ongetwijfeld nog diverse praktische
barrières, maar die slechten wij graag in samen
werking met onze ketenpartners. Wij zijn ervan
overtuigd dat verdere benutting van dit middel kan
leiden tot een aanzienlijk verdere reductie van de
CO2-emissie.
Wij roepen opdrachtgevers op om CO2-emissie te
laten meewegen in het aanbestedingsproces en de
markt uit te dagen en in staat te stellen om op
innovatieve wijze bij te dragen aan het bestrijden van
klimaatverandering.
Met het beschikbaar stellen van de Project Carbon
Calculator en het opzetten van het bijbehorende
interactieve platform (www.wiki.bamco2desk.nl) wil
BAM haar ervaring en kennis graag delen met de
sector. Niet alleen vanuit onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid, maar ook vanuit het besef dat
een adequate respons op de klimaatcrisis mede de
toekomst van ons bedrijf zal bepalen.’

Adequate respons
op klimaatcrisis
zal mede toekomst
BAM bepalen.
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De carbon footprint van Koninklijke BAM
Groep

Financieel rapportagesysteem uitgebreid
met CSR-platform

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

BAM heeft tijdens het verslagjaar een CSR-rappor
tagemedium geïmplementeerd gebaseerd op
het financiële rapportagesysteem. Alle werk
maatschappijen wereldwijd rapporteren sinds 2009
over CSR-onderwerpen via dit medium.
Onder het motto ‘meten is weten’ werd in 2008
beslist tot het opzetten van een high level rappor
tagesysteem voor de belangrijkste kwantitatieve
duurzaamheidsparameters.
Werkmaatschappijen rapporteren per kwartaal over
hun energieverbruik en afvalmanagement. Naast
veiligheid, waarover sinds jaren gerapporteerd wordt
volgens een gedegen proces, zijn CO2-reductie en
afvalmanagement immers de speerpunten van het
BAM CSR-beleid.
Wat betreft energiegebruik wordt - conform het
Greenhouse Gas protocol (GHG) - gerapporteerd over
brandstofverbruik, vliegtuigreizen, energieverbruik in
kantoren en op bouwplaatsen (inclusief asfalt
bedrijven).
Wat betreft afval wordt gerapporteerd over de
herkomst (afgravingsafval, sloopafval, bouwafval en
kantoorafval) en de bestemming (hergebruik,
verbranding met energieterugwinning of stort).
Voor alle data moet worden aangegeven of het gaat
om een gemeten, berekend dan wel geschat cijfer.
Bij het implementeren van dit intern rapportage
systeem, dat een volledige en kwalitatief hoogstaan

Verdeling van CO2-emissies over sectoren
en landen
De carbon footprint van BAM wordt voor 95 procent
bepaald door de sectoren Bouw en Infra, die samen
90 procent van de omzet bepalen. De sector
Vastgoed is verantwoordelijk voor bijna 10 procent
van de omzet, maar draagt slechts 1% bij aan de
carbon footprint. In de overige sectoren is de CO2emissie in lijn met de omzetbijdrage. De sector Infra
is van alle sectoren het meest energie-intensief.

Grafiek 12 Carbon footprint per thuisland
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De CO2-emissie over de thuislanden van Koninklijke

BAM Groep in relatie tot de omzet die in de landen
wordt gerealiseerd, leert dat de CO2-emissie in Ierland
en ten gevolge van de wereldwijde activiteiten
(projecten buiten de vijf thuislanden, uitgevoerd door
vooral BAM International en Tebodin) relatief groot is.
** In het Verenigd Koninkrijk is het brandstofIn Ierland wordt dit veroorzaakt doordat in het land
gebruik van onderaannemers inbegrepen.
vooral projecten in de energie-intensieve Infra-sector
worden uitgevoerd. Bij de wereldwijde activiteiten
Grafiek 13 Carbon footprint per bron
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BAM heeft in 2009 een nieuw rapportagemedium
geïmplementeerd voor energieverbruik en CO2emissies. Dat heeft geleid tot verschillen met de
rapportage van vorig jaar.
1.	De scope van de rapportage
In 2008 is de carbon footprint voor de werkmaat
schappijen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk
gerapporteerd, terwijl in 2009 alle werkmaat
schappijen BAM-breed in de berekening zijn mee
genomen.
2. 	De methode van dataverzameling
De verantwoordelijkheid voor de data voor de
carbon footprintberekening ligt sinds dit jaar in de
werkmaatschappijen van BAM, waardoor data
accurater en vollediger is.

22 kTon, 8%

Gasgebruik

Brandstof

Carbon footprint 2009 in relatie tot 2008

Elektriciteit van
het nationale net

Onafhankelijk van het rapportagemedium, verschilt
het energieverbruik van de werkmaatschappijen per
jaar vanwege het aantal, de grootte en de aard van
uitgevoerde projecten.

* De CO2-emissie van vastgoedondernemingen AM en
Kantoorbestellingen

Kaïros betreft een inschatting op basis van de emissie van
BAM Vastgoed, geëxtrapoleerd naar rato van omzet.

Duurzaamheidsplatform Amersfoort:
stad CO2-neutraal in 2020.

In de praktijk

de informatiestroom nastreeft, stelt BAM vast dat
de beschikbaarheid van dezelfde hoogwaardige
informatie bij leveranciers en partners vaak onvol
doende is. BAM stelt zich tot doel om de bewust
wording van het nut en de noodzaak van de
databeschikbaarheid in de gehele waardeketen te
vergroten via workshops en bijeenkomsten met
ketenpartners.
In het bepalen van de carbon footprint beschikt
BAM nu over een zeer gedegen rapportagetool
voor energieverbruik. Momenteel ervaart BAM de
omzetting van dit energieverbruik naar CO2emissie echter nog als een aandachtspunt.
Meerdere instituten en organisaties reiken
wereldwijd verschillende conversiefactoren aan,
waardoor de eenduidigheid in het gedrang komt.
BAM zal hiertoe verder onderzoek uitvoeren en de
dialoog met kennisinstellingen voortzetten.

Onder meer via de betrokkenheid van de Hogeschool
Utrecht wordt een inventarisatie gemaakt van de
vereiste stappen om tot een
CO2-neutrale stad te komen.

ProRail CO2-prestatieladder
ProRail, beheerder van de spoorinfrastructuur in
Nederland, heeft de prestatieladder
geïmplementeerd om bedrijven die deelnemen aan
ProRail’s aanbestedingen te stimuleren in hun CO2bewustzijn. Concreet geldt sinds 1 december 2009:
hoe meer een bedrijf zich inspant om inzicht te
krijgen in en het reduceren van de carbon footprint,
hoe hoger het bedrijf stijgt op de prestatieladder en
hoe groter het gunningsvoordeel voor het bedrijf
wordt (tot 10 procent).
Daarbij wordt gewezen op het belang van keten
integratie: bedrijven die zich willen certificeren voor
de hoogste treden op de prestatieladder zullen in
dialoog gaan met overheid en ngo’s over de
bedrijfsfootprint, initiatieven ontwikkelen om CO2-

BAM-werkmaatschappij Heilijgers heeft samen
met een extern installatiebedrijf en de gemeente
Amersfoort een platform opgericht waarin lokale
bouw- en ontwikkelingsbedrijven deelnemen om
door kennisuitwisseling en een integrale samen
werking een antwoord te bieden op het vraagstuk
‘Hoe Amersfoort CO2-neutraal maken tegen
2020?’

reductie in de sector te faciliteren en de carbon
footprint van zijn A-leveranciers vereisen.
In het verslagjaar heeft BAM Rail zich gecertificeerd
voor de op een na hoogste trede (niveau 4), en heeft
zich tot strategische bedrijfsdoelstelling gesteld om
zich in 2010 te certificeren voor de hoogste trede.
BAM Civiel en BAM Wegen hebben zich gecertificeerd
voor niveau 3.

Enkele bemerkingen bij de vergelijking van de CO2emissie van 2009 versus 2008:
- 	De carbon footprint van de Nederlandse
werkmaatschappijen is gestegen naar 106 kiloton
CO2 (2008: 102 kiloton CO2*). Dit wordt
veroorzaakt door een toename in energie
intensieve activiteiten, zoals asfaltproductie.
-	De carbon footprint van werkmaatschappijen in
het Verenigd Koninkrijk is gedaald van 75 kiloton in
2008 naar 67 kiloton in 2009.
	De afname wordt voornamelijk verklaard door de
vermindering van het brandstofverbruik op
bouwplaatsen, wat sterk samenhangt met de aard
van de werkzaamheden.

Reductie van de carbon footprint
BAM stelt zich tot doel om de carbon footprint in 2010
met 5 procent te reduceren ten opzichte van 2009,
gerelateerd aan de omzet en uitgaand van
bedrijfsactiviteiten van vergelijkbare aard.
In de sectoren waarin BAM actief is, is het niet
vanzelfsprekend om trends in CO2-emissie te
definiëren of te voorspellen. De kern van de
bedrijfsactiviteiten is het aannemen en uitvoeren van
vaak zeer uiteenlopende projecten. De sterk
variërende specificaties en randvoorwaarden van
projecten bepalen in verregaande mate de bijhorende
CO2-uitstoot.
Dit neemt niet weg dat BAM zich maximaal inzet voor
de reductie van CO2-emissie in haar processen.
Daarvoor blijft BAM in gesprek met opdrachtgevers,
onderaannemers en leveranciers om te werken aan
bewustwording en reductie in de hele keten.

