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Inleiding

Wij zijn verheugd u hierbij het vierde duurzaamheidsverslag van Koninklijke BAM Groep te
kunnen presenteren. Dit verslag maakt deel uit van het (financiële) jaarrapport van BAM
over het verslagjaar 2010. Het maakt duidelijk dat duurzaamheid bij BAM inmiddels een
onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering is geworden. Waar het in ons financiële jaarrapport
vooral om meerwaarde gaat, staan in dit duurzaamheidsverslag mens en milieu centraal. Het
duurzaamheidsverslag van Koninklijke BAM Groep is evenals vorig jaar extern geverifieerd en
voldoet aan GRI B+.

0.1

Voorwoord raad van bestuur  

De inspanningen van BAM op het gebied van duurzaamheid worden steeds meer (h)erkend. BAM is opgenomen
in het Ethibel Excellence Investment Register. Tevens
maakt BAM in 2010 deel uit van het beleggingsuniversum van Triodos Bank. In de Transparantiebenchmark
van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie in Nederland behoort de verslaglegging
van BAM tot de beste twintig en is BAM uitgeroepen
tot sectorwinnaar. Ook onze werkmaatschappijen
BAM Construct UK en BAM Nuttall zijn in 2010 opgenomen in de lijst van Best Green companies, zoals gepubliceerd door de Sunday Times.
De impact van de gebouwde omgeving op de samen
leving en het milieu is groot. De ambitie van de Groep is
bij te dragen aan een veilige en gezonde omgeving om in
te werken, wonen, verplaatsen en ontspannen.

de (verwachte) economische groei. Op onze markten is
sprake van een grote concurrentie en prijzen bepalen in
hoge mate de kans om werk te acquireren. Wij geloven
dat de sector de komende jaren verder zal groeien als
gevolg van economische groei en demografische ontwikkelingen, waaronder een toenemende mobiliteit.
Marktprijzen voor hout, brandstof, bitumen, steen en staal
variëren en hebben een grote impact op bouwkosten.
Gezien de toekomstige druk op grondstoffen is het van
belang het gebruik te optimaliseren.
Vele partijen, variërend van opdrachtgevers, adviseurs,
leveranciers en onderaannemers, zijn betrokken bij onze
activiteiten. Dit vraagt om een hoge mate van coördinatie
in alle fasen van het bouwproces. Bij de selectie van leveranciers en onderaannemers zullen naast de traditionele
criteria als kwaliteit, veiligheid en prijs in toenemende
mate duurzaamheidsaspecten een rol spelen.
Weersomstandigheden hebben invloed op onze productiviteit en daarmee op onze winstgevendheid. Als gevolg
van klimaatveranderingen en de verwachte zeespiegelstijging zien wij meer kansen in de markt van kust- en oeverwerken en andere aan watermanagement gerelateerde
activiteiten, inclusief het aanbieden van onze kennis
en ervaring op dit gebied via het adviseren van derden.
Dankzij onze gespreide portfolio en kennis van het gehele
bouwproces kunnen wij integrale oplossingen bieden.

Koninklijke BAM Groep is sinds 16 september 2009
geselecteerd voor opname in het Ethibel EXCELLENCEinvesteringsregister. Deze opname werd onlangs opnieuw
bevestigd op 28 februari 2011.
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In perioden van economische teruggang blijven rendementen op langere termijn belangrijke aandachtspunten.
Ook in 2010 heeft BAM samen met opdrachtgevers en
ketenpartners duurzaamheid verder kunnen concretiseren. Wij hebben onze BAM Ondernemingsprincipes
uitgebreid met duurzaamheid als business driver en een
duurzame relatie met ketenpartners verder benadrukt,
omdat wij in de praktijk zien dat door intensievere samenwerking in de keten substantiële duurzaamheidswinsten
zijn te behalen.

De bouwsector is een cyclische sector en is gevoelig voor

Wij zien in onze markten een toenemende aandacht voor
duurzaamheid, in het bijzonder met betrekking tot het
reduceren van het energiegebruik en daarmee ook van de
CO2-emissie. Steeds vaker zullen energiemanagementsys
temen in onze bouwwerken worden toegepast,waardoor
de (technische) complexiteit van bouwwerken zal toenemen. Met de kennis die wij op dit gebied in huis hebben,
het vakmanschap van onze medewerkers en onze projectmanagementkwaliteiten kunnen wij kansrijk op deze
ontwikkelingen inspelen.

2010  
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De bebouwde omgeving is nooit af en zal er in 2020
anders uitzien dan vandaag. De lange levensduur van
bouwwerken impliceert dat huidige projectontwikkelingen hierop moeten anticiperen, bijvoorbeeld ten aanzien
van energiegebruik en CO2-emissies, demografische veranderingen, uitputting van grondstoffen en afname van
biodiversiteit.

Duurzame innovaties zijn noodzakelijk. Dit vraagt om het
mobiliseren van alle kennis op het gebied van duurzaamheid binnen onze organisatie en niet in de laatste plaats
oprechte betrokkenheid van onze medewerkers.
In 2011 zal BAM verdere stappen zetten om meer inzicht
te verkrijgen in de eigen duurzaamheidsprestaties, zodat
kan worden gestuurd op duurzame oplossingen, waarbij
BAM samen met ketenpartners en belanghebbenden
een belangrijke rol vervult bij het realiseren van een
duurzame(re) leef- en werkomgeving.

Ir. N.J. de Vries (1951), voorzitter:
Handelen vanuit het hart met oog op onze toekomst,
omdat onze wereld nooit af is

Raad van bestuur, van links af:
N.J. de Vries, M.J. Rogers, J. Ruis en
R.P. van Wingerden.

BAM wil voorkeursleverancier zijn van duurzame oplossingen, een hoge ambitie. Wij zien duurzaamheid als een
kans om ons vakmanschap zichtbaar te maken en verder
te ontwikkelen met als resultaat een plezierige woon- en
werkomgeving voor alle generaties.
M.J. Rogers FCIOB, FICE (1955):
Mobiliseren van potentieel

J. Ruis (1950):
Zoektocht naar duurzaamheidsparameters
Transparantie is essentieel voor het sturen op duurzaamheid. Wij werken hard aan datatracking en het koppelen
van interne kennis, zodat wij integrale oplossingen kunnen bieden die zichtbaar waarde toevoegen aan onze
leefomgeving.
Ir. R.P. van Wingerden MBA (1961):
Management en nieuwe samenwerkingsvormen  
Meer aandacht voor duurzaamheid vraagt om een geïntegreerde aanpak, waarbij de lange termijn via het concept
‘total cost of ownership’ in ogenschouw dient te worden
genomen. Met partners in het bouwproces werkt BAM
aan nieuwe en vruchtbare samenwerkingsvormen. Lean
construction en virtueel bouwen vormen daarbij sleutelbegrippen.

5

  2010

In de overgang naar een duurzaam gebouwde omgeving
is kennis cruciaal. De wereld verandert snel en dit betekent dat de organisatie snel moet schakelen en communiceren. Hiervoor is het mobiliseren van potentieel in de
Groep van belang, niet alleen via opleidingsprogramma’s,
maar ook via het delen van kennis.

0.2

De Europese bouwsector

De bouwsector vervult een onmiskenbare en belangrijke rol in de economie. De sector is zowel werkgever
als producent en afnemer van producten en diensten.
Bouwondernemingen staan midden in de maatschappij en hebben op allerlei manieren invloed op mens en
milieu.
Mens
De bouw heeft grote invloed op de mens, door onder
meer een veilige en aangename woon- en werkomgeving
te bieden en te zorgen voor een adequate infrastructuur.
In de Europese bouwsector werken ongeveer twaalf miljoen mensen.
Op bouwplaatsen komen relatief veel veiligheids- en
gezondheidsrisico’s samen, zoals het werken op hoogte
en omgaan met zware bouwmaterialen. Het aantal ongelukken in de bouwsector is relatief groot in vergelijking
met andere sectoren.
2010  
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Milieu
In directe samenhang met de bouw staat de productie,
het transport en de verwerking van bouwmaterialen.
Hiermee is tevens een grote hoeveelheid afval gemoeid.
Het Europees Milieuagentschap (EMA) onderscheidt binnen de Europese Unie de volgende grote afvalstromen:
fabricageafval (26 procent), afval uit mijnen en steen
groeven (29 procent), bouw- en sloopafval (22 procent)
en gemeentelijk vast afval (14 procent).
• Europa stelt in 2020 recycling van 70 procent van het
sloop- en bouwafval verplicht. In Nederland wordt van het
sloop- en bouwafval 95 procent gerecycled.
De energiebehoefte van de bebouwde omgeving is met
name in de gebruiksfase, waar de consument steeds meer
eisen stelt aan comfort, relatief hoog.
20-20-20-doelstellingen Europese Unie:
• Reductie van CO2-emissies met 20 procent
(ten opzichte van 1990).
• 20 procent van energieverbruik van EU afkomstig uit
hernieuwbare bronnen.
• Vermindering van 20 procent verbruik van primaire
energie in vergelijking met de verwachte niveaus 		
door verbetering van energie-efficiëntie.

Meerwaarde
Het economisch belang van de bouwsector in Europa is
ongeveer 6 procent van het Bruto Binnenlands Product.
De sector zorgt voor 10 procent van de totale werkgelegenheid in de Europa. Bijna 50 procent van alle investeringen in Europa vindt plaats in de bouwsector.In Nederland
zijn in totaal 85.000 bedrijven actief in de bouw, waarin
een half miljoen mensen werkzaam zijn. Samen zorgen zij voor een omzet van 48 miljard euro. De bouw
draagt in Nederland voor acht procent bij aan het Bruto
Binnenlands Product en is daarmee één van de belangrijkste bedrijfstakken van de economie.
(Bron: Strategic Research Agenda for the European
Construction Sector, European Construction Technology
Platform (ECTP), december 2005).

0.3

Profiel

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. Zie kerncijfers pagina 1.

0.4

Organisatie en netwerkvestigingen
Bouw

Vastgoed

Infra

Publiekprivate samenwerking

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

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
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Ierland

BAM Wallonie

Consultancy en engineering
Tebodin

Van Oord (21,5%)

Sector
Werkmaatschappij
Actief in deze sector
Deelneming

* BAM Construction en BAM Properties maken deel uit van BAM Construct UK.
** BAM Building, BAM Property en BAM Civil maken deel uit van BAM Contractors.
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1.1

Koninklijke BAM Groep

Activiteiten

BAM realiseert gebouwen en infrastructuur, zoals woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, winkels en wegen.
Met zo’n 26.000 medewerkers brengt BAM jaarlijks duizenden projecten tot stand.
De bedrijfsfilosofie van BAM is opdrachtgevers 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
het vakmanschap van de medewerkers.

Sectoren en landen
Een beschrijving van de sectoren en landen waarin BAM
werkzaam is, staat in het jaarrapport 2010. Hierin zijn
tevens de risico’s en kansen beschreven. Dit geldt ook
voor de algemene ontwikkelingen in de sector en onze
positie daarin.
Projectverwerving
Projecten worden voornamelijk verworven in een zogenoemde ‘een-op-een-relatie’ met de opdrachtgever of via
een tenderprocedure.
Tenders (projectaanbiedingen) worden gegund op basis
van prijs, vakmanschap en financiële ratio’s, zoals solvabiliteit. Tendertrajecten kunnen bij grote, complexe projecten tijdrovend zijn en de kosten kunnen oplopen tot 1 à
2 procent van de totale bouwkosten.

Contractvorming
BAM sluit jaarlijks een groot aantal omvangrijke en kleine
contracten af. De volgende vier soorten contracten
komen het meeste voor:
• bouw;
• ontwerp en bouw;
• ontwerp, bouw, exploitatie en onderhoud, meestal tussen twee en tien jaar (DBOM);
• ontwerp, bouw, financiering, exploitatie en onderhoud
(DBFMO).
Bij een bouwcontract verplicht BAM zich tegen een
bepaalde prijs en binnen een bepaalde periode een bouwwerk op te leveren. Bij een ontwerp en bouw vertaalt
BAM de wensen van de opdrachtgever naar projectspecificaties.
In een zogenoemd publiek-privaat samenwerkingsproject
(PPS) wordt veelal door een (semi-)publieke opdrachtgever het gehele traject van ontwerp, bouw, exploitatie en
onderhoud, inclusief het arrangeren van externe financiering van het project uitbesteed (DBFMO). Het betreft vaak
complexe projecten met een langdurige periode (bijvoorbeeld 25 jaar) van exploitatie en onderhoud.
BAM behaalt een deel van de omzet uit onderhouds
contracten voor gebouwen en infrastructuur. In het
marktsegment Infra bestaan projecten in toenemende
mate uit een deel projectuitvoering en een deel onderhoud. In pps-projecten zijn deze werkzaamheden inbegrepen in het contract.
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In beginsel is Koninklijke BAM Groep bereid elke bouw
opdracht uit te voeren waaraan een zorgvuldig besluit
vormingsproces ten grondslag ligt dat wordt gesteund
vanuit de politiek en de samenleving op grond van
diepgewortelde democratische principes. Indien de
samenleving aan individuen en/of belangengroeperingen
voldoende juridische mogelijkheden biedt om hun eventuele bezwaren tegen de gehele of gedeeltelijke uitvoering van een bouwproject te toetsen, ziet BAM aanleiding
noch mogelijkheden om hierin eigen afwegingen te
maken. In alle andere gevallen wegen wij onze betrokkenheid bij projecten van geval tot geval af. In die situaties
laat BAM zich leiden door onder meer haar eigen business
principles en algemeen geaccepteerde richtlijnen van bijvoorbeeld de OECD en de Wereldbank.

Onderaannemers
Projecten worden merendeels uitgevoerd door onze
werkmaatschappijen in samenwerking met onze onderaannemers. Dit gebeurt via een groot netwerk van vestigingen in de diverse thuislanden en daarbuiten.
Projecten kunnen ook samen met andere bouwbedrijven
worden uitgevoerd (in zogenoemde joint ventures). Dit
is bij circa 13 procent van de omzet van BAM het geval.
Gemiddeld wordt 55 à 60 procent van de omzet uitbesteed aan onderaannemers. Het gaat hierbij om grote
aantallen, waarbij de Groep bij voorkeur langdurige
samenwerkingsrelaties met hen wil aangaan.

1.2

Duurzaam bouwen

Voor BAM is duurzaam bouwen het creëren van een veilige, gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving
voor de gebruiker. Toekomstbestendigheid van bouwwerken en infrastructuren is daarbij het uitgangspunt,
waarbij verantwoordelijk wordt omgegaan met natuurlijke hulpbronnen.
Veel partijen zijn betrokken in het bouwproces, zoals
opdrachtgevers, adviseurs, leveranciers en onderaannemers.

2010  
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Een deel van onze activiteiten is het zelf ontwikkelen en
beheren van bouwwerken en infrastructuren via onze
vastgoedbedrijven en bij DBFMO via BAM PPP. In deze rol
is voor BAM de ruimte voor het realiseren van duurzame
producten het grootst. BAM voert in zo’n geval de regie
over de diverse fasen van het gehele bouwproces in nauw
overleg met alle betrokkenen. Duurzame oplossingen zijn
in het gehele bouwproces goed te integreren en optimaliseren.
BAM realiseert het grootste deel van de omzet
(circa 90 procent) in opdracht van derden en neemt de
(technische) voorbereiding en bouw als aannemer voor
zijn rekening. In deze rol adviseert BAM opdrachtgevers
over duurzame oplossingen. Ook hier geldt dat hoe vroeger BAM in het bouwproces deelneemt, hoe efficiënter
het totale bouwproces kan worden doorlopen. In de prak-

tijk is het doorvoeren van duurzame oplossingen hier lastiger, omdat sprake is van een gefragmenteerde aanpak,
waarbij betrokken partijen veelal hun eigen deelproces
optimaliseren.
BAM is voorstander van het werken met geïntegreerde
contractvormen, omdat dan beter kan worden gestuurd
op duurzaamheid en de efficiency van het gehele bouwproces sterk kan worden verbeterd. Die sturing op
optimalisatie van het gehele bouwproces in plaats van
optimalisatie van de deelprocessen, vraagt om andere
samenwerkingsvormen in de gehele bouwprocesketen.
Bij de Groep zijn alle schakels aanwezig om dit proces te
faciliteren.
BAM wil de specialist zijn op het gebied van duurzaam
bouwen. De Groep is in samenwerking met derden
zeer actief in het ontwikkelen van kennis op dit gebied.
Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van diverse
duurzaamheidstoolkits. Deze toolkits bevatten duurzame
concepten op het gebied van energie, gezondheid en
materiaal voor de nieuwbouw en renovatie van woningen
en kantoren. Momenteel werkt AM aan de toolkit voor
energieneutrale gebiedsontwikkeling. Deze handleiding
beschrijft wat de essentiële stappen zijn in het proces
van duurzame gebiedsontwikkeling, wat de bestuurlijke,
procesmatige en technische knelpunten zijn en wat dient
te veranderen om op het niveau van gebiedsontwikkeling
tot een werkelijke energietransitie te komen. Deze toolkits zijn publiek beschikbaar gesteld (zie bijlage 9.2).

De mate van invloed op duurzaamheid eindproduct
Hoge invloed

Lage invloed

Ontwikkel

Ontwerp

Bouw

Exploitatie
Onderhoud

Prof.dr.ir. Anke van Hal (TU Delft en Nyenrode Business Universiteit):

‘Meer aandacht voor
bestaande woningvoorraad’
‘Samenwerking, zowel binnen een concern als BAM,
als binnen de gehele keten van het bouwproces, is een
absolute voorwaarde om de omschakeling naar een
duurzaam gebouwde omgeving te doen slagen. De
economische crisis is het moment daar serieus werk
van te maken. Verandering is nodig, dus waarom niet
meteen de stap naar duurzaamheid? Steeds meer partijen willen minder afhankelijk zijn van energie, water
en grondstoffen die alleen maar schaarser worden.
Wie denkt dat na deze crisis de sector op oude voet
verder kan, mist de boot. Concurreren op prijs is niet
langer de enige weg. Andere businessmodellen – mede
gebaseerd op duurzaam ondernemen – zijn een absolute voorwaarde om succes te hebben en je te onderscheiden van concurrenten.’

Actuele thema’s
Wil BAM voorop lopen bij de omschakeling naar duurzame oplossingen, dan is het volgens de hoogleraar
noodzakelijk de aandacht te richten op enkele actuele
thema’s. Zij noemt als voorbeeld het verduurzamen van
de bestaande woningvoorraad en de aanpak (herbestemming) van leegstaande kantoren. ‘Duurzaam bouwen
gaat nog te veel – ook in het onderwijs – over nieuwbouw. Terwijl het van groot belang is iets te doen met de
enorme hoeveelheid bestaande woningen, onder andere
die uit de jaren zestig en zeventig. Wie daarvoor slimme
oplossingen weet te ontwikkelen, vergroot zijn kansen op
de markt.’

Prof.dr.ir. Anke van Hal (1965)
is hoogleraar Sustainable
Building bij het Center for
Sustainability van Nyenrode
Business Universiteit en praktijkhoogleraar Sustainable
Housing Transformation aan
de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Op Nyenrode
richt zij zich op integratie van duurzaam bouwen in
de markt. In Delft concentreert zij deze opgave op de
actuele problematiek van bestaande woningen en
wijken. Voor zij werd aangesteld als hoogleraar runde
zij een eigen adviesbureau dat eveneens gespecialiseerd was in het creëren van een vraag naar duurzaam
bouwen. Zij heeft een technische achtergrond in
architectuur, maar was ook jarenlang actief in de journalistiek. Zij was gedurende tien jaar hoofdredacteur
van het vakblad Puur Bouwen (voorheen Duurzaam
Bouwen) en gedurende drie jaar hoofdredacteur van
het consumententijdschrift Puur Wonen. Zij schreef
vele boeken en artikelen over haar vakgebied en is lid
van diverse werkgroepen en commissies.

Cruciale stap
‘Slim samenwerken is een cruciale stap op weg naar
duurzaamheid. Het begint met beheersing van het bouwproces. Het geld dat je bespaart met het reduceren van
verspilling kun je investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Die moeten dan wel ook andere voordelen dan alleen
milieuvoordelen hebben. In dat geval sla je twee vliegen
in een klap.
In 2020 voorzie ik dat een succesvolle bouwonderneming
zich uitsluitend kan onderscheiden op basis van kwaliteit, waaronder ook duurzaamheid valt, in plaats van op
prijs. Daarvoor moeten nu stappen worden gezet. Meer
transparantie in de keten bijvoorbeeld. Gelukkig zie je
dat nu al gebeuren. Zoals de jonge professionals van BAM
en collega-bouwbedrijven samen met hun management
open discussies voeren, dat had ik een paar jaar geleden
niet voor mogelijk gehouden.’

‘Duurzaamheid is de toekomst’
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Prof.dr.ir. Anke van Hal is praktijkhoogleraar Sustainable
Housing Transformation aan de faculteit Bouwkunde
van de TU Delft en hoogleraar Sustainable Building
and Development bij het Center for Sustainability van
Nyenrode Business Universiteit. BAM ondersteunt deze
Nyenrodeleerstoel. ‘Voor een particuliere universiteit
als Nyenrode is financiële steun vanuit het bedrijfsleven
onmisbaar. Het stelt ons in staat onze wetenschappelijke
diepgang te behouden. In ruil daarvoor krijgt BAM onder
andere als een van de eerste toegang tot nieuwe kennis.’
Van Hal: ‘Duurzaamheid is geen hype die overwaait.
Gelukkig zien steeds meer mensen de noodzaak van
verandering in. Het is binnen een organisatie van belang
deze groep vernieuwers ruimte te geven ideeën te ontwikkelen.’