* De carbon footprint over 2008, aangepast op basis van scopewijziging in 2009.
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BAM Ondernemingsprincipe 5b

Afval
BAM zal hergebruik van materialen bevorderen
en afval zoveel mogelijk beperken. Waar
mogelijk past de Groep alternatieve materialen
en methoden toe om in samenwerking met
opdrachtgevers en toeleveranciers
grondstoffen optimaal te gebruiken.
Resultaten 2009
-	Implementeren professioneel
rapportagesysteem, ingebouwd in reguliere
financiële rapportagen.
-	Samenwerking met afvalverwerkers en
leveranciers om afvalproductie te reduceren.

Doelstellingen 2010
- 	In Verenigd Koninkrijk: introductie van
BAM Smart Tool.
-	In Nederland: formuleren van kwantitatieve
doelstellingen voor afvalmanagement en
reductie.
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De bouwindustrie veroorzaakt grote afvalstromen.
Het storten of verbranden van afval is ongewenst in
verband met ruimtegebruik, gezondheidsrisico’s en
emissies in het milieu. Bovendien gaan met het afval
tal van grondstoffen verloren, 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 zorgvul
dig ketenbeheer. Dit houdt in dat BAM intensief
samenwerkt met leveranciers en afvalverwerkers om
de afvalproductie te verminderen door het voor
komen, hergebruiken en verstandig verwerken van
afval.
BAM heeft tijdens het verslagjaar een Groepsbreed
rapportagesysteem geïmplementeerd om het inzicht
te vergroten in afvalproductie en -management van de
organisatie. Elke werkmaatschappij rapporteert
kwantitatief over afvalproductie, afvalsoorten en
afvalmanagement. Met deze informatie wil BAM het
bewustzijn van de afvalproblematiek vergroten en
sturen op het afvalbeleid.
Tijdens het verslagjaar heeft BAM wereldwijd
5,0 miljoen kubieke meter afval geproduceerd*.
Ongeveer drie kwart daarvan betreft afval door
afgravingen, waarbij alle soorten grond, keien en
stenen die de bouwplaats verlaten als afgravingsafval
gedefinieerd wordt. Verder wordt wat betreft
herkomst onderscheid gemaakt naar volgende
afvalsoorten: sloopafval, kantoorafval, bouwafval.
Wat betreft het afvalmanagement wordt onderscheid
gemaakt tussen drie bestemmingscategoriën:
hergebruik of recycling; verbranding met
energieterugwinning; vuilstort of verbranding zonder
energieterugwinning. Ongeveer één vierde van het
geproduceerde afval wordt verwerkt door verbranding
zonder energieterugwinning of vuilstort. Nagenoeg al
het overige afval wordt hergebruikt of gerecycled.

BAM en SITA: beheersing totale afvalketen
‘Wereldwijd wordt steeds meer
aandacht besteed aan
duurzame ketenintegratie, ook
in de bouwsector. Een samen
werkingsverband tussen
afvalverwerkende bedrijven en
bouwbedrijven leidt tot een
beter inzicht in en controle van
de totale afvalketen’, aldus
Henk-Jan van Doorn, corporate
account manager bij SITA. SITA
is een leidende partij in de Nederlandse afvalmanagement
markt en is opgenomen in de Dow Jones Sustainability
Index.
‘BAM en SITA hebben gezamenlijke doelstellingen
geformuleerd om het percentage gescheiden afval maximaal
op te voeren, en – in steeds meer gevallen – het afval zelfs
volledig te scheiden. Dat maakt hoogwaardig hergebruik
van afval in de keten mogelijk. Bovendien creëert inzicht in
de afvalstromen voor een bedrijf mogelijke financiële
voordelen en vergroot het de kansen van het bedrijf in
duurzame aanbestedingstrajecten en tenders. En last but
not least, een slimme verwerking van bedrijfsafval gaat
gepaard met een reductie van CO2-emissie.’
De samenwerking tussen BAM en SITA concentreert zich niet
alleen op beleidsmatig niveau: ‘Bij een goed afval
management zijn wij samen met het projectteam bezig met
het voorkomen of verminderen van afval en het afstemmen
van de meest efficiënte en veilige manier om het afval van de
bouwplaats te verwijderen.’
Grafiek 14 Afvalproductie naar herkomst (volume in m3)
Er liggen voor BAM nog uitdagingen met betrekking tot
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Bij het rapporteren van afvalgegevens stelt BAM vast
dat definitieverschillen naargelang de geografische
spreiding van de betreffende bedrijven aan de orde is,
en dat de beschikbaarheid van gegevens bij
onderaannemers en leveranciers niet altijd beschik
baar is. In Nederland geldt dit voor afval van derden
of wanneer de opdrachtgever de ontdoener is.
Waar mogelijk is gerapporteerd naar volume (m3),
indien gerapporteerd in gewicht (ton) zijn volgende
omrekenfactoren gebruikt:
- afgravingsafval 1.60 ton/m3 (ervaringscijfer);
- sloopafval 0.86 ton/m3 (praktijkwaarde);
-	bouwafval (in Nederland, weinig steen)
0.23 ton/m3 (praktijkwaarde);
- 	bouwafval (buiten Nederland, voornamelijk steen)
0.86 ton/m3 (praktijkwaarde);
- 	kantoorafval 0.12 ton/m3 (praktijkwaarde).
* 37,8% gemeten, 61,8% berekend, 0,4% geschat.
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Dataverzameling bij BAM Construct UK:
BAM SMART
BAM Construct UK heeft – met het oog op de vereiste
afvalrapportage van elke werkmaatschappij aan de
Groep – in het verslagjaar een methodiek
geïmplementeerd voor het verzamelen van gegevens
en zal deze in 2010 bedrijfsbreed gebruiken. Caroline
Cook, directeur Corporate social responsibility bij
BAM Construct UK: ‘Wij hebben samengewerkt met
Building Research Establishment (BRE) in de verdere
en specifieke ontwikkeling van hun Smart Waste
Monitoring Tool. Dit heeft geleid tot de BAM
Sustainability Measurement and Reporting Tool (kort
BAM SMART), een internetportaal dat vanaf 2010
door ons bedrijf zal worden gebruikt. Hiermee komt
een breed palet aan gegevens beschikbaar. Het
systeem maakt informatie inzichtelijk over
afvalproductie, afvalverwerking, energiegebruik en
waterverbruik. Maar het biedt tevens informatie over
inkoopvolumes van gecertificeerd hout, over het
gebruik van duurzame innovaties, Energy
Performance Certificate ratings en BREEAM ratings.
De mogelijkheid bestaat om deze lijst uit te breiden.’
Voordelen van BAM SMART zijn onder meer de
mogelijkheid tot uitbreiding van de parameters, de
actuele weergave van data en de mogelijkheid voor
opdrachtgevers om te monitoren hoe hun project het
doet op duurzaamheidsgebied.

Werkgroep Afval
Bij BAM is een werkgroep Afval actief. De werkgroep
bestaat uit BAM-medewerkers van diverse
werkmaatschappijen en disciplines en uit
vertegenwoordigers van een aantal belangrijke
leveranciers en bouwpartners als SITA, Technische
Unie, CRH Bouwmaterialen en Pont Meijer. In de
werkgroep wordt enerzijds de afvalscheiding op de
bouwplaats onder de loep genomen en anderzijds de
vermindering van afval door verpakkingen
beschouwd.
Afvalscheiding op de bouwplaats kan verder worden
verbeterd door bewustwording te vergroten. Door
meer en beter inzicht te geven in de afvalstromen en
de consequenties die dit heeft voor het bedrijf in
relatie tot de maatschappij, komt het omgaan met
afval in een ander daglicht te staan.
In samenwerking met SITA, belangrijke partner
inzake afvalverwerking op de BAM-bouwplaatsen, is
het mogelijk hoeveelheden afval per werkmaat
schappij, per regio, per project te analyseren. Dit
vormt een goede basis om het effect van de
verbeteringen, die worden aangedragen door de
werkgroep, over de komende jaren ook duidelijk
zichtbaar te maken.
De verbeteringen die worden aangedragen zijn met
name gericht op betere scheiding op de bouw en
daarmee het beperken van het bouw- en sloopafval.
Hoe meer gemengd afval kan worden voorkomen
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hoe minder milieubelasting en hoe meer geld er kan
worden bespaard.
Daarnaast start binnenkort een pilot met Technische
Unie, omtrent gedifferentieerde logistieke dienst
verlening. Dit is een werkwijze van Technische Unie
waarbij een uitwisseling plaatsvindt van kratten en
units op de bouwplaats. Een medewerker van
Technische Unie regelt op het project de logistiek van
fabriek tot werkplek. Hierdoor moet een reductie aan
inefficiënte uren en afval bewerkstelligd worden.
De werkgroep bekijkt of dit concept ook in andere
situaties gebruikt kan worden.
Met Pont Meijer en CRH Bouwmaterialen heeft de
werkgroep zich gericht op vermindering van afval bij
de levering van bouwmaterialen. Geconcludeerd kan
worden dat veel verpakkingsvormen een directe
relatie hebben met de productie. De focus is
vervolgens meer gericht op duurzamere
verpakkingsvormen en betere scheiding aan de
voorkant.
De werkgroep Afval presenteert in maart 2010
resultaten over de verscheidene initiatieven. BAM
verwacht hiermee weer een belangrijke stap te zetten
richting afvalvermindering in de keten.
Ook in thuisland Ierland tracht BAM het bewustzijn
rond afvalvermindering te integreren in de gehele
waardeketen. BAM Contractors heeft tijdens het
verslagjaar ‘Duty of Care’ bezoeken uitgevoerd bij zijn
afvalverwerkers. In de audit werd gekeken naar de
faciliteiten van het afvalverwerkende bedrijf, de
licenties en vergunningen, en de bedrijfsprocessen.
BAM Contractors wil zich op die manier ervan
overtuigen dat onderaannemers werken volgens het
afvalbeleid van BAM.