Anke van Hal

1.3

Sturen op duurzaamheid in projecten

BAM’s invloed op duurzaamheid in de bouwfase is afhankelijk van de rol die de onderneming in het bouwproces
inneemt.
Ontwikkelfase
Zoals eerder aangegeven is de ruimte bij het zelf ontwikkelen van gebouwen en infrastructuren voor het realiseren van duurzame producten het grootst.
Wanneer in gebouwen en gebieden meerdere functies
worden geïntegreerd, kan de totale duurzaamheid groter
worden dan de som der delen.

2010  
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Voorbeelden van deze geïntegreerde concepten zijn de
Emissieloze Weg (waarin onder andere groene geluidsschermen fijnstof afvangen), cradle-to-cradle gebiedsontwikkeling en met energie uit onbehandeld grondwater
wordt een zwembad verwarmd en een school gekoeld.
Tevens werkt de Groep aan de verdere ontwikkeling van
energieneutrale gebouwen, energiezuinig asfalt (LEAB),
Xbloc, Dijkdeuvels, W&R Groenwoning, Ecobeach en
andere innovaties (zie bijlage 9.2). BAM wil de kennis en
ervaring op het gebied van groene en CO2-arme bouwmaterialen de komende jaren verder ontwikkelen en in de
praktijk testen samen met opdrachtgevers, kennisinstellingen en innovatieve partijen.
Ontwerpfase
In de rol van (technisch) ontwerper kan BAM duurzame
oplossingen aanbieden en zichtbaar maken waarom
deze duurzaam zijn. Door slimmer te ontwerpen, het
toepassen van ervaringen uit verschillende disciplines en
sectoren alsook een integrale aanpak kan BAM de duurzaamheid gedurende de levenscyclus van een bouwwerk
vergroten.
In zijn algemeenheid geldt dat wanneer BAM invloed
heeft op het technisch ontwerp de ruimte voor het
realiseren van duurzame oplossingen vanuit de Groep
het grootst is. In zo’n geval kan BAM zo nodig de verantwoordelijkheid nemen voor duurzamere uitwerkingen.
Wanneer ook de exploitatie in het contract is betrokken
kan BAM, via lifecycle-costing, een goede balans vinden
tussen investeringen en exploitatiekosten van duurzame
oplossingen.
Om energieneutraal te ontwerpen maakt BAM de
gebruikskosten zichtbaar. Hierdoor krijgen opdrachtgevers inzicht in de opbrengsten van duurzame ontwerpen.

Voorbeelden hiervan zijn de GreenUp-tool van BAM
Utiliteitsbouw. Dit model maakt duurzame alternatieven
inzichtelijk, concreet en meetbaar zowel op het gebied
van duurzaamheidscore als financieel. De GreenUp-tool
geeft daarmee richting aan ambities van het ontwerp en
maakt vastgoed waardevast. Bij Tebodin wordt gebruik
gemaakt van value engineering om duurzaamheid in projecten te versterken op basis van functionele analyses.
BAM ervaart in de praktijk dat energiemanagement
systemen en automatisering (domotica) bijdragen aan
het comfort, de veiligheid en duurzaamheid van de
gebouwde omgeving. Deze aspecten kunnen eveneens
worden meegenomen in de technische ontwerpfase.
BAM bereidt steeds vaker het bouwproces virtueel voor
door Building Information Modelling (BIM). Door deze
simulatie kan de bouw efficiënter worden uitgevoerd en
kunnen nauwkeuriger inschattingen worden gemaakt van
de benodigde materialen. Het biedt tevens mogelijkheden voor een betere samenwerking met onderaannemers
en leveranciers. Door BIM komen eventuele ontwerpfouten vooraf aan het licht in plaats van op de bouwplaats.
Bouwfase
Door bouwprojecten goed voor te bereiden vermijdt BAM
de veiligheid- en gezondheidsrisico’s van medewerkers en
voor allen die te maken hebben met de bouwactiviteiten,
waaronder het publiek. Door een uitgekiende logistiek
wordt zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaakt. Veel aandacht wordt besteed aan het verder
ontwikkelen van het vakmanschap van de medewerkers
via de BAM Vakschool.
Als bouwer is het beheersen van het bouwproces en een
goede communicatie met alle betrokkenen van belang
om de kwaliteit van het eindproduct en de leefbaarheid voor de omgeving tijdens het bouwproces zo hoog
mogelijk te houden. BAM is een van de oprichters van
het Bewuste Bouwers keurmerk, dat in navolging van het
Britse Considerate Constructors Scheme in april 2010 officieel in Nederland is geïntroduceerd.
BAM heeft diverse initiatieven gestart om het energieverbruik te reduceren, de hoeveelheid afval te beperken en
meer gescheiden te verwerken. Om de CO2-emissie zichtbaar te maken kunnen met de Project Carbon Calculator
andere energiezuinigere bouwmethoden worden geselecteerd. Met de introductie van lean bouwen bij BAM voor
zowel de planningsfase als de uitvoeringsfase wordt door
een goede afstemming met de hele keten het transport,

de hoeveelheid afval en de hinder voor de omgeving
geminimaliseerd.   
Exploitatie/onderhoudsfase
Bouwwerken hebben meestal een lange levensduur en
de milieuimpact is over het algemeen het grootst in de
gebruiksfase. Hiermee dient het ontwerp rekening te
houden.
Bestaande gebouwen kunnen door goed onderhoud voldoen aan de energiestandaarden van de toekomst. Het
grootste potentieel aan energiebesparing is te behalen in
de bestaande bouwvoorraad. Waar de Toolkit Duurzame
Woningbouw zich concentreert op nieuwbouw, gaat de
Toolkit Bestaande Bouw dieper in op de energiebesparing
in de bestaande woningbouw. Ook aan deze toolkit heeft
BAM een belangrijke bijdrage geleverd.

De toenemende leegstand in binnenstedelijk gebied
vraagt om creatieve oplossingen. Omgevingsbouwer
TomorrowToday (www.tt-now.com) en BAM
Utiliteitsbouw zijn in gesprek met gemeenten om
bestaande ruimte een andere functie te geven.

Kortom: aandacht voor de gebruiker, life-cyclecosting, nieuwe samenwerkingsvormen en lean
construction zijn sleutels voor een succesvolle
duurzame ontwikkeling.
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1 Modulogreen ®

5 Emissieloze Weg

2 Soccer City

6 SouterRain

3 Passiefhuizen

7 GreenUp Tool

4 Hoofdkantoor Co-operative Group

8 Hernieuwbare energie

2

2.1

Strategie en beleid

Strategische agenda

2.2

Stakeholders   

BAM stelt voor elke periode van drie jaar een zogenoemde
strategische agenda op, die het management als richtsnoer
dient bij de verdere ontwikkeling van het concern. Begin
2010 heeft BAM de strategische agenda voor de periode
2010-2012 gepubliceerd. Deze strategische agenda is in
nauw overleg met de directies van de werkmaatschappijen
tot stand gekomen. Het vaststellen van de prioriteiten en
het bewaken van de doelstellingen vinden eveneens plaats
in overleg met het senior management.

BAM heeft regelmatig contact met diverse groepen stakeholders, in het bijzonder met die in de financiële wereld,
potentiële opdrachtgevers en partners in de procesketen als
ook kennisinstellingen, niet-gouvernementele organisaties
(ngo’s) en overheden.

BAM bundelt alle krachten om de financiële en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. BAM wil aandeelhouders

In 2010 is BAM gestart met een zogenoemde multistakeholderdialoog, waarin meerdere stakeholders, zoals opdrachtgevers, leveranciers, overheid en ngo’s gezamenlijk zijn

Het Groepsbeleid steunt op vier pijlers:
1. Vakmanschap op alle niveaus blijft de basis voor het
primaire proces. BAM ontwikkelt zich gestaag tot een
organisatie van professionals. Dit betekent toepassing
van creativiteitstechnieken, lean construction management en virtueel bouwen.
2. Alle medewerkers dienen de kennis en ervaring die breed
in de Groep aanwezig is te kunnen inzetten en zo de
slagkracht van BAM te vergroten. Het potentieel van de
Groep (medewerkers, kennis, vakmanschap en materieel) dient ten volle te worden benut.
3. Human resources management zal zorgen voor voldoende vakbekwaamheid en het ontwikkelen van managementpotentieel op elk niveau van het bedrijf. Hierbij gaat
aandacht uit naar de ontwikkeling van vaardigheden en
verbreding van kennis, de diversiteit van het personeelsbestand, alsook naar werving en selectie.
4. Het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord
ondernemen zal zich toespitsen op het bevorderen van
een goede gezondheid en veilige werkomstandigheden
in het gehele bouwproces, het verminderen van de ‘CO2voetafdruk’ en op afvalverwerking.
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de strategische agenda.

uitgenodigd om hun visie te geven met betrekking tot de
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, het bepalen van de relevantie van deze ontwikkelingen voor BAM
en het adviseren over een mogelijke aanpak. BAM heeft de
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
(VBDO) verzocht deze multistakeholderdialoog tot en met
2012 jaarlijks voor BAM te organiseren.  
Opdrachtgevers
BAM is dagelijks in overleg met opdrachtgevers. Meer en
meer is duurzaamheid daarbij onderwerp van gesprek.
Daarnaast organiseert BAM opdrachtgeversbijeenkomsten om kennis te delen en vernieuwing in de keten te
realiseren. Diverse opdrachtgevers hebben een eigen
duurzaamheidsmeetlat ontwikkeld, zoals ProRail met de
CO2-prestatieladder.
Medewerkers
De medewerkers staan centraal en alle werkmaatschappijen
hebben regelmatig bijeenkomsten om duurzaamheidsaspecten te bespreken en kennis te delen. Uiteraard vinden
frequent gesprekken plaats tussen leidinggevenden en
(groepen) medewerkers. Ook in het kader van medezeggenschap vindt regulier overleg plaats bijvoorbeeld met de
Europese Ondernemingsraad (EOR).
Aandeelhouders
De communicatie met beleggers en meer in het algemeen
de financiële wereld 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 2010
waren er meer dan 25 roadshowdagen en ruim 200 ontmoetingen. Alle data en locaties van roadshows, seminars
en dergelijke worden gepubliceerd op de website van
Koninklijke BAM Groep.
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een solide winst bieden die resulteert in een aantrekkelijk
dividend en een waardevermeerdering van de aandelen.
BAM streeft een gezonde groei van de activiteiten na in
alle thuismarkten in de rol als totaalaanbieder in het bouwproces van ontwikkelen tot en met facility management.
Hiervoor zal BAM nieuwe concepten of producten ontwikkelen in segmenten met groeimogelijkheden voor een
energiezuinige leefomgeving.

BAM-medewerkers onderhouden vele contacten met diverse
stakeholders en zij gaan in het kader van projecten dagelijks
de dialoog aan met hun ketenpartners en omgeving.  

Symposium ’Op weg naar de groene
bouwplaats’, Breukelen.