In Londen’s Lea Valley bereidt BAM Nuttall in een
samenwerking met andere infrabedrijven de komst
van de Olympische Spelen in 2012 voor. De benodigde
infrastructuurwerkzaamheden bestaan voornamelijk
uit saneren en bouwrijpmaken op een massieve
schaal. Het vroegere gebruik van het gebied, in de
vorm van industrieterreinen en afvalstortplaatsen,
hebben ertoe geleid dat de 246 hectare grote
bouwplaats een van de meest vervuilde is in de
geschiedenis van Engeland.
De duurzame ontwikkelingsstrategie van de Olympic
Delivery Authority (ODA) bepaalt dat afval optimaal
moet worden gereduceerd door een duurzaam en
innovatief ontwerp, en dat sloop- en bouwmateriaal
maximaal wordt hergebruikt. De vereiste project
aanpak met betrekking tot afvalmanagement volgt
deze hiërarchie: elimineren, herleiden, hergebruiken,
recyclen, herwinnen, storten. Voorafgaand aan de
sloop werden de gebouwen bestudeerd om te
bepalen welke elementen konden worden gestript,
geborgen of hergebruikt off-site. Het overblijvende
afbraakmateriaal werd gebroken om te worden
hergebruikt als grondverbetering.
De hele bouwplaats werd in bouwzones opgedeeld,
gebaseerd op het eindgebruik van de zone. Ondanks
deze opgelegde verdeling, hanteerden BAM Nuttall
en co-maker Morrisons een nauw samenwerkings
verband in de sanering en het bouwrijpmaken van de
locatie. Alleen door duidelijke afspraken te maken en
transparant te communiceren kan worden voldaan
aan de ODA-vereisten om negentig percent van de
materialen afkomstig van de bouwlocatie te
hergebruiken of te recyclen. De vereisten werden
overtroffen.
Al het uitgegraven materiaal werd gescheiden,
gebaseerd op de geotechnische en/of chemische
samenstelling. Bovendien kon het op de bouwplaats
geïnstalleerde en UKAS-geaccrediteerde labora
torium meteen de materialen onderzoeken naar
onder meer de aanwezigheid van zware materialen
en koolwaterstoffen. Door onder meer bioreiniging,
soil washing en in situ grondwatersanering kon
BAM Nuttall maximaal zorgen voor het hergebruik
van uitgravingsmateriaal.

In de praktijk

Olympic Park London: 95 procent hergebruik
van afval

Windsor Street Gasworks
Op het soortgelijke saneringsproject Windsor Street
Gasworks van National Grid Property Holdings in
Birmingham ging BAM Nuttall eveneens op een
slimme manier te werk. Voor de sanering van
verontreinigd slib en teerhoudende stoffen in twee
ondergrondse gastanks koos BAM Nuttall voor in situreinigingstechnieken in combinatie met hergebruik
van gereinigde materialen, in plaats van het afvoeren
van alle verontreinigingen. Hierdoor werd het aantal
vrachtwagentransporten aanzienlijk beperkt, met
een forse reductie van CO2-uitstoot tot gevolg.
Dankzij deze efficiënte aanpak werd het Nuttall-team
de Brownfield Briefing Remediation Innovation Award
for Most Sustainable Remediation Project toegekend.

43

BAM Ondernemingsprincipe 5c

Duurzaam
inkopen
BAM wil de belangen op het gebied van
mens, meerwaarde en maatschappij in de
verschillende fasen van het inkoopproces
Resultaten 2009
- 	Interne en externe bewustwording generen over
de economische mogelijkheden van duurzaam
inkopen;
- 	Organiseren leveranciersbijeenkomst
gerelateerd aan duurzaamheidsscan bij top 200
Nederlandse leveranciers;
- 	Verder integreren van duurzaamheid in
waardeketen.

Doelstellingen 2010
- 	In samenwerking met ketenpartners invoeren
van wederzijdse duurzaamheidsverklaring;
- 	Datarapportage bij bouwpartners stimuleren.
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integreren.

In de visie van BAM vereist maatschappelijk
verantwoord ondernemen een geïntegreerde
benadering van de gehele waardeketen, van klant tot
ruw materiaal. BAM zal dan ook meer en meer gebruik
maken van de kennis, expertise en innovatieve kracht
van zijn leveranciers in een vroeger stadium van het
project. Reeds in de voorbereidings- en specificatiefase van tenders wil BAM zijn voorkeursleveranciers
en -onderaannemers betrekken om optimaal aan de
eisen van zijn opdrachtgevers te kunnen voldoen.

International Procurement Meeting

Inkooptraining
Wie duurzaam inkopen zegt, zegt ketenintegratie en
-samenwerking. BAM is ervan overtuigd dat duurzaamheid een integrale aanpak tussen de ketenpartners
vergt en dat hiervoor vroege onderlinge communicatie
en betrokkenheid in projecten een belangrijke
voorwaarde is. In Nederland zijn de BAM
Ondernemingsprincipes opgenomen in de Algemene
Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden (AIOV).
Bovendien is het nodig dat ketenpartners elkaar
voortdurend uitdagen om een continu proces van
innovatie te bewerkstelligen, waardoor ook de
efficiency en het projectresultaat verbeteren.
BAM heeft in 2009 meerdere initiatieven genomen
om de betrokkenheid van en de innovatieve samenwerking met ketenpartners verder te verbeteren.

MVO Leveranciersscan
Een goed voorbeeld hiervan is het gezamenlijk
initiatief van de Nederlandse werkmaatschappijen die
ieder bij hun tien belangrijkste leveranciers,
onderaannemers en bouwpartners via een vragenlijst
geïnformeerd hebben naar hun inspanningen inzake
maatschappelijk verantwoord ondernemen, de
zogenaamde MVO-leveranciersscan. De resultaten en
bijhorende acties zijn in januari 2010 aan de
betrokkenen toegelicht tijdens het symposium
Duurzaam Bouwen met BAM.
Uit de vragenlijst kwamen onder meer volgende
punten naar voren:
-	85 procent van de respondenten berekent geen
eigen carbon footprint;
-	momenteel wordt door de respondenten beperkt
aandacht besteed aan afvalmanagement bij de
selectie van hun toeleveranciers;
- de helft van de r espondenten geeft aan actief
door BAM te worden benaderd over veiligheid.
Over de organisatie en de samenwerking met BAM,
stelden de respondenten dat BAM 85 procent van de
aangeboden duurzame alternatieven geheel of
gedeeltelijk overneemt.
BAM zal in 2010 verder werken aan de ketenintegratie
en -samenwerking, waarbij de resultaten van de
vragenlijst zullen worden meegenomen.

Naast het versterken van de betrokkenheid in de supply
chain met externe partijen, besteedt BAM aandacht aan
verdere interne bewustwording met betrekking tot
duurzaam inkopen.
De BAM Business School biedt twee inkoop-trainingen aan
waarin specifieke aandacht uitgaat naar het thema
duurzaam inkopen [2009: 60 cursusdagen]. Verder werd
in het verslagjaar de BAM International Procurement
Meeting gehouden. Alle BAM-inkoopmanagers
wereldwijd kwamen gedurende drie dagen bij elkaar om
het inkoopbeleid onder de loep te nemen en met elkaar te
bediscussiëren. Duurzaam inkopen stond daarbij hoog op
de agenda.
Tijdens een andere workshop werden de Nederlandse
inkoopverantwoordelijken uitgebreid geïnformeerd over
het vernieuwde inkoopbeleid van de Nederlandse overheid,
waarin vaker gegund zal worden op basis van objectieve
duurzaamheids-criteria. De mvi-coördinator
(maatschappelijk verantwoord inkopen) binnen BAM
Strategic Sourcing heeft tijdens het verslagjaar een meer
inhoudelijke rol gekregen. Een van de hoofdactiviteiten
ligt bijvoorbeeld op het gebied van de kwantificering van
afval- en CO2-gegevens van de Nederlandse werkmaat
schappijen. Ook is de coördinator het centrale aanspreek
punt geworden met betrekking tot afvalmanagement.