Leveranciers, onderaannemers en co-makers
Inkopers van BAM zijn dagelijks in gesprek met leveranciers, onderaannemers en co-makers over duurzame

2010  
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inkoop (met name over veiligheids-, gezondheids- en
milieuaspecten van producten en innovatie). Afgelopen
jaar heeft BAM een leveranciersevaluatie uitgevoerd op
het gebied van duurzaamheid. De resultaten hiervan zijn
besproken in januari 2010 met de honderd grootste leveranciers in Nederland. Elders in dit verslag wordt hierover
uitvoeriger bericht. Dit geldt ook voor een bijeenkomst in
september 2010 met een groot aantal leveranciers rondom
het thema ‘de Groene Bouwplaats’. Ongeveer zestig
deelnemers waren naar Nyenrode Business Universiteit
gekomen om ervaringen te delen en ideeën op te doen over
duurzame(re) bouwplaatsen. De initiatiefnemers hadden
een interactief programma opgezet, waarin de deelnemers
in creativiteitssessies zelf ideeën konden formuleren, die
werden gepresenteerd aan een deskundige jury. De jury
riep ‘de slimme keet’ uit tot het winnende idee. De bedenkers presenteerden de bouwkeet als uithangbord. Door
de uitgangspunten van het passiefhuis te vertalen naar de
bouwkeet kun je op de bouwplaats duurzame bouwketen
plaatsen, die bovendien als informatiepunt voor de omgeving dienst doen (community engagement).
  
Kennisinstellingen
BAM werkt samen met universiteiten, hogescholen en
onderzoeksinstellingen in het kader van innovatie en opleidingsplaatsen. BAM heeft verschillende samenwerkingsverbanden, onder meer met TU Delft en Nyenrode Business
Universiteit.
BAM ondersteunt de TU Delft al sinds 2008 bij een project
voor strategische kennisuitwisseling over en onderzoek
naar duurzame technologische ontwikkeling in de bouw.
Daarnaast heeft BAM in 2010 een overeenkomst gesloten
op het gebied van onderwijs en onderzoek. Het betreft de
onderzoeksgebieden ‘Deltatechnologie’, ‘Bouw en Infra’
en ‘Transport’.
BAM ondersteunt sinds 2009 het fundamenteel en toe

gepast onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit
op het gebied van duurzame innovatie en ontwikkeling.
BAM is hiermee een prominente sponsor van het Center for
Sustainability van Nyenrode.
Branchegenoten
BAM werkt samen met vele branchegenoten en
brancheorganisaties in de thuislanden van de Groep,
zoals in Nederland: Bouwend Nederland en in het
Verenigd Koninkrijk: The Federation of British Industry.
BAM vindt het van strategisch belang om internationale
ontwikkelingen in de bouwwereld op de voet te volgen
en waar mogelijk een inhoudelijke bijdrage te leveren.
Een voorbeeld hiervan is ENCORD (European Network of
Construction Companies for Research and Development) en
ECTP (European Construction Technology Platform). Beide
organisaties worden voorgezeten door prof.ir. G.J. Maas,
directeur strategie van Koninklijke BAM Groep. Daarnaast
dragen medewerkers van BAM bij aan casestudies, richt
lijnen via werkgroepen en workshops.
Overheden
Om projecten te realiseren, zijn overheden in het kader van
vergunningverlening, regelgeving en toezicht een vaste
gesprekspartner. De laatste jaren neemt de invloed vanuit
Europa en van internationale normen toe. BAM wordt
regelmatig gevraagd om kennis op het gebied van duurzaam aanbesteden te delen. Prof.ir. Maas heeft namens
ECTP in dialoog met het Europese parlement de Europese
Commissie gesproken over onderzoek naar een bouwsector
die in 2030 duurzaam en competitiever is.
Ngo’s
Door ondertekening van een convenant in 2009 geeft BAM
steun aan The Borneo Initiative. The Borneo Initiative bevordert duurzaam bosbeheer in Indonesië. Daarnaast heeft
BAM al sinds 2007 een convenant met FSC Nederland om
verantwoorde bosbouw te stimuleren door te kiezen voor
FSC-gecertificeerd hout.  

Ton Rennen, duurzaamheidsanalist Triodos Bank

Bewust beleggen in BAM
Duurzaam beleggen in BAM? Sinds de zomer van 2010
is dit mogelijk via een van de beleggingsfondsen van
Triodos Bank. Alleen bedrijven die op het gebied van
duurzaamheid beter presteren dan hun branchegenoten, komen in aanmerking voor belegging. Bovendien
moeten ze voldoen aan Triodos’ strikte normen. In het
– uiteraard – duurzame kantoorgebouw van Triodos in
Zeist vertelt Ton Rennen, duurzaamheidsanalist, over
het onderzoek dat vooraf ging om Koninklijke BAM
Groep aan het beleggingsuniversum van Triodos toe te
voegen.
’De beoordeling gaat in twee stappen’, legt Rennen uit.

Triodos beoordeelt zeer streng. Het gaat onze klanten
immers om ‘bewust’ beleggen. Om dat te kunnen waarmaken, gaan wij in de tweede stap zorgvuldig na of de
bedrijven uit de beste-50%-categorie aan onze criteria voldoen. BAM valt in de sector ‘Construction & Engineering’.
De belangrijkste aandachtspunten voor deze sector zijn
kartelvorming, corruptie, natuuraantasting en milieuverontreiniging. BAM doorstond de toets en scoort
bovengemiddeld op corporate governance en milieu.
Verbeterpunten? Als marktleider zou BAM een actievere
rol kunnen spelen in sectorinitiatieven die uitdagingen op
milieugebied aanpakken, zoals afvalverwerking en CO2reductie. Deze onderwerpen moeten ook een rol spelen
bij het selecteren, assisteren en monitoren van leveranciers, zodat ook zij duurzaam handelen.
Het contact met de duurzaamheidsexperts van BAM
verliep heel soepel. Onze vragen werden direct dieper de
organisatie ingezet. Ik heb de indruk dat BAM heel

Duurzaamheidsanalist
Triodos Bank
Triodos Bank is door de
Financial Times in 2009 uitgeroepen tot duurzaamste
bank ter wereld. De missie
van Triodos Bank is om het
geld van haar klanten te laten werken aan positieve
maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Als enige gespecialiseerde bank biedt Triodos
de mogelijkheid met geïntegreerde lenings- en beleggingsproducten binnen Europa te investeren in duurzame sectoren. Om aan het beleggingsuniversum van
Triodos Bank toegevoegd te worden, beoordeelt de
bank bedrijven op duurzaam handelen.
www.triodos.nl
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bewuste keuzes heeft gemaakt op het gebied van duurzaam ondernemen. Het gaat gefaseerd, maar wel heel
grondig. Men beschouwt duurzaamheid terecht als een
bedrijfsbelang. Ook is discussie mogelijk en is men bereid
zwakke punten aan te geven. Dit duidt op een open
bedrijfsvoering, een belangrijke randvoorwaarde.
Na het grondige onderzoek naar de duurzame bedrijfsvoering blijkt dat BAM goed scoort en tweederde van zijn
wereldwijde concurrenten achter zich laat. Het zou mij
niet verbazen als het bedrijf zich in de toekomst in de kop
van het peloton bevindt. BAM in 2020? Uit diversiteitsoogpunt zou het mooi zijn als de vragen in de jaarvergadering van 2020 aan ‘mevrouw de voorzitter’ kunnen
worden gesteld’, zegt Rennen met een knipoog. ‘Maar
denk ook eens aan het koppelen van duurzaamheidsprestaties aan beloningsstructuren, naast economische prestaties. En om tegen die tijd een leider op milieugebied te
zijn, moet je alles energieneutraal kunnen bouwen.’

‘BAM beschouwt duurzaamheid
					 terecht als een bedrijfsbelang’

  2010

‘In de eerste stap vergelijken we een bedrijf met zijn
sectorgenoten op duurzaamheid. Wij lichten dan drie
onderdelen ‘door’: corporate governance, sociaal gedrag
en milieugedrag. Daaronder vallen zo’n tachtig deelonderwerpen, die elk een afzonderlijk gewicht krijgen.
Uiteindelijk leidt dat tot een totaalscore en gaan we met
de beste 50 procent van de sector door. Deze bedrijven
zijn doorgaans actief met duurzaamheid bezig en communiceren daar open over’.

Ton Rennen

2.3

Ondernemingsprincipes

Bij strategische besluitvorming wordt een afweging gemaakt tussen sociale, milieu- en economische belangen op korte en lange termijn. De BAM
Ondernemingsprincipes zijn afgeleid van de strategische
agenda en vormen de basis voor het managen van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Groep.
De ondernemingsprincipes zijn bepaald op basis van het
maatschappelijk belang in dialoog met belanghebbenden
en de invloed van BAM op deze onderwerpen. Jaarlijks
wordt dit tijdens een stakeholdersbijeenkomst getoetst.
In 2010 hebben stakeholders aangegeven verdere verduidelijking van de huidige principes van belang te vinden.
Bovendien bestaat behoefte om explicieter in te gaan
op de verantwoordelijkheid van BAM ten aanzien van de
ketenpartners en op de visie van BAM hoe duurzaamheid
en economische groei kunnen samengaan. De ondernemingsprincipes zijn hierop aangepast.
2010  
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Wij realiseren voor de samenleving noodzakelijke voorzieningen, zoals huisvesting, ziekenhuizen, scholen,
winkelruimten, ontspannings- en industriële faciliteiten,
transport, nutsvoorzieningen en infrastructuur. Wanneer
wij deze gebouwde omgeving tot stand brengen, dragen
wij ook verantwoordelijkheid om ons effect op maatschappij en milieu zo beperkt mogelijk te houden.
Bij alle aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt Koninklijke BAM Groep nauw samen met
medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. Wij streven ernaar om belangen op korte termijn
en op lange termijn met elkaar in evenwicht te brengen
en economische, milieu- en sociale overwegingen te integreren in onze strategische besluitvorming. Wij streven
naar een open dialoog met hen die door onze activiteiten
worden beïnvloed en wij communiceren tijdig en efficiënt
met onze externe relaties.
BAM wil een verantwoordelijke onderneming zijn. Dit
betekent dat wij onze werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de geldende ethische, professionele
en juridische normen. Wij vinden corruptie, omkoping en
concurrentievervalsing onaanvaardbaar.