Responsible Sourcing Policy
BAM Construct heeft in het verslagjaar zijn Responsible
Sourcing Policy ontwikkeld en geïmplementeerd. De
beleidstekst bevat onder meer de onderwerpen onder
nemingsintegriteit, milieu, sociale visie en local
procurement.
Voor de coördinatie van zijn leveranciers maakt
BAM Construct gebruik van het Procurement and Supply
Chain Management Programme. Via dit programma
bundelen regionale inkoopmanagers een nationaal
overzicht van meer dan 7.500 BAM- leveranciers op een
consistente manier. Met 250 ‘categorie 1’ leveranciers
wordt heel nauw samengewerkt om te voldoen aan de door
BAM-gestelde eisen rond veiligheid, milieu en kwaliteit.
Zo heeft BAM drie handelspartners gevraagd om zich te
certificeren voor een erkende milieumanagementstandaard (bijvoorbeeld ISO 14001) als voorwaarde voor een
verdere samenwerking. Verder wordt onder leveranciers –
net als in Nederland – een vragenlijst verspreid. Supervisors
van onderaannemers en leveranciers worden gevraagd een
officiële veiligheidstraining te volgen.
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Ondertekening convenant door lid raad van bestuur
ir. R.P. van Wingerden (links) en de heer J. Kuijper,
bestuursvoorzitter The Borneo Initiative.

Leidende principes
BAM heeft met zes andere grote bouwondernemingen
in Nederland de zogenoemde Leidende principes
geïntroduceerd met het doel om professionele
samenwerking en ketenverantwoordelijkheid in de
bouwsector te bevorderen. Uitgangspunt is het
verbinden van het economische principe met
kernwaarden als maatschappelijke verantwoordelijk
heid, integriteit, transparantie en duurzaamheid. Met
het ondertekenen van de Leidende principes geven
bouwbedrijven aan dat zij van publieke en private
opdrachtgevers verwachten, dat zij maatschappelijk
verantwoord met hen omgaan en dat zij ruimte bieden
voor duurzaamheid en innovatie. Opdrachtgevende
bouwbedrijven willen met hun opdrachtnemers
omgaan zoals ze zelf graag behandeld worden door hun
opdrachtgevers. Van de opdrachtnemers en partners
verwacht het opdrachtgevende bedrijf dat zij zich ook
professioneel, integer, transparant en maatschappelijk
verantwoord gedragen.

BAM Nuttall herijkt samenwerking
met uitzendbureaus
BAM Nuttall heeft in 2009 een onderzoek uitgevoerd
bij alle uitzendbureaus waarmee de onderneming
samenwerkt. Het onderzoek betrof de arbeids
voorwaarden en -omstandigheden van directe en
indirecte medewerkers.
BAM Nuttall heeft in het kader van het onderzoek
aan alle bureaus een vragenlijst verzonden en hen
uitgenodigd voor een vraaggesprek. De informatie
betrof de wettelijke status en verzekering van
medewerkers, hun opleidingsmogelijkheden, hun
beroepskwalificaties en het beleid van het bureau.
BAM Nuttall heeft naar aanleiding van de resultaten
uit deze inventarisatie het aantal bureaus beperkt. Bij
de overgebleven bureaus zal jaarlijks een vergelijkend
onderzoek uitgevoerd worden om zeker te stellen dat
ze aan de gestelde eisen blijven voldoen.

Duurzaam bosbeheer op Borneo
Koninklijke BAM Groep steunt – samen met
Bouwfonds Ontwikkeling – The Borneo Initiative.
Deze organisatie bevordert duurzaam bosbeheer in
Indonesië door het stimuleren van en ondersteunen
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bij certificering van hout volgens het FSC-keurmerk.
Namens BAM heeft lid raad van bestuur Rob van
Wingerden een convenant met The Borneo Initiative
getekend.
Mede door de steun van BAM, die wordt verdubbeld
door het Instituut Duurzame Handel dat is opgericht op
initiatief van minister Koenders van Ontwikkelings
samenwerking, kan The Borneo Initiative van start gaan
met de certificering van 675.000 hectare bos. De
organisatie streeft ernaar in 2015 vijf miljoen hectare
bos te certificeren. Veel mensen in ontwikkelingslanden
zijn voor hun werk en voedsel afhankelijk van tropisch
bos. Gecertificeerd, duurzaam hout zorgt ervoor dat
met hun belangen en het milieu rekening wordt
gehouden. Door dit soort initiatieven wordt meer
gecertificeerd hout gebruikt en dit heeft direct
positieve invloed op de levens van mensen in
ontwikkelingslanden. ‘Koninklijke BAM Groep heeft
sinds 2007 een convenant met FSC Nederland.
BAM spant zich al jaren in voor de toepassing van
gecertificeerd hout. Wij onderkennen belang en
noodzaak van duurzaam bosbeheer en vinden dat The
Borneo Initiative vanuit onze bouw- en vastgoedsector
brede steun verdient’, stelt Rob van Wingerden.

Monitoring van aandeel gecertificeerd hout
BAM spant zich in voor de toepassing van gecertificeerd
hout. Een onderdeel in dit beleid vormt de monitoring
van het aandeel gecertificeerd hout in het totaal aan
ingekocht hout.
Tijdens het verslagjaar heeft BAM alle Nederlandse
leveranciers benaderd die producten leveren waarin
hout kan voorkomen (constructiehout, liggers, hekken,
leuningen, kozijnen, deuren, plaatmaterialen, en
dergelijke). 39 procent van deze leveranciers gaf aan te
kunnen rapporteren over de hoeveelheid geleverd
FSC-gecertificeerd hout. Uit deze gerapporteerde
gegevens blijkt dat circa 18 procent van het aan
BAM geleverde hout een FSC-label draagt.
In het Verenigd Koninkrijk begroten BAM Nuttall en
BAM Construct UK het aandeel gecertificeerd hout
geleverd aan bouwplaatsen, via monitoring van een
volgsysteem (chain of custody). Minstens 80 procent
van het door BAM in het Verenigd Koninkrijk gebruikte
hout is aantoonbaar gecertificeerd. Door zich
uitsluitend te richten op gecertificeerde leveranciers
maken de Britse werkmaatschappijen zich sterk in de
toekomst enkel gecertificeerd hout te gebruiken.
BAM stelt vast dat in Nederland de beschikbaarheid van
data bij leveranciers en BAM momenteel ontoereikend
is voor een gedegen meting. BAM wil zijn
verantwoordelijkheid in de keten nemen, en zal de
dataverzameling ook in Nederland professionaliseren
via het gebruik van het volgsysteem voor gecertificeerd
hout.
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BAM Ondernemingsprincipe 6

Ondernemingsintegriteit
BAM wil een verantwoordelijke onderneming
zijn. Dit betekent dat de Groep werkzaamheden
uitvoert in overeenstemming met de geldende
Resultaten 2009
- BAM voor het derde achtereenvolgende jaar
nummer 1 in VEB-ranking;
- Integriteitsbewustwording verder gerealiseerd
via Toolkit Integriteit.

Doelstellingen 2010
- Doorzetten van complianceprogramma
op volle kracht
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ethische, professionele en juridische normen.
Voor BAM is corruptie, omkoping en
concurrentievervalsing onaanvaardbaar.

Het integriteitsbeleid van de Groep steunt op de
Gedragscode integriteit, een document dat elke
werknemer ondertekent als integraal onderdeel van
zijn of haar arbeidsovereenkomst. Met deze
gedragscode schrijft BAM voor dat elke medewerker
zich integer, transparant en verantwoordelijk
gedraagt ten opzichte van opdrachtgevers,
zakenpartners, aandeelhouders en collega’s.
Tevens onderschrijft BAM de bedrijfscode van de
Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid
(SBIB). Deze stichting registreert bouwbedrijven die
een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB
model.
Voor een actieve en correcte uitvoering van het
integriteitsbeleid heeft BAM een corporate
compliance officer aangesteld, die in elke
Nederlandse werkmaatschappij wordt bijgestaan
door een compliance officer. Medewerkers kunnen bij
deze vertrouwenspersoon terecht met hun vragen
over integriteit of met meldingen van (vermeende)
misstanden. Op basis van de eveneens bij BAM
geldende klokkenluidersregeling kan dit anoniem
gebeuren.

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

Integriteitstraining
Implementatie van de gedragscode is tevens
verzekerd door opleiding en training van
medewerkers. Cursussen waarin integriteit wordt
behandeld, zijn de BAM Introductie Cursus (BIC),
Inkooptraining, Managen van Projecten en BAM
Manager. Tijdens het verslagjaar hebben 126
medewerkers aan deze cursussen deelgenomen, wat
overeenkomt met 1.392 cursusdagen. Op deze
cursussen worden werknemers ingelicht over het
integriteitsbeleid van de Groep en krijgen zij
handvatten aangereikt die hen helpen om te gaan
met situaties waarin de ondernemingsintegriteit in
het gedrang komt.

Resultaten
In Nederland zijn in het verslagjaar 36 (2008: 41)
meldingen van vermeende onregelmatigheden
ontvangen door compliance officers. In 21 van de 36
(2008: 23 van de 41) meldingen is een overtreding van
de gedragscode vastgesteld. Het betrof onder meer
intimidatie, niet correct omgaan met
bedrijfseigendommen en onregelmatigheden in de
administratie. Tegen de betrokken medewerkers zijn

‘BAM loopt voorop met integriteitsbeleid’
Pieter van der Zwet,
associate partner bij
KPMG Forensic &
Integrity, is sinds lang
betrokken bij het
integriteitsbeleid van
BAM. Als externe
adviseur werkte hij mee
aan het uitrollen van de
BAM-strategie inzake
integriteit en de
implementatie ervan in
de organisatie. Zo geeft
Van der Zwet onder
meer integriteitwork
shops, doceert over integriteit in cursussen van de BAM
Business School, en was hij nauw betrokken bij het initiëren
van de toolkit Integriteit.
Van der Zwet: ‘Integriteit binnen een organisatie is
noodzakelijk, de buitenwereld verwacht transparantie.
Bovendien betekent een betrouwbaar bedrijfsimago
business-wise een voordeel met het oog op langetermijn
relaties. BAM heeft dat, ondertussen ongeveer een decenium
geleden, als een van de eerste bedrijven binnen zijn sector
goed begrepen.’
De bewustwording rond integriteit is bij BAM sterk gegroeid,
zo stelt hij. ‘Waar ik vroeger in het contact met BAMmedewerkers vaak enige terughoudendheid en soms ook
echt weerstand merkte, zie ik ondertussen dat de dialoog
helemaal open ligt en dat medewerkers zelf dilemma’s
benoemen en aanpakken.’
Van der Zwet adviseert ook andere bedrijven rond integriteit.
‘In zijn sector loopt BAM ongetwijfeld mee voorop wat
betreft het integriteitsbeleid. Dat is uiteraard geen garantie
dat er nooit meer iets kan mislopen. Maar het stelt BAM wel
beter in staat om incidenten snel te ontdekken en er adequaat
op te reageren.’
Van der Zwet verwijst dan ook naar een logische vervolgstap
in de ontwikkeling van het integriteitsbeleid bij BAM. ‘De
Groep heeft grote stappen gezet in de bewustwording rond
integriteit en de implementatie via concrete maatregelen.
Een logische vervolgstap is de monitoring van integer gedrag
binnen de organisatie. Hiervan kan nog meer worden geleerd
over de werkelijk borging van integriteit in de organisatie en
kan desgewenst verantwoording worden afgelegd.’
Verder ziet Van der Zwet nog een andere uitdaging weg
gelegd. ‘Er komen nieuwe dilemma’s op de organisatie af.
Bijvoorbeeld rondom internationale wet- en regelgeving en
nieuwe samenwerkingsvormen zoals publiekprivate
samenwerkingen en contracten op basis van co-makership.
Hoe kan bijvoorbeeld integer worden omgegaan met het
intellectuele eigendom van een co-maker en hoe om te gaan
met het soms grote kennisverschil tussen contractanten?
Ook deze dilemma’s moeten bespreekbaar worden gemaakt
in de organisatie.’

‘Bewustwording rond integriteit
bij BAM sterk gegroeid.’
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gepaste disciplinaire maatregelen getroffen. Er
werden in 2009 geen (2008: 2) klachten op het
gebied van discriminatie ontvangen en geen
meldingen (2008: 0) onder het klokkenluiders
principe gemaakt.
Koninklijke BAM Groep is in het verslagjaar niet
geconfronteerd met zaken met betrekking tot
monopoliepraktijken of concurrentievervalsende
gedragingen. Evenmin zijn bij de stafafdeling
Juridische zaken gevallen bekend omtrent het
overtreden van nationale en internationale
regelgeving.
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Convenant BWI
Niet alleen door interne maatregelen zoals de
Gedragscode integriteit, maar ook door middel van
externe integriteitsverklaringen wordt
ondernemingsintegriteit door BAM geborgd.
Een overeenkomst met Building and Woodworkers
International (BWI) benadrukt sinds jaren de
intentie van BAM om de bedrijfsactiviteiten uit te
voeren in overeenstemming met nationale en
internationale wetgeving, en tevens te voldoen aan
de relevante richtlijnen en aanbevelingen van
International Labour Organisation (ILO).
Het zogenaamde Framework Agreement werd
op 31 maart 2006 ondertekend door BAM en BWI en
heeft tot doel om de rechten van medewerkers te
promoten en te beschermen. Met de ondertekening
geeft BAM aan te zullen erkennen en respecteren:
-	de fundamentele principes van mensenrechten
zoals gedefinieerd in de Universal Declaration of
Human Rights;
-	de ILO Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work;
- de ILO Conventions in force;
-	de ILO Tripartite Declaration of Principles
Concerning Multinational Entreprises and Social
Policy;
-	de OECD Guidelines for Multinational Entreprises.
Daarnaast onderschrijft BAM de noodzaak van
eerlijke onderhandelingsprocedures met nationale
vakbonden en erkent dat corruptie, omkoping en
anti-competitieve acties de marktwerking
verstoort.
BAM commiteert zich om te werken aan het
bereiken van sociaal rechtvaardigheid en duurzame
ontwikkeling in zijn activiteiten met
handelpartners, onderaannemers en leveranciers.
In dat kader werken BAM en BWI samen om de
effectieve implementatie van volgende sociale
criteria te bewerkstelligen:
- het verbod op dwangarbeid;
-	het recht op gelijkheid en diversiteit in etnische
afkomst, kleur, sekse, religie, politieke
overtuiging, nationaliteit of andere
onderscheidende kenmerken;
- het verbod op kinderarbeid;
-	het recht op het initiëren van en aansluiten bij
vakbondsorganisaties;
-	het recht op eerlijke verloning van medewerkers
met respect voor het minimumloon;
-	het recht op gepaste arbeidsomstandigheden
(werktijden, -faciliteiten, opleiding en
ontwikkeling, veiligheid en gezondheid).
Om de gestelde doelstellingen en de gemaakte
afspraken te bereiken, komt op regelmatige basis
een referentiecommitee samen, bestaande uit een
managementvertegenwoordiging van BAM en
vertegenwoordigers van vakverenigingen,
waaronder BWI, om de implementatie van de
overeenkomst te monitoren.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) doet
jaarlijks onderzoek onder de 45 grootste Nederlandse
beursbedrijven naar de naleving van de 64 meest
concrete bestpractice-bepalingen van de
Nederlandse corporate-governancecode. Bij de eind
2009 gepresenteerde resultaten van dit onderzoek
bleek BAM voor het derde jaar op rij als beste te
scoren.
Top drie
1. BAM			
2. Binck Bank en Nutreco
3. Smit Internationale

8,4
8,1
7,9

Het vertrouwen dat opdrachtgevers, aandeelhouders,
kredietverstrekkers, bouwpartners en medewerkers
stellen in Koninklijke BAM Groep is essentieel om de
continuïteit van de onderneming te kunnen
waarborgen. De Groep houdt zich aan algemeen
aanvaarde maatschappelijke normen en waarden en
aan lokale wetten en regels, in het bijzonder bij de
verwerving en uitvoering van opdrachten. Dit
uitgangspunt is vastgelegd in de Gedragscode
integriteit van Koninklijke BAM Groep. Elke
medewerker dient zich in relatie tot opdrachtgevers
en zakenpartners, zoals leveranciers en
onderaannemers, integer op te stellen, afspraken na
te komen en zorgvuldig te handelen.
Om integriteit in het dagelijks handelen te
verankeren, wordt met grote regelmaat aandacht
gegeven aan het thema.

In de praktijk

BAM opnieuw winnaar naleving Nederlandse
corporate-governancecode

Persoonsgegevens
Koninklijke BAM Groep meldt dat de Information
Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd
Koninkrijk in maart 2009 een onderzoek startte naar
veertig bouwbedrijven waarvan werd vermoed dat ze
gebruik hadden gemaakt van de diensten van The
Consulting Association (TCA). Deze organisatie werd
verdacht van het oneigenlijk gebruik van
persoonsgegevens.
BAM Nuttall en BAM Construct UK maakten deel uit
van deze veertig onderzochte bedrijven. Beide
werkmaatschappijen hebben nooit gebruik gemaakt
van door TCA bijgehouden data met betrekking tot
enig individu, en in juli 2009 kondigde de Information
Commissioner’s Office aan dat BAM Nuttall en BAM
Construct geen onderwerp meer uitmaakten van
nader onderzoek.

BAM beantwoordt vragen beleggers via
‘community call’
Integer zakendoen betekent ook transparant
communiceren over beleid, strategie en resultaten. In
oktober 2009 hadden beleggers meer dan vijftig
vragen voor CFO Jan Ruis tijdens een door de IEX,
Nederlands bekendste beleggersplatform,
georganiseerde ‘community call’.
Ruis gaat op de IEX-website uitvoerig in op de
strategie, resultaten en ambities van de Groep. Vooral
vragen over de internationale activiteiten, de
vooruitzichten, de communicatie met beleggers en
innovatie werden door geïnteresseerde beleggers
naar voren geschoven.
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BAM Ondernemingsprincipe 7

Innovatie
BAM innoveert om evenwichtige duurzame
oplossingen te vinden. Innovatie is essentieel
voor de ontwikkeling van de onderneming en
voor het vinden van krachtige duurzame
oplossingen in de gebouwde omgeving.
BAM stelt zich ten doel duurzame oplossingen
Resultaten 2009

te stimuleren, waarbij economische, milieu- en
maatschappelijke belangen met elkaar in

-	Ontwikkeling W&R Groenwoning;
- Praktijkproef Elektrostatisch concept.