Mensen:
Toegevoegde waarde bieden aan
opdrachtgevers, medewerkers,
zakenpartners en de samenleving.
1. Opdrachtgevers: Wij streven ernaar de verwachtingen
van opdrachtgevers te overtreffen.
Wij werken in partnerschap met onze opdrachtgevers
om hoogwaardige projecten tot stand te brengen binnen de gestelde termijn, veilig en met inachtneming
van het milieu. Wij zullen onze opdrachtgevers stimuleren en met hen samenwerken bij het ontwikkelen van
passende duurzame oplossingen. Wij willen de voorkeursleverancier zijn voor CO2-neutrale oplossingen.
2. Samenleving: Wij bevorderen goede contacten met
onze omgeving.
Onze bouw en renovatie werkzaamheden hebben van
nature een effect op de lokale omgeving, gebruikers
en samenleving. Wij zijn proactief in het minimaliseren
van hinder voor de lokale omgeving en streven ernaar
een positieve bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap.
3. Medewerkers: Wij staan voor onze medewerkers.
Wij creëren een veilige en inspirerende omgeving
waarin onze mensen zich kunnen ontwikkelen. Op deze
manier dragen medewerkers bij aan verdere ontwikkeling en groei van onze organisatie. De betrokkenheid
bij onze medewerkers is uitgewerkt in:
• Gezondheid en veiligheid – Wij beschouwen gezondheid en veiligheid als topprioriteit voor onze onderneming.
Wij hechten aan het continu verbeteren van onze
prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid voor al onze medewerkers en onderaannemers
en allen die te maken hebben met onze activiteiten,
waaronder het publiek in het algemeen.
• Gelijkheid en diversiteit – Wij bieden een uitdagende
werkomgeving, waar iedereen zich gewaardeerd en
gerespecteerd weet.
Wij zetten ons in voor het principe van gelijke kansen
en wij stellen zeker dat geen sollicitant of medewerker wordt benadeeld op grond van geslacht,
burgerlijke staat, ras, huidskleur, etnische herkomst,
geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, handicap
of leeftijd.
• Opleiding en ontwikkeling – Wij willen een lerende
cultuur scheppen en mogelijkheden bieden, waarbij

onze medewerkers hun kennis en vaardigheden
optimaal kunnen aanwenden voor de onderneming.
Wij zullen onze medewerkers helpen zich verder te
ontwikkelen waardoor zij kunnen bijdragen aan de
onderneming en zijn doelstelling.
4. Ketenpartners: Wij kopen op een verantwoordelijke
wijze in.
Wij behandelen onze ketenpartners eerlijk en verantwoord. Wij werken samen met onderaannemers
en leveranciers om ervoor te zorgen dat zij veilig en
milieubewust werken. Samen met onze voorkeurspartners bevorderen en ontwikkelen wij duurzame oplossingen en best practices voor de sector.

Milieu:
Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid
met het oog op toekomstige generaties.

8. Innovatie: Wij innoveren om evenwichtige duurzame
oplossingen te vinden.
Innovatie is essentieel voor de ontwikkeling van onze
onderneming en voor het vinden van krachtige duurzame oplossingen in de gebouwde omgeving.
Wij zullen samen met onze partners in de keten van
opdrachtgever tot onderaannemers en leveranciers
duurzame oplossingen aanrijken, waarbij economische,
milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in
evenwicht zijn.
Hierdoor kunnen wij verzekeren dat wij materialen efficiënt gebruiken en waarde bieden aan onze opdrachtgevers.
9. Voorspoed: Wij geloven dat duurzaamheid resulteert
in economische waarde.
Wij kiezen ervoor waarde te creëren door te werken
aan effectieve en winstgevende oplossingen voor onze
aandeelhouders die bijdragen aan een duurzame toekomst.
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5. Energie: Wij streven ernaar onze impact op de klimaatsverandering terug te dringen.
Wij zullen onze energie-efficiëntie verbeteren, onze
CO2-emissie verminderen en samenwerken met onze
opdrachtgevers aan CO2-neutrale oplossingen.

Meerwaarde:
Creëren van economische waarde.

Wij menen dat wij door het hanteren van deze
6. Grondstoffen: Wij verbeteren de efficiënte toepassing
van materialen.
Wij staan voor het terugdringen van onze impact op
natuurlijke grondstoffen, die worden gebruikt voor
onze producten. Wij zullen samenwerken met onze
opdrachtgevers en leveranciers om alternatieve materialen en methoden toe te passen om het gebruik van
grondstoffen te optimaliseren.
Tevens bevorderen wij de juiste handelswijze met
betrekking tot hergebruik en het beperken van afval.
7. Milieu: Wij zullen onze milieu-impact beperken.
Wij treffen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen
om onze activiteiten zodanig uit te voeren dat milieueffecten zo minimaal mogelijk zijn voor de locale omgeving. Wij bevorderen milieubewust handelen en zoeken
naar mogelijkheden om diversiteit op onze bouwplaatsen te bevorderen.

Ondernemingsprincipes waarde creëren voor onze aandeelhouders, opdrachtgevers, medewerkers en voor de
samenleving in brede zin.

Missie

Kernwaarden en principes

Beleid

BAM Ondernemingsprincipes

MVO-beleid
werkmaatschappijen
Veiligheidsbeleid

Regels en normen

BAM
Strategische
Agenda

Toolkit Integriteit

Gedragscode

Code
Voorwetenschap

Inkoopvoorwaarden

Safety Awareness Audit
Considerate Constructors Scheme

2.4

Sturen op duurzaamheid
in bedrijfsvoering

nisatie in het bijzonder een thema in Nederland, terwijl
vooral Britse werkmaatschappijen zich meer richten op
maatschappelijke betrokkenheid – community engagement.

De ondernemingsprincipes worden doorvertaald naar
Groepsbeleid en meetbare resultaten. Op Groepsniveau
stelt de raad van bestuur het duurzaamheidsbeleid vast
in overleg met de directies van de werkmaatschappijen.
In deze meetings met het senior management worden de
duurzaamheidissues vastgesteld en afspraken gemaakt
over de prioritering, doelstellingen, monitoring en rapportages.

Elke werkmaatschappij heeft een directielid die verantwoordelijk is voor duurzaamheid. De werkmaatschappijen rapporteren aan de raad van bestuur over
de voortgang en acties voor de implementatie van de
ondernemingsprincipes en over de bijdrage aan de
Groepsdoelstellingen. Werkmaatschappijen vertalen de
Groepsdoelstellingen. Het delen van ervaringen (best
practices) staat hierbij centraal.

Veiligheid, CO2-reductie en afvalmanagement, alsmede
integriteit, gelden Groepsbreed voor alle werkmaatschappijen. Naast deze speerpunten zijn werkmaatschappijen
vrij om onderwerpen toe te voegen. Zo is diversiteit, in
het bijzonder met betrekking tot het vergroten van de
participatie van vrouwen, ook in topfuncties in de orga-

Het onderwerp duurzaamheid maakt deel uit van de functie-uitoefening van leidinggevenden en medewerkers. Dit
komt onder meer tot uiting in regelmatige werkbesprekingen en beoordelingsgesprekken.

2010  
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BAM Ondernemingsprincipes

De duurzaamheidsmedewerkers komen regelmatig bijeen om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast wordt een
beroep gedaan op technische specialisten die werkzaam
zijn bij de Groep. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook
regelmatig externe stakeholders gevraagd aan te sluiten.
In 2010 zijn we gestart met landelijke bijeenkomsten
om best practices en kennis te delen in de Groep. Een
voorbeeld hiervan is een bijeenkomst met als thema ‘de
groene bouwplaats’ op Nyenrode Business Universiteit.
Om continu te verbeteren, is het van belang inzicht
te hebben in de impact van onze activiteiten en deze
effecten te meten. Daarom heeft BAM naast de al langer

In het jaarlijkse duurzaamheidsverslag rapporteert BAM
de vorderingen per ondernemingsprincipe aan stakeholders. Daarnaast is er op de website www.bam.nl onder
Duurzaam nog meer informatie te vinden over vorderingen, ondermeer op de BAM CO2-Desk.

2.5

Doelstellingen 2020

In de strategische agenda besteedt BAM expliciet aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
door zich ten doel te stellen om kpi’s te ontwikkelen en te
implementeren voor gezonde en veilige werkomstandigheden, CO2-emissie en afval.
Om aansluiting te vinden met de dagelijkse werkzaamheden, en voortgang te kunnen monitoren is de strategische
agenda verder uitgewerkt door specifieke doelstellingen
te zetten voor elk ondernemingsprincipe. Deze doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd door de raad van
bestuur en waar nodig verder aangescherpt.

In aansluiting op de strategische agenda heeft BAM zich
ten doel gesteld om in 2020 te beschikken over energieneutrale oplossingen die toepasbaar zijn in de bouwsector.
De aanpak voor het realiseren van deze doelstelling is:
• Zichtbaar en meetbaar maken van beschikbare duurzame
oplossingen en concepten in de Groep via de website,
bijeenkomsten en door training;   
• Duurzaamheidstools ontwikkelen en in de praktijk toepassen;
• Focus op duurzame tenders en opdrachtgevers met hoge
ambities om innovatieve oplossingen en concepten in de
praktijk te brengen;    
• Het meten van de duurzaamheidsprestaties van onze
projecten, ze te benchmarken en door het delen van best
practices;
• Samenwerken met innovatieve bedrijven, kennis
instellingen en andere partijen die de BAM-doelstelling
delen.
Door bovenstaande werkwijze te implementeren in de
Groep wil BAM voor opdrachtgevers dé specialist zijn op
het gebied van duurzame oplossingen en het bieden van
‘duurzame’ meerwaarde. Bovendien wil BAM hiermee
aansluiting zoeken bij de Europese wetgeving waarin
is opgenomen dat nieuwe gebouwen na 2020 klimaat
neutraal moeten zijn. Daarnaast is er Europese regelgeving
die lidstaten verplicht om werk te maken van duurzame
energieproductie en het terugdringen van CO2-uitstoot.
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bestaande rapportages op onder meer het gebied van
veiligheid en human resources, in 2009 een integraal
rapportagesysteem voor afval en CO2 ingevoerd. Hierin
worden nog steeds verbeterslagen gemaakt door het
groeiende inzicht binnen de werkmaatschappijen en door  
overleg met interne en externe partijen. De informatie
in dit verslag is verzameld op basis van opgaven van
werkmaatschappijen en interne documentatiebronnen.
De werkmaatschappijen rapporteren elk kwartaal over
de indicatoren, zodat tijdig kan worden gestuurd. BAM
is steeds op zoek naar verbetering van de rapportage en
het opstellen van goede kengetallen voor duurzaamheid
in projecten. Transparantie hierover vergroot het inzicht,
zowel intern als extern.

BAM heeft ervoor gekozen om op de belangrijke thema’s
veiligheid, energie en afval doelstellingen te formuleren
met als mijlpaal 2015. Voor alle andere thema’s zijn doelstellingen voor 2011 geformuleerd.      

3

3.1

 ensen:
M
Toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgevers,
medewerkers, zakenpartners en de samenleving.

 pdrachtgevers: Wij streven
O
ernaar de verwachtingen van
opdrachtgevers te overtreffen.  

Wij werken in partnerschap met onze opdrachtgevers
om hoogwaardige projecten tot stand te brengen binnen
de gestelde termijn, veilig en met inachtneming van het
milieu. Wij zullen onze opdrachtgevers stimuleren en met
hen samenwerken bij het ontwikkelen van passende duurzame oplossingen. Wij willen de voorkeursleverancier zijn
voor CO2-neutrale oplossingen.
Beleid
In een maatschappij die meerwaarde toekent aan de
kwaliteit van leven is het van belang om de wensen van
opdrachtgevers goed in beeld te krijgen. Klantgericht
bouwen is belangrijk voor BAM, omdat het de mogelijkheid
biedt om samen met opdrachtgevers en co-makers een
eindproduct te realiseren dat de wensen van de opdrachtgever maar meer nog van de gebruiker, overtreft.

Resultaten doelstellingen 2010
1. Verder implementeren van co-makership in samen
werking met ketenpartners;
2. Organiseren van kpi-gerelateerde klanttevredenheidsonderzoeken en kwantitatieve doelstellingen formuleren.
In 2010 zijn enkele initiatieven opgezet met betrekking tot samenwerking in de keten. Tevens is een start
gemaakt met het opstellen van klanttevredenheidsonderzoeken. Hieraan zal in 2011 verdere invulling worden
gegeven. Diverse werkmaatschappijen hebben in het
kwaliteitssysteem opgenomen dat klanttevredenheidsrapportages worden uitgevoerd om te toetsen of voldaan
is aan de verwachtingen.

Zonnepanelen voor eigen energiebehoefte
De Montgomery school in Exeter is de eerste CO2-neutrale
school in het Verenigd Koninkrijk. De school beschikt over
1.300 m2 zonnepanelen en kan daarmee in de eigen energiebehoefte voorzien. Wanneer de school niet in gebruik
is, zoals tijdens de vakanties, wordt de opgewekte energie
aan het elektriciteitsnet doorgeleverd. Het succes van
dit project is te danken aan de goede kennisuitwisseling
op het vlak van technologie en innovatie tussen de verschillende werkmaatschappijen. BAM Deutschland heeft
kennis en ervaring op het gebied van het ‘passiefhuis-concept’ ingebracht, evenals AM. Een bezoek van het projectteam aan het Columbuskwartier in Almere waar AM en
BAM Woningbouw 103 passiefhuizen realiseerden, gaf de
medewerkers van BAM Construct UK genoeg handvatten
om het project in Exeter tot een goed einde te brengen.  
Minder overlast door slimme en snelle aanpak
De verbreding van het traject A12 Utrecht-Lunetten Veenendaal is een DBFM-project. BAM zal het wegvak
twintig jaar lang onderhouden.
Het project is verworven door Poort van Bunnik, een
combinatie waarin BAM PPP, BAM Civiel, BAM
Infratechniek, BAM Wegen en BAM Infraconsult samenwerken. Naar verwachting zullen de bouwwerkzaam
heden begin 2011 van start gaan en ruim twee jaar in
beslag nemen. Mede door de relatief korte uitvoeringstijd
is de overlast voor weggebruikers en de nabije omgeving
beperkt.
Creatieve oplossingen voor leegstand
De toenemende leegstand in binnenstedelijk gebied
vraagt om creatieve oplossingen. Omgevingsbouwer
TomorrowToday en BAM Utiliteitsbouw hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk op te treden bij de
transformatie van leegstaande gebouwen tot leefomgevingen. Dit concept maakt het mogelijk om een bestaande lege ruimte binnen een dag om te bouwen naar een
complete oplossing voor slapen, verzorging, werken, wassen en koken. Het concept is geschikt voor verschillende
functies of combinaties daarvan.

Doelstellingen 2011
• Verder implementeren van co-makership in samen
werking met ketenpartners.
• Start met gestructureerd klanttevredenheidsonderzoek
bij honderd opdrachtgevers.
• Intensiveren van het aanbieden van duurzame varianten aan opdrachtgevers.

W&R-Groenwoning
De W&R-Groenwoning is primair ontwikkeld om de woonconsument te laten profiteren van een hoog comfort
met opvallend lage energielasten. De W&R-Groenwoning
bouwt voort op het succes van W&R. De kern van de
W&R-succesformule is een geoptimaliseerde procesgang
op basis van een referentiewoning, met co-makers. Het
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Het is van groot belang dat de Groep in alle fasen van het
bouwproces betrokken is, om zo tot de meest duurzame
oplossing te komen. Bovendien is een nauwe samenwerking met de verschillende ketenpartners van vitaal belang
voor de succesvolle totstandkoming van projecten.

Praktijkvoorbeelden

Impressie van de Emissieloze Weg.
BAM-infrabedrijven.

2010  

26

resultaat: duidelijkheid, zekerheid – ook over de prijs en
planning – kostenreductie, minder fouten, een korte ontwikkeltijd en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
De W&R-Groenwoning voldoet nu al aan de energieprestatienormen voor 2015, bevat geen storingsgevoelige
(WTW-)apparatuur en is volledig gebaseerd op beproefde
technieken.
De W&R-Groenwoning biedt meer: blijvend lage woonlasten, duurzaam wooncomfort en waardeontwikkeling.
Het W&R-Groenwoningconcept is in te zetten voor zowel
koopwoningen als huurwoningen.
De optimalisatie tussen isolatieschil, techniek en bouwkosten leid tot een EPC (Energieprestatiecoefficiënt) van
0,32 (hoekwoning 0,35), met als resultaat het terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee beperking van de CO2-uitstoot. Voor woningbouw is
de EPC per 1 januari 2011 verlaagt van 0,8 naar 0,6.

Emissieloze Weg
De infrabedrijven van BAM hebben een groot
aantal innovatieve oplossingen ontwikkeld om de
aanleg van wegen en de daarna volgende verkeersstroom groener, stiller en schoner te maken. De
innovaties bieden op zichzelf oplossingen voor de
reductie van geluid, energieverbruik, wateroverlast
en waterverontreiniging en licht- en luchtvervuiling. In combinatie met elkaar bieden ze meer.
Door veertien innovatieve producten en technieken toe te passen bij de aanleg van wegen of
wegverbetering ontstaat de Emissieloze Weg. BAM
heeft deze naam meegegeven aan het concept
voor wegen die hun eigen emissies neutraliseren.
Een voorbeeld is groenere wegen door de aanplant
van bomen en struiken integraal op te nemen in
het weg- en omgevingsontwerp. Een gezonde
groenstructuur langs de weg is van essentieel
belang voor het creëren van windluwe zones waardoor de energievraag in en rondom gebouwen
vermindert, voor verdere geluidsreductie en voor
een verbetering van de luchtkwaliteit.

Hoofdingenieur-Directeur Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat

‘Veranderen doe je samen’
Rijkswaterstaat (RWS) is een uitvoerende dienst van
de overheid en is actief op drie nationale netwerken:
verkeerswegen, vaarwegen en hoofdwaterbeheer.
RWS zorgt dat deze netwerken beschikbaar zijn, functioneren en ons beschermen. Met uitzicht op de A12
vertelt Cees Brandsen, Hoofdingenieur-Directeur RWS,
over de duurzame activiteiten van Rijkswaterstaat en
de samenwerking met BAM.
‘RWS beseft heel goed dat duurzaam ondernemen een
van de veranderpijlers is voor een betere maatschappij.
Het moet schoner en beter. Tegelijkertijd is duurzaam
ondernemen voor ons ook een dilemma. Het moet én
robuust én veilig én duurzaam. Dat is – in veel gevallen
– duurder als wordt gedacht en gerekend in traditionele
modellen: wat levert het op korte termijn op? Onze
doelstelling op lange termijn: energienulconcepten in de
markt zetten.

A12
RWS heeft met DuboCalc drie pilots gehouden, waarvan het A12-project (wegverbreding A12 UtrechtVeenendaal) er één is. BAM heeft hieraan deelgenomen
en de aanbesteding voor het A12-project gewonnen. Het
BAM-team was duidelijk onderscheidend: in deze tender
heeft men slimme faseringen bedacht en ervaringen van
andere projecten ingezet. Tevens is er hoge betrokkenheid van het team bij het project.

Hoofdingenieur-Directeur Dienst
Infrastructuur Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat beheert en
ontwikkelt in opdracht van
de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu het nationale netwerk
van wegen en vaarwegen. Rijkswaterstaat werkt aan
de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer,
aan een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk
watersysteem en aan de bescherming van ons land
tegen overstromingen.  
www.rijkswaterstaat.nl

Samen veranderen
BAM’s prestaties op duurzaamheidsgebied zijn goed.
Daarnaast wordt prima kwaliteit geleverd. Soms is men
heel innovatief, maar soms ook nog heel ouderwets.
RWS wil graag dat er meer wordt meegedacht inzake
best value procurement. Veranderen doe je nu eenmaal
samen. BAM staat daarvoor open en neemt actief deel.
Met een klein beetje veranderen bereik je weinig. BAM is
een club van ‘gewoon hard werken’: gedegen en de mouwen omhoog. In dat opzicht lijken we op BAM. Ik bespeur
bij BAM soms al een mentale verandering, maar er kan
nog wel een schepje bovenop. Echt veranderen betekent
een flinke verandering in denken.
Veiligheid
Binnen RWS handelen we op een hoog veiligheidsniveau
en daar ben ik heel trots op, maar veiligheidsbewustzijn
zou in onze genen moeten zitten. Dit bewustzijn is op
projecten al sterk gestegen, want werken worden veiliger
voorbereid en uitgevoerd, terwijl de doorstroming er
weinig van te lijden heeft. Veilig werken en proactief reageren is nu de maatstaf. Ook de markt reageert hier goed
op. Veranderen kost in eerste instantie geld, verkeer goed
geleiden is duur en intensief, toch realiseren we zowel veilig te werken als het aantal ‘spitshinderuren’ te beperken.
En dat levert weer veel geld op.’

‘Veiligheidsbewustzijn zou in onze 		
							 genen moeten zitten.’
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DuboCalc
Twee jaar geleden is gestart met een werkgroep
‘Duurzaamheid en Veiligheid’, de aanjager voor duurzaam
handelen. RWS valt onder het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu. Alle ministeries moeten sinds januari 2010
honderd procent duurzaam inkopen. Daartoe is DuboCalc
geïntroduceerd, een computerprogramma dat de milieueffecten berekent van het materiaal- en energiegebruik van
infrastructurele werken. De markt wordt daarbij uitgedaagd duurzaamheid mee te nemen bij inschrijving voor
een project. De eerste pilots wijzen uit dat DuboCalc nog
niet tot wezenlijke veranderingen leidt. Dit wordt mede
veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever opgestelde
randvoorwaarden vaak zodanig specifiek zijn, dat er voor
aannemers weinig speelruimte is om te kiezen voor duurzame alternatieven. Daarom zijn wij bezig om dit instrument verder te ontwikkelen.

Cees Brandsen

Overhandiging keurmerk ‘Bewuste

Bouwen met BAM, Amsterdam.

Bouwers’, Den Haag.

BAM Utiliteitsbouw.

3.2

 amenleving:
S
Wij bevorderen goede contacten met
onze omgeving.