Doelstellingen 2010
-	Stimuleren van kennisdeling en
innovatieve cultuur;
-	Verder ontwikkelen van innovaties met
sterk potentieel zoals energieneutrale
gebiedsontwikkeling en Elektrostatisch
concept.
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evenwicht zijn.

Activiteiten van BAM zijn gericht op het trachten te
creëren van meerwaarde voor en het bieden van
oplossingen die passen bij de behoeften van de
samenleving. In een steeds veranderende wereld
vraagt dit om duurzame innovaties. Naast ver
nieuwende producten en productieprocessen gaat
het onder meer ook om aangepaste financierings
methoden die horen bij nieuwe contractvormen zoals
DBFM (design, build, finance, maintenance).
Het is de visie van BAM dat innovatie essentieel is
voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. BAM is
van mening dat innovatie verder moet worden
doorgezet niet ondanks, maar juist dankzij
de recente wereldwijde ontwikkelingen. De klimaat
verandering, de vergrijzing en andere ingrijpende
ontwikkelingen vormen kansen voor BAM om
meerwaarde te creëren voor de samenleving en de
organisatie.

W&R Groenwoning
Met het oog op reductie van woon- en energielasten
heeft BAM Woningbouw de W&R Groenwoning
ontwikkeld, een duurzame variant van de W&R
woning. De kern van de W&R-formule is een
geoptimaliseerde procesgang op basis van een
referentiewoning. Bovendien werkt BAM in het
proces met co-makers. Dit zijn vaste – op kwaliteit,
service en prijs geselecteerde – onderaannemers. Het
resultaat biedt duidelijkheid, zekerheid – ook over de
prijs en planning – kostenreductie, een korte
doorlooptijd en een uitstekende prijs-waarde
verhouding.
Met de duurzame variant W&R Groenwoning zijn
groene doelstellingen te realiseren met
woonlastenverlaging als uitgangspunt. De BAM W&R
Groenwoning voldoet namelijk nu al aan de energie
prestatienormen voor 2015, opgelegd door de
Nederlandse overheid, en draagt bij aan de
vermindering van de CO2-uitstoot.
Deze energiezuinige woning sluit dan ook perfect aan
op de doelstelling van het Nederlandse ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) om een half miljoen woningen
voor 2011 dertig procent energiezuiniger te maken.

Energieneutrale gebiedsontwikkeling

‘Energieneutrale gebiedsontwikkeling is
vertaalslag van klimaatprobleem naar
nieuwe business’
Pieter Hameetman, directeur AM Duurzaam, is in 2009
opgenomen in ‘De Duurzame 100’, de Nederlandse lijst van
de honderd meest invloedrijke personen op het vlak van
duurzaamheid, die wordt gepubliceerd door dagblad
Trouw. Hameetman is dan ook al meer dan twintig jaar
bezig met extreem energiezuinig bouwen, milieu
classificatie van bouwmaterialen, stedelijke ecologie en
klantgericht ontwikkelen. Hij is auteur van onder meer het
boek Toolkit Duurzame Woningbouw en sinds 2006
voorzitter van de Werkgroep Innovatie binnen het Platform
Energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO).
De innovatiewerkgroep presenteerde eerder een
EnergieTransitie-Plan. Kern van het plan is voor 2012 een
serie van tachtig innovatieve voorbeeldprojecten uit te
voeren met een oplopend CO2-reductieniveau tot tachtig
procent ten opzichte van 1990. Deze reductie wordt bereikt
door vermindering van het totale energiegebruik in de
gebouwde omgeving, dus zowel huishoudelijk als
bedrijfsgebonden gebruik.
In het kader daarvan is het platform ‘Koplopers PeGO
Innovatie’ ontstaan, een samenwerking tussen elf
branchegenoten en de ministeries van Economische Zaken
en VROM, die samen streven naar het reduceren van het
energieverbruik in de gebouwde omgeving. Bovendien
werkt Hameetman met een aantal andere experts aan de
ontwikkeling van de Toolkit Energieneutrale
gebiedsontwikkeling.
Hameetman: ‘Vanuit de initiële vraag hoe we woningen
energiezuiniger krijgen, willen we nu met geïntegreerde
consortia werken aan energieneutrale gebiedsontwikkeling.
Energetisch is dit vraagstuk haalbaar, de uitdaging ligt bij
het energetisch-economisch optimaliseren.’
BAM is in elk geval goed voorbereid op deze uitdaging.
Hameetman: ‘Met de energieneutrale gebiedsontwikkeling
maken we een vertaalslag van het klimaatprobleem naar
nieuwe business. Als multidisciplinair bouwer staat BAM
goed gesteld voor dit vraagstuk van de toekomst.’
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In de praktijk

Alternatieve aanwendbaarheid als
innovatie
Duurzame innovatie staat ook voor alternatieve
toepassing. Dat wordt aangetoond in het
nieuwbouwproject van het kantoor voor het
Centraal Bureau voor Statistiek. De ontwikkeling
en uitvoering van het project zijn in handen van
twee BAM-werkmaatschappijen, respectievelijk
AM en BAM Utiliteitsbouw. De verwarming en
koeling van het kantoor, dat is gerealiseerd in
Heerlen, gebeurt door water dat wordt
opgepompt uit het verlaten mijnenstelsel op
verschillende diepten en dus met verschillende
temperatuur. De gesloten mijnen geven zo weer
energie, ditmaal niet in de vorm van steenkool
maar van water.
Het nieuwbouwproject is gebaseerd op de
resultaten van het Mijnwaterproject, een
internationaal samenwerkingsverband tussen
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en
Duitsland, dat heeft onderzocht of het mogelijk is
grote stadswijken te verwarmen met water uit
verlaten mijnschachten.
In Heerlen bevindt zich op 150 tot 200 meter
diepte water van 13 tot 17 graden, prima om een
gebouw te koelen. Op 1.000 meter diepte bevindt
zich water van 35 graden, dat kan worden gebruikt
om een gebouw te verwarmen. Over een lengte
van enkele kilometers wordt in de grond een
systeem aangelegd om dit koude en warme water
rond te pompen. Nabijgelegen kantoren,
fabrieken en woonwijken kunnen hierop worden
aangesloten.

Topinnovatie: Elektrostatisch concept
BAM verwacht veel van het Elektrostatisch
concept, een innovatie die in samenwerking met
TU Delft tot stand kwam. De innovatie won vorig
jaar de Intertraffic Innovation Award en de
InfraTech Energie Innovatieprijs.
Een grootschalige praktijkproef uitgevoerd in
november 2009, wijst uit dat met het
Elektrostatisch concept de concentratie fijnstof
(PM10) die door het wegverkeer wordt
geproduceerd, tot 15 procent kan worden
verminderd. De verwachting is dat het
reductiepercentage verder geoptimaliseerd kan
worden, en dat daarmee een baanbrekende
innovatie wordt neergezet in het verbeteren van
de luchtkwaliteit. Zie www.finedustreduction.
com.
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Onderscheidingen
Innovaties van BAM worden door de buitenwereld
gewaardeerd, getuige de nominaties en
onderscheidingen die BAM gedurende het verslagjaar
in ontvangst mocht nemen.
Een greep uit de vermeldingen in 2009:
•	Met het renovatieproject Sleephellingstraat is BAM
Woningbouw genomineerd voor de nieuw in het
leven geroepen PassiefBouwen Award.
•	BAM Wegen heeft de Rijkswaterstaat Award
gewonnen in de categorie Duurzaamheid tijdens
de Rijkswaterstaat Innovatiedag met het LEABproject (Laag Energie AsfaltBeton).
•	De Delta Water Award is gewonnen door BAM
Infraconsult en AM, in samenwerking met Deltares,
met het project ‘Grevelingen: van meer naar delta’.
De commissaris van de koningin van Zeeland en de
minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen loofden de koppeling van
ecologische en economische belangen teneinde de
dynamiek in de zuidwestelijke delta terug te
brengen door land en water te verbinden.
•	In het kader van het innovatieprogramma Wegen
naar de Toekomst van Rijkswaterstaat heeft BAM
Infra samen met TNO het concept SnelWegDek
ontwikkeld. Het concept biedt een antwoord op de
moeilijke verkeersdoorstroming bij
wegwerkzaamheden. SnelWegDek is door
Rijkswaterstaat bestempeld als een van de beste
oplossingen op hun prijsvraag.