Onze bouw en renovatie werkzaamheden hebben van
nature een effect op de lokale omgeving, gebruikers en
samenleving. Wij zijn proactief in het minimaliseren van
hinder voor de lokale omgeving en streven ernaar een
positieve bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap.
2010  

28

Beleid
BAM staat midden in de samenleving en neemt zijn verantwoordelijkheid verder te werken aan duurzaamheid.
Dat vraagt continue aandacht bij alles wat BAM doet om
de effecten van ons handelen te beheersen.
Werkmaatschappijen van de Groep opereren voornamelijk vanuit regiokantoren en staan daardoor dicht bij hun
opdrachtgevers. Hierdoor is de betrokkenheid van medewerkers bij projecten in hun leefomgeving groot. BAM
stimuleert medewerkers initiatieven aan te melden op
sociaal-maatschappelijk, cultureel, sportief en educatief
gebied die de Groep onderneemt of steunt.

Resultaten doelstellingen 2010
• Implementatie Keurmerk Bewuste Bouwers voor
bouwplaatsen;
• Verder ontwikkelen van breed omvattend community
engagement beleid.

Het Keurmerk Bewuste Bouwers is gebaseerd op het
succes van het Considerate Construction Scheme (CCS).
Zowel BAM Construct UK als BAM Nuttall zijn geassocieerd lid van het Considerate Construction Scheme.  
Bouwplaatsen die geregistreerd zijn via CCS worden
gemonitord op het naleven van de ‘Code of Considerate
Practice’, die is ontwikkeld om goede praktijken te stimuleren, die verder gaan dan de wettelijk eisen.
Verder ontwikkelen community engagement
BAM Construct UK ontving voor het ‘Ready Steady Work
Experience’-programma de ‘Work Inspiration Award’.
Het doel van dit programma is om werklozen de juiste
handvatten te geven om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt. Door hen onder meer te begeleiden met sollicitatiegesprekken worden hun kansen op de arbeidsmarkt
groter.
Daarnaast biedt het ‘Ready Steady Work Experience’ programma mogelijkheden aan studenten om zich te oriënteren in de bouw, alsmede tijdelijke arbeidsplaatsen.
Studenten werden uitgenodigd voor een interactieve dag,
waar zij met hulp van jonge BAM-professionals werden
geïnformeerd over hun carrièremogelijkheden. Bovendien
kregen zij enkele praktische lessen over presentatietechnieken en solliciteren. Aan het einde van de dag ontvingen vijftien leerlingen een arbeidscontract voor twee
weken bij BAM. Ook in 2011 zal het programma blijven
doorgaan om leerlingen en werklozen te begeleiden in
hun zoektocht naar een baan.      

Doelstellingen 2011
Implementatie Keurmerk Bewuste bouwers
In 2009 is in Nederland de stichting Bewuste Bouwers geïnitieerd waarbij BAM een van de oprichters was.
In 2010 zijn de eerste keurmerken verleend. BAM ontving
het keurmerk voor de bouw van JuBi, de nieuwe ministeries
van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- relaties
in Den Haag. Het keurmerk stimuleert goede communicatie
met de omgeving en maakt de professionaliteit op bouwplaatsen zichtbaar. Ook in 2011 zal BAM bouwplaatsen aanmelden voor het verkrijgen van het keurmerk.

• Verder invulling geven aan community engagement;
• Minimaal vijftig projecten aanmelden voor Bewuste
Bouwers.

Verkeerslessen Tanzam Highway, Tanzania.

Unicef-donatie, Den Haag.

BAM International.

Tebodin.

Dag van de Bouw
Op deze jaarlijkse open dag van Bouwend Nederland en

Cursus verkeersveiligheid door projectteam TanZam
Highway
BAM International realiseerde in 2010 een wegenbouwproject in Tanzania, waarbij een hoofdweg werd
verbeterd in het zuidwesten van Tanzania. Naast de
veiligheidsmaatregelen die in het wegontwerp werden
voorzien, wilde het team kinderen van lokale gemeenschappen over verkeersveiligheid opleiden. Voor de
lokale scholen organiseerde het projectteam de cursus
‘Bewustwording van verkeersveiligheid’. Het project liep
in samenwerking met Amend, een verkeersveiligheidsorganisatie, en werd bijgestaan door studenten van een
lokale universiteit en de lokale verkeerspolitie.

de aangesloten bouwbedrijven, openen bouwbedrijven
hun mooiste, grootste of meest complexe projecten voor
publiek. In 2010 stelde BAM 21 bouw- en infraprojecten
open ter bezichtiging. Iedereen was welkom om een kijkje
te nemen achter de schermen: omwonenden, passanten,
bewoners en gebruikers en ook eigen BAM-medewerkers
met familie. De bezoekers konden kennis maken met de
positieve aspecten en de maatschappelijke betekenis van
de bouw.

Unicef
Tebodin heeft ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan een
donatie gedaan aan Unicef. De kinderrechtenorganisatie
van de Verenigde Naties is actief in meer dan 155 landen
met projecten voor het welzijn van kinderen. Unicef zal de
donatie gebruiken voor water- en scholingsprojecten.
Bouwen met BAM
BAM Utiliteitsbouw heeft het lespakket voor basisscholen
‘Bouwen met BAM’ ontwikkeld in samenwerking met het
Expertisecentrum Wetenschap en Techniek. Dit lespakket
zal worden ingezet voor techniekonderwijs. Aanleiding
voor dit initiatief was de wens om belangstelling bij jonge
kinderen op te wekken voor bouw en techniek. Het lespakket bestaat uit zes lesbrieven, waarin de kinderen door
middel van proefjes in de klas, spelenderwijs meer leren
over basisbeginselen van techniek en bouw.
De gemiddelde CCS-score van

BAM helpt in Afrika
BAM is al vele jaren betrokken bij ontwikkelingsprojecten
in Kenia en Ghana.
In samenwerking met Habitat for Humanity organiseert
BAM Woningbouw een jaarlijkse bouwreis naar Ghana.
BAM Woningbouw heeft afgelopen drie jaar meegebouwd aan vijftien woningen in het dorp Kyekyewere.
Habitat for Humanity richt zich op duurzame armoede
bestrijding. In 2010 hebben 32 BAM-medewerkers vrijwillig meegewerkt aan nieuwe projecten.
Al ruim tien jaar geeft BAM Techniek door sponsoring van
scholingsprojecten in Kenia uiting aan maatschappelijke
betrokkenheid. Ook relaties leveren een bijdrage aan deze
gerichte vorm van ontwikkelingshulp door tegenwaarde
van het eindejaarsgeschenk ten goede te laten komen
van de stichting ‘BAM Techniek helpt Kenia’. Inmiddels
heeft BAM Techniek de bouw van vier basisscholen, twee
technische scholen, een weeshuis, een medische post en
twee middelbare scholen en een hogeschool mogelijk
gemaakt. Speciale aandacht wordt gegeven aan weesmeisjes.
            2008

BAM Construct UK en BAM Nuttall

BAM
Construct
UK

is hoger dan de gemiddelde
CCS-score van de Britse bouw
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3.3

Medewerkers:
Wij staan voor onze medewerkers.

Wij creëren een veilige en inspirerende omgeving waarin
onze mensen zich kunnen ontwikkelen. Op deze manier
dragen medewerkers bij aan de verdere ontwikkeling en
groei van onze organisatie. De betrokkenheid bij onze
medewerkers is uitgewerkt in: (1) Gezondheid en veiligheid, (2) diversiteit en (3) opleiding en ontwikkeling.
2010  
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3.3.1 Gezondheid en veiligheid
Wij beschouwen gezondheid en veiligheid als topprioriteit
voor onze onderneming.
Wij hechten aan het continu verbeteren van onze prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid voor
al onze medewerkers en onderaannemers en allen die
te maken hebben met onze activiteiten, waaronder het
publiek in het algemeen.
Beleid
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. Werkmaatschappijen van BAM hanteren
uitgebreide veiligheidsmanagementsystemen (zie bijlage
9.3) en werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling
hiervan met het oog op permanente verbetering van de
veiligheids- en gezondheidsprestaties binnen BAM.
De raad van bestuur heeft kernpunten vastgesteld ter verbetering van de veiligheidsprestatie.
• Bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidsklachten ten gevolge van het werk zijn vermijdbaar;
• Persoonlijk letsel en schade aan gezondheid, milieu en
eigendommen kunnen worden voorkomen;
• Werkzaamheden met risico’s voor veiligheid en
gezondheid, zijn ontoelaatbaar en moeten door
beheersmaatregelen tot een aanvaardbaar niveau
worden teruggebracht.

• De directie van elke werkmaatschappij is verantwoordelijk voor de implementatie van het BAM-veiligheidsen gezondheidsbeleid in de organisatie;
• Permanente en systematische verbeteringen vormen
een integraal onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem van elke werkmaatschappij;
• BAM-medewerkers geven geen onveilige opdrachten
en weigeren onveilige opdrachten van derden.
Een gezonde en veilige werkomgeving staat centraal voor
BAM. BAM verwacht van alle medewerkers een grote
betrokkenheid bij veiligheid en gezondheid. Een actieve
houding en elkaar aanspreken werkt preventief, of dit
nu op kantoor is, onderweg, bij opdrachtgevers of op de
bouwplaats. Op elk niveau leveren BAM-medewerkers
een actieve bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid.
Het beleid van BAM is erop gericht alle werkzaamheden
zodanig uit te voeren dat elke vorm van persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid wordt voorkomen. Dit
beleid ligt aan de basis van de Groepsbrede Richtlijn voor
veiligheids- en gezondheidsmanagement, die geldt voor
alle werkmaatschappijen.

Resultaten doelstellingen 2010
• Organiseren van BAM-brede veiligheidsdag voor eigen
medewerkers en ketenpartners;
• Verbeteren veiligheidsresultaten van werkmaatschappijen met ondergemiddelde Safety Awareness Audits
(SAA) en bovengemiddelde incidentenfactor (IF).
BAM-brede veiligheidsdag
Het aantal ongevallen binnen BAM was in 2009 voor het
eerst niet verder afgenomen. Deze ontwikkeling was voor
BAM niet acceptabel en daarom werd 19 oktober 2010
door de raad van bestuur uitgeroepen tot ‘Wereldwijde
BAM Veiligheidsdag’. De BAM Veiligheidsdag heeft als
doel de komende jaren een sterke afname van het aantal
ongevallen te realiseren door onder meer een grotere
bekendheid van het veiligheidsbeleid van BAM.  

Bijeenkomst voor de Wereldwijde

Poster voor de Wereldwijde

BAM-Veiligheidsdag.