BAM levert voorzitter ENCORD en ECTP
BAM vindt het van strategisch belang om de
internationale ontwikkelingen in de bouwwereld op
de voet te volgen, en waar mogelijk ook een
inhoudelijke bijdrage te leveren of invloed uit te
oefenen op evoluties in de sector. Dit gebeurt onder
meer door deelname aan Europese kennisplatforms,
zoals ENCORD en ECTP.
ENCORD (European Network of Construction
Companies for Research and Development), gesticht
in 1989, is het Europees bedrijfsforum voor
onderzoek en ontwikkeling binnen de bouwsector.
De leden zijn Europese bouwbedrijven en
leveranciers, zoals Acciona, Balfour Beatty, Dragados
en Vinci, met een sterke focus op onderzoek en
ontwikkeling in het kader van een sterker
concurrentievermogen en groei.
De activiteiten van ENCORD zijn tweeledig. In het
interne netwerk wisselen deelnemers best practices,
ontwikkelingsstrategieën en nieuwe
onderzoeksinitiatieven uit. Anderzijds communiceert
ENCORD met de onderzoeksafdelingen van de
Europese Commissie.
Voorzitter van ENCORD is prof.ir. G.J. Maas, directeur
Strategie van Koninklijke BAM Groep. Enkele mede
werkers van internationale BAM-werkmaatschappijen

leveren eveneens een actieve bijdrage aan dit onder
zoeks- en ontwikkelingsnetwerk, waaraan ook
collega-bouwbedrijven deelnemen.
Tevens is prof. Maas tijdens het verslagjaar
uitgenodigd voorzitter te worden van ECTP
(European Construction Technology Platform). Dit
platform heeft tot doel het reflecteren over de
bijdrage van de Europese bouwsector aan de verdere
ontwikkeling van Europa. Het platform maakt
inschattingen van technologische en organisatorische
veranderingen, die vervolgens in specifieke
onderzoeksprogramma’s omgezet kunnen worden
door betrokken organisaties. De leden van het ECTP
komen uit alle hoeken van de bouwindustrie:
bouwbedrijven, architecten, vastgoedbeleggers,
universiteiten, onderzoeksinstellingen,
brancheverenigingen en dergelijke.
Ger Maas: ‘Het ECTP bepaalt
de strategische research
agenda voor de Europese
bouwsector.
De organisatie geeft in
dialoog met de Europese
Commissie aan in welke
domeinen onderzoek
verricht moet worden om de
Europese bouwsector
duurzaam en competitief te
hebben in 2030. De twee
voornaamste doelstellingen
die naar voren worden
geschoven om dit te
bereiken in een wereld van snel voortschrijdende
economische, politieke en ecologische
veranderingen, zijn het beantwoorden van de noden
van opdrachtgevers/gebruikers en het steeds verder
verduurzamen van Europa.’
Maas ziet deze doelstellingen ook vertaald in de
strategie van BAM: ‘Ook bij BAM spelen wij verder in
op deze noden door onder meer het implementeren
van LEAN Construction Management, het introduceren
van virtueel bouwen en het verder uitrollen van icttoepassingen voor communicatie met opdracht
gevers en voor het delen van kennis. Verder stelt BAM
in de strategische agenda 2010-2012 tot doel nieuwe
producten en concepten te ontwikkelen die
tegemoet komen aan de vraag van opdrachtgevers
naar totaaloplossingen en om te voldoen aan de
huidige eisen van de samenleving met betrekking tot
energieverbruik en afvalmanagement.’
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Assurance-rapport

Aan de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv

Opdracht en verantwoordelijkheden

Verslaggevingcriteria

Wij hebben het Duurzaamheidsverslag 2009
(hierna: ‘het Verslag’) van Koninklijke BAM
Groep nv, te Bunnik onderzocht. In dit Verslag legt Koninklijke BAM Groep nv (‘BAM’)
verantwoording af over de maatschappelijke
prestaties in 2009.

BAM heeft verslaggevingscriteria ontwikkeld die zijn gebaseerd op de in oktober
2006 gepubliceerde ‘G3 Richtlijnen’ van het
Global Reporting Initiative (GRI), als vermeld
op pagina 4 van het Verslag. Wij achten de
verslaggevingcriteria relevant en toereikend
voor ons onderzoek.

Wij geven geen zekerheid bij de vooronderstellingen en de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in het Verslag, zoals
doelstellingen, verwachtingen en ambities.
De raad van bestuur van BAM is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag. Wij
zijn verantwoordelijk voor het verstrekken
van een assurance-rapport inzake het Verslag.
Combinatie van controle en beoordelings
werkzaamheden
Ons onderzoek bestaat uit de volgende
combinatie van controle en beoordelingswerkzaamheden:
•	controle van alle informatie zoals gepresenteerd in het hoofdstuk BAM Ondernemingsprincipe 3a: veiligheid;
•	beoordeling van alle overige onderdelen
van het Verslag.
Controlewerkzaamheden zijn gericht op het
verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid op basis van voldoende en geschikte
controle-informatie.
Beoordelingswerkzaamheden zijn gericht op
het verkrijgen van een beperkte mate van
zekerheid op basis van werkzaamheden die
minder diepgaand zijn dan bij een controle.
De mate van zekerheid bij beoordelingswerkzaamheden is daarom ook lager dan bij
controlewerkzaamheden. Om die reden
rapporteren wij onze conclusie met betrekking tot controlewerkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden afzonderlijk. Naar
onze mening vervult deze gecombineerde
opdracht een rationeel doel.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor onze conclusie.
Beperkingen in het onderzoek
Dit is het eerste jaar dat het Verslag wordt
opgesteld en onderzocht. De in dit Verslag
ter vergelijking opgenomen getallen van
andere jaren dan het jaar 2009 maken geen
onderdeel uit van onze opdracht.

Reikwijdte en werkzaamheden
Conclusie
Wij hebben onze beoordeling verricht in
overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 3410N ‘Assuranceopdrachten inzake maatschappelijke verslagen’.
Controlewerkzaamheden
Voor wat betreft het te controleren onderdeel hoofdstuk BAM Ondernemingsprincipe
3a: veiligheid hebben wij onze controledocumentatie als volgt verkregen:
•	het testen van de relevante interne beheersingsmaatregelen op hun effectieve
werking gedurende het verslagjaar;
•	cijferbeoordelingen, verbandscontroles
en gegevensgerichte werkzaamheden.
Beoordelingswerkzaamheden
Onze belangrijkste beoordelingswerk
zaamheden bestonden uit:
•	het uitvoeren van een omgevingsanalyse
en het verkrijgen van inzicht in de branche, relevante maatschappelijke thema’s
en kwesties, relevante wetten en regels
en de kenmerken van de organisatie;
•	het beoordelen van de aanvaardbaarheid
van het verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing hiervan, waaronder
het beoordelen van de uitkomsten van de
stakeholderdialoog en de redelijkheid van
schattingen gemaakt door het management, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van het Verslag;
•	het beoordelen van de systemen en
processen voor informatieverzameling,
interne controles en verwerking van de
overige informatie, waaronder de aggregatie van gegevens tot informatie zoals
opgenomen in het Verslag;
•	het beoordelen van de interne en externe
documentatie om te bepalen of de informatie in het Verslag adequaat is onderbouwd;
•	het beoordelen van het toepassingsniveau volgens de G3 Richtlijnen van GRI.

Gebaseerd op onze controlewerkzaam
heden
Wij concluderen dat de informatie, zoals
opgenomen in hoofdstuk BAM Ondernemingsprincipe 3a: veiligheid, in alle van materieel belang zijnde opzichten betrouwbaar
en toereikend is weergegeven, in overeenstemming met de verslaggevingscriteria van
BAM.
Gebaseerd op onze beoordelingswerk
zaamheden
Ten aanzien van de overige onderdelen van
het verslag hebben wij, op grond van ons
onderzoek geen reden om te concluderen
dat het Verslag geen in alle van materieel
belang zijnde opzichten betrouwbare en
toereikende weergave van het beleid van
BAM ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen bevat, en van de
bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de
prestaties op dat gebied in het verslagjaar, in
overeenstemming met de verslaggevings
criteria van BAM.

Den Haag, 29 maart 2010
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

(Origineel getekend door)
Mr. drs. J. van Hees RA
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Bijlage

Gerapporteerd in Duurzaamheidsverslag 2009
Niet gerapporteerd
Gedeeltelijk gerapporteerd

GRI G3-overzicht Koninklijke BAM Groep nv

GRI code Onderwerp
1

Strategie en analyse

1.1

Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie

Niveau
van rap- Paginaporteren nummer Toelichting
6, 7

en haar strategie.
1.2

6, 7

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.

2

Organisatieprofiel

2.1

Naam van de organisatie.

1

2.2

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

1

2.3

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

2

samenwerkingsverbanden.

jaarrapport: pagina 6, 7.

2.4

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

1

2.5

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

1

2.6

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

2.7

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten).

1, 2

2.8

Omvang van de verslaggevende organisatie.

1, 4

2.9

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

2.10

Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend.

3

Verslagparameters

3.1

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

3.2

Datum van het meest recente verslag.

3.3

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.).

Additionele informatie in het financiële

1
Financiële jaarrapport: pagina 6, 7.

4
12, 17, 29,
43, 51, 54

3.4

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.

3.5

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van:

4, 5
23.03.2009
4, 5
5
4, 5

relevantie, materialiteit en stakeholders.
3.6

4, 5

Afbakening van het verslag (bv. landen, divisies, dochterondernemingen,
gehuurde faciliteiten, samenwerkingsverbanden, leveranciers).

3.7

Specifieke beperkingen voor de reikwijdte van het verslag

4, 5

3.8

Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk

4, 38

eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten.
3.9

4, 38

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

3.10

Er is geen aanleiding om gerapporteer-

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

de data in het vorige duurzaamheids
verslag te herzien.
3.11

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte,

4, 5

afbakening of meetmethoden van het verslag.
3.12

GRI Tabel

3.13

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe

58 - 62
4, 5

assurance van het verslag.

4

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1

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

Financiële jaarrapport: pagina 41 - 45.

bestuurslichaam.
4.2

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

4.3

Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of

Financiële jaarrapport: pagina 32, 43.
n.v.t.

n.v.t.

niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam.
4.4

Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of medezeggenschap op

4-7

het hoogste bestuurslichaam.
4.5

Financiële jaarrapport: pagina 27, 28.

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

4.6

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

Financiële jaarrapport: pagina 43.

4.7

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van de raad van bestuur voor het

Financiële jaarrapport: pagina 43.

sturen van de MVO-strategie.
4.8

Intern ontwikkelde missieverklaringen en gedragscodes die van belang zijn voor de MVO-prestaties,
met de mate van invoering ervan.
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9

GRI code Onderwerp
4.9

Procedures van de raad van bestuur voor het overzien van de MVO-prestaties, met inbegrip van rele-

Niveau
van rap- Paginaporteren nummer Toelichting
4-7

vante risico’s en kansen en naleving van internationaal overeengekomen standaarden en principes.
4.10

Financiële jaarrapport: pagina 41 - 43.

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

4.11

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe.

Financiële jaarrapport: pagina 53 - 58.

4.12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of standaarden

Gerelateerd aan hun sectorspecifieke

die de organisatie onderschrijft.

activiteiten, zijn BAM-werkmaatschappijen onder meer gecertificeerd voor
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, VCA
Petrochemie, …

4.13

Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties.

Gerelateerd aan hun sectorspecifieke
activiteiten, nemen BAM-werkmaatschappijen onder meer deel in CDP,
ENCORD, TRADA, BSC, IOSH, ASHRAE,
Uneto-VNI, NEPROM, ROSPA, CIWM,
EPEA, …

4.14

Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie.

4, 5

4.15

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders.

4, 5

4.16

Benadering van stakeholders en de frequentie van contacten.

4, 5

4.17

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

4, 5

met stakeholders.

Economische prestatie-indicatoren
Disclosure on Management Approach
DMA

Doelen en resultaten

Kerngegevens,
6, 7

DMA

Beleid

DMA

Verantwoordelijkheid

Raad van bestuur

DMA

Training

BAM Business School biedt diverse

6, 7

Additionele informatie in het financiële
jaarrapport: pagina 9, 35 - 39.

economisch-commerciële cursussen
aan.
DMA

Voortgangsbewaking

Raad van bestuur

Prestatie-indicatoren
EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd.

EC2

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

EC3

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

Kernge-

Additionele informatie in het financiële

gevens

jaarrapport: pagina 35 - 39.

6, 7

gevolg van klimaatverandering.
Financiële jaarrapport: pagina 147 - 151.

organisatie.
EC4

Significante financiële steun van een overheid.

EC5

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

BAM heeft geen financiële steun ontvangen van een overheid.

belangrijke bedrijfslocaties.
EC6

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

EC7

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

EC8

Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten voor het algemeen nut
(commercieel, in natura of pro bono).

EC9

Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang
ervan.
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Gerapporteerd in Duurzaamheidsverslag 2009
Niet gerapporteerd
Gedeeltelijk gerapporteerd

GRI code Onderwerp

Niveau
van rap- Paginaporteren nummer Toelichting

Milieu prestatie-indicatoren
Disclosure on Management Approach
DMA

Doelen en resultaten

8, 9,
32 - 43

DMA

Beleid

DMA

Verantwoordelijkheid

Directeur CSR

DMA

Training

Elke werkmaatschappij bepaalt decen-

6, 7, 8, 9

traal of en in welke vorm training wordt
gegeven m.b.t. milieu-impact.
DMA

Voortgangsbewaking

Directeur CSR

Prestatie-indicatoren
EN1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume.

EN2

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

EN3

Direct energieverbruik door primaire energiebron.

36 - 39

EN4

Indirect energieverbruik door primaire bron.

36 - 39

EN5

Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen

36 - 39

EN6

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

36 - 39,

diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven.

52 - 54

EN7

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

EN8

Totaal waterverbruik.

EN9

Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft.

EN10

Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water.

EN11

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

EN12

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

EN13

Beschermde of herstelde habitats.

EN14

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

EN15

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

EN16

Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht.

36 - 39

EN17

Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht.

36 - 39

EN18

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

36 - 39

EN19

Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht.

EN20

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

EN21

Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming.

EN22

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode.

EN23

Totaal aantal en volume van significante lozingen.

EN24

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

EN25

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

EN26

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

EN27

60

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

40 - 43

GRI code Onderwerp
EN28

Niveau
van rap- Paginaporteren nummer Toelichting

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet

BAM heeft in augustus 2009 een trans-

naleven van milieuwet- en - regelgeving.

actievoorstel van € 2.000,– geaccepteerd en betaald voor een vermeende
milieuovertreding op een projectlocatie
nabij Den Haag in 2008. Er zijn bij de
stafafdeling Juridische zaken van BAM
geen andere zaken bekend.

EN29

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

EN30

Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type.

Sociale prestatie-indicatoren: Arbeidsomstandigheden
Disclosure on Management Approach
DMA

Doelen en resultaten

8, 9,
18 - 31

DMA

Beleid

8, 9,
18 - 31

DMA

Verantwoordelijkheid

DMA

Training

DMA

Voortgangsbewaking

Directeur CSR
28 - 31
Directeur CSR

Prestatie-indicatoren
LA1

Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio.

Kerngegevens,
24 - 27

LA2

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

LA3

Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers, per groot-

Het beleid van BAM voorziet een

schalige activiteit.

gelijke behandeling van voltijds- en

24 - 27

deeltijdsmedewerkers.
LA4

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

LA5

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

LA6

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

LA7

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen

18 - 23

per regio.
LA8

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

LA9

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

48 - 51

LA10

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

28 - 31

werknemerscategorie.
LA11

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van

28 - 31

medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan.
LA12

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

LA13

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers naar geslacht, leeftijdsgroep

24 - 27

en minderheid (diversiteit).
LA14

BAM maakt geen onderscheid in de

Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkerscategorie.

salariëring van mannen en vrouwen.

Sociale prestatie-indicatoren: mensenrechten
Disclosure on Management Approach
DMA

Doelen en resultaten

8, 9,
48 - 51

DMA

Beleid

8, 9,
48 - 51

DMA

Verantwoordelijkheid

DMA

Training

DMA

Voortgangsbewaking

Corporate Compliance Officer
48 - 51
Corporate Compliance Officer
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Niet gerapporteerd
Gedeeltelijk gerapporteerd

GRI code Onderwerp

Niveau
van rap- Paginaporteren nummer Toelichting

Prestatie-indicatoren
HR1

Percentage en totaal van aantal investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn

HR2

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

opgenomen of waarvan de naleving is getoetst.
44 - 47

en op getroffen maatregelen.
HR3

Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensen-

Werkmaatschappijen die in een context

rechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de

opereren waar dit relevant is, geven
trainingen op ad hoc basis.

trainingen gevolgd heeft.
HR4

Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen.

HR5/

Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van (1) het ontnemen van

HR6/

het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, of

HR7

(2) kinderarbeid, of (3) gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen om dit uit te bannen.

HR8

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

48 - 51

de organisatie betreffende aspecten van de mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten.
HR9

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

Sociale prestatie-indicatoren: maatschappij
Disclosure on Management Approach
DMA

Doelen en resultaten

8, 9,
14 - 17,

BAM multi-stakeholdersdialoog in
maart 2010.

48 - 51
DMA

Beleid

8, 9,
48 - 51

DMA

Verantwoordelijkheid

DMA

Training

DMA

Voortgangsbewaking

Corporate Compliance Officer
28 - 31,
48 - 51
Corporate Compliance Officer

Prestatie-indicatoren
SO1

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

SO2

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

SO3

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

48 - 51

heeft gevolgd.
48 - 51

SO4

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

SO5

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

SO6

Totale waarde van financiële en in-natura-bijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde

BAM verleent geen bijdragen of steun

instellingen per land.

van welke aard ook aan politieke partijen of personen.

SO7
SO8

Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, anti-kartel-, en

Er zijn bij BAM geen gevallen van niet-

monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken.

naleving van deze regelgeving bekend.

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet

Er zijn bij BAM geen gevallen van niet-

naleven van wet- en -regelgeving.

naleving van deze regelgeving bekend.

Sociale prestatie-indicatoren: productverantwoordelijkheid
Disclosure on Management Approach
DMA

Doelen en resultaten

8, 9,
10 - 13

DMA

Beleid

8, 9,
10 - 13

DMA

Verantwoordelijkheid

Directeur CSR

DMA

Training

BAM heeft tijdens het verslagjaar geen
training gegeven m.b.t. productverantwoordelijkheid.

DMA
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Voortgangsbewaking

Directeur CSR

GRI code Onderwerp

Niveau
van rap- Paginaporteren nummer Toelichting

Prestatie-indicatoren
PR1

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

PR2

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

PR3

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

PR4

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

PR5

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

4, 5,
10 - 13

PR6

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

PR7

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketing-

Er zijn bij BAM geen gevallen van niet-

communicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat.

naleving van deze regelgeving bekend.

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

Er zijn bij BAM geen gevallen van niet-

klantgegevens.

naleving van deze regelgeving bekend.

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en -regelgeving

Er zijn bij BAM geen gevallen van niet-

betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten.

naleving van deze regelgeving bekend.

sponsoring).

PR8
PR9
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