BAM-Veiligheidsdag.

ontwikkelde evaluatiesystemen, waarmee door een
systematisch onderzoek van de veiligheidsperformance

BAM als van bouwpartners en onderaannemers – het
BAM-veiligheidsbeleid toe te lichten. Ook de BAMmedewerkers van de diverse kantoren werden door middel van presentaties betrokken bij dit initiatief.
Het feit dat deze dag internationaal en in samenwerking
met een groot aantal ketenpartners werd georganiseerd
maakte het een uitzonderlijk geslaagd project. De openheid waarmee ervaringen werden gedeeld laat zien hoe
betrokken de BAM-medewerkers en ketenpartners bij
veiligheid zijn.
Een belangrijke conclusie is dat veilig werken voor een
groot deel in de handen ligt van de werknemers zelf, maar
dat dit niet zonder samenwerking met andere partijen op
de werkplek kan. Veiligheid begint weliswaar bij jezelf,
‘Maar’, zoals een BAM-medewerker het verwoordde, ‘ik
hoop wel dat een ander zich ook verantwoordelijk voelt
voor mijn veiligheid, net zoals ik mij verantwoordelijk voel
voor die van een ander.’

van de werkmaatschappijen, de mate en de kwaliteit
van de beheersing door het management kan worden
bepaald. Hierbij wordt niet alleen beoordeeld of de BAM
Richtlijn voor Veiligheidsmanagement wordt gevolgd,
maar ook in welke mate de naleving is geïntegreerd in de
bedrijfscultuur. Een hoge mate van veiligheidsbewustzijn
wordt positief gewaardeerd en op die manier zichtbaar
gemaakt.

Verbeteren veiligheidsresultaten
Door het intern benchmarken van de werkmaatschappijen van BAM, wordt inzichtelijk gemaakt welke bedrijven
bovengemiddeld presteren en welke bedrijven achterblijven. Het presenteren van deze interne vergelijking
geeft de ondergemiddelde bedrijven een extra stimulans
om te verbeteren. In de periodieke overleggen tussen
raad van bestuur en directies wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor verbeteringsacties en maatregelen.
Bovendien worden goede voorbeelden en praktijken uitgewisseld die kunnen worden overgenomen met respect
voor cultuurverschillen in de ondernemingen en landen.
De positieve effecten hiervan zijn vooral bij de Belgische
bedrijven duidelijk gebleken.

Veiligheidsbewustzijn (SAA) Koninklijke BAM Groep

Per bedrijf wordt door middel van een score op een schaal
van 0 tot 100 een waardering gegeven. Bij de rapportage
over de auditresultaten worden altijd aanbevelingen voor
verdere verbetering gegeven, ook daar waar geen tekortkomingen ten aanzien van de BAM-richtlijn zijn geconstateerd. Het gemiddelde van de auditresultaten geeft een
beeld van de veiligheidsperformance van BAM als Groep.
Resultaten van deze SAA’s tonen een gestage toename
van het bewustzijn van de medewerkers van BAM.
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Safety Awareness Audits (SAA’s) worden jaarlijks
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Op deze dag brachten alle leidinggevenden een bezoek
aan projecten om aan de medewerkers – zowel van

Veiligheidsspel, Maastricht.

Veiligheidskaart ‘Beyond Zero Programme’.

Tebodin.

BAM Nuttall.

Wij betreuren dat in 2010 één medewerker (2009: 0) van
BAM ten gevolge van een bedrijfsongeval is overleden. In
het verslagjaar hebben helaas 64 medewerkers van BAM
een bedrijfsongeval gehad met ernstig letsel.
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Ongevallenindex
Naast de absolute aantallen bedrijfsongevallen legt BAM
ook een relatie tussen ongevallen en gewerkte uren via de
Ongevallenindex (IF).
De Ongevallenindex IF (afgeleid van Incident Frequency)  
is een indicator waarmee de feitelijke veiligheidsprestatie
van een organisatie kan worden vastgesteld. Omdat een
internationaal erkende indicator ontbreekt, heeft BAM
hiervoor een eigen definitie ingevoerd, waarmee de werkmaatschappijen zich aan elkaar kunnen spiegelen.
Waar de SAA-score een indicatie geeft over de mate
van beheersing van risico’s en gevaren, is de BAM-IF te
beschouwen als de resultante van de inspanningen. De IF
van BAM als Groep wordt bepaald door het totaal aantal
bedrijfsongevallen met verzuim te delen door het totaal
aantal gewerkte uren op bouwplaatsen.

Ongevallenindex (IF) BAM per land
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Het streven van BAM is gericht op een registratie voor
zowel medewerkers die bij BAM in dienst zijn als voor
medewerkers die zijn ingeleend of bij onderaannemers
werken. Tevens wordt een onderscheid nagestreefd
tussen bouwplaatsen waar BAM hoofdaannemer is en
bouwplaatsen waarbij andere bedrijven betrokken zijn
in de vorm van partners of nevenaannemers. Gezien de
complexiteit van de gegevensverstrekking en -vastlegging bij andere bedrijven is voorlopig alleen de BAM-IF
voor BAM-medewerkers voldoende betrouwbaar als
stuurinformatie.
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Nieuw Veiligheidsbord in de keet, Lelystad.

Opleiding aan BAM Vakschool, Lelystad.

BAM Materieel.

Doelstellingen 2015

van deze kaarten van 1.600 in 2009 naar 2.600 in 2010.  
Het succes van deze veiligheidskaarten is ook andere

• Verbeteren veiligheidsresultaten van werkmaatschappijen met ondergemiddelde SAA-score en bovengemiddelde ongevalsindex (IF);
• Meer aandacht voor bijna-ongevallen;
• Organiseren van jaarlijkse BAM-brede veiligheidsdag
voor eigen medewerkers en ketenpartners;
• Veiligheidsprestatie in de hele keten meetbaar maken
in samenwerking met de Europese bouwbranche.

BAM-bedrijven niet ontgaan. Het systeem wordt op
diverse bouwplaatsen toegepast.

Veiligheid in opleidingen: Zo werken wij bij BAM
BAM heeft een cursus ‘Zo werken wij bij BAM’ ontwikkeld,
waar de thema’s vakmanschap, kwaliteit, veiligheid, innovatie en communicatie uitvoerig worden behandeld. De
training is mede tot stand gekomen door de doelstelling
voor veiligheid zoals in 2009 geformuleerd.
Veiligheidsspel Tebodin
Door deelname aan een spel bijleren over het nemen van
juiste beslissingen, was het uitgangspunt van Tebodin bij
het opstellen van het QHSE-spel. Het menselijke gedrag en
de cultuur zijn belangrijke factoren in de werkomgeving.
Het gedrag en de cultuur van de medewerkers beïnvloeden
de keuzes die in de dagelijkse activiteiten worden gemaakt.
Het spel is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan bij
de wereldwijde projecten van Tebodin. Het spel dwingt de
spelers om keuzes te maken die de aspecten als kwaliteit,
gezondheid, veiligheid en milieu kunnen beïnvloeden.
Beyond Zero
Als onderdeel van het Beyond-Zero-veiligheids
programma heeft BAM Nuttall veiligheidskaarten geïntroduceerd om bijna-ongevallen te kunnen melden. Er was
behoefte aan een snelle, gemakkelijke en toegankelijke
methode voor de bouwplaatsmedewerkers om bijnaongevallen te kunnen melden. De kaarten kunnen door
iedereen worden ingevuld en gedeponeerd. Het aantal
meldingen van bijna-ongevallen steeg door toepassing

Nieuw veiligheidsbord in de keet
BAM plaatst een AED (automatische externe defibrillator) in het nieuwe veiligheidsbord, dat in de bouwkeet
is gemonteerd. Op het door BAM Materieel geleverde
bord is ook plaats voor een brandblusser, blusdeken en
verbandtrommel, alsmede beademingsmasker, pleisterautomaat en oogspoelmiddel.
Verleggen van de focus van veiligheid
BAM Construct UK heeft net als alle andere werkmaatschappijen binnen BAM veel aandacht voor veiligheid.
Sinds de lancering van het overheidsrapport ‘Revitalising
Health and Safety’ in 2000 wist BAM Construct UK het
aantal ongevallen in de laatste tien jaar met 65 procent
terug te dringen dan de nationale doelstelling.
In 2010 heeft BAM Construct UK het veiligheidsbeleid
aangepast. In plaats van het vaststellen van doelstellingen
om tot een minimum aantal ongevallen te komen, ligt
in het nieuwe beleid de nadruk op het bereiken van een
werkomgeving die geen gevaren vormt.  
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Veiligheidsonderscheiding voor BAM Infratechniek
Bij Enexis (energienetwerkbeheerder) wordt sinds drie
jaar de ‘Contractor Safety Award’ uitgereikt aan bouwondernemingen die zich op het gebied van veiligheid
positief hebben onderscheiden. Er worden jaarlijks drie
bouwondernemingen genomineerd. Na nominaties in
2008 en 2009 werd BAM Infratechniek in 2010 opnieuw
genomineerd. Dit jaar kon de werkmaatschappij de
onderscheiding ook daadwerkelijk in ontvangst nemen.

3.3.2 Gelijkheid en diversiteit
Wij bieden een uitdagende werkomgeving, waar iedereen
zich gewaardeerd en gerespecteerd weet.
Wij zetten ons in voor het principe van gelijke kansen en
wij stellen zeker dat geen sollicitant of medewerker wordt
benadeeld op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras,
huidskleur, etnische herkomst, geloofsovertuiging,
seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.
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Beleid
BAM wil een afspiegeling vormen van de maatschappij.
Vanuit die gedachte tracht de Groep de diversiteit binnen
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optimaal kan inleven in de wensen en verwachtingen van
opdrachtgevers en samenleving.
Ervaring leert dat gemengde teams effectiever kunnen
werken. BAM voert dan ook een actief diversiteitsbeleid.
In Nederland, waar traditioneel minder vrouwen participeren, richt BAM zich op het vergroten van het aantal
vrouwen binnen de organisatie. In de bouwsector zijn
vrouwen traditioneel ondervertegenwoordigd en stromen
minder door naar topposities. Een aandachtspunt is de
instroom van jonge mensen en het bieden van vervangend werk voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.
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Resultaten doelstelling 2010
• Introductie van kpi’s en doelstellingen: minimaal
15 procent van instroom en maximaal 5 procent van
uitstroom bestaat uit vrouwelijke medewerkers.
BAM heeft het diversiteitsprogramma met volle kracht
gecontinueerd. In 2010 heeft BAM bekend gemaakt dat
mevrouw drs. C.M.C. Mahieu wordt voorgedragen voor
een vacante zetel in de raad van commissarissen die ter
goedkeuring voorligt voor de algemene vergadering van
20 april 2011. Zij wordt dan de eerste vrouwelijke commissaris van BAM.
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De resultaten op de doelstelling doen tot op heden nog
geen recht aan de inspanningen van BAM op het gebied
van diversiteit.
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Tijdens het tweede FC BAM Congres ontvangt Sander
te Hoonte de FC Trofee uit handen van Female
Capital BAM-voorzitter Dasja Wickenhagen.

Doelstellingen 2011

bestond uit vier bijeenkomsten. Uit de evaluatie kwam
onder meer naar voren dat het delen van wederzijdse

• Minimaal 15 procent van instroom en maximaal
5 procent van uitstroom bestaat uit vrouwelijke
medewerkers;
• HR-rapportages verder verbeteren.

ervaringen en het uitbreiden van het eigen netwerk
zeer waardevol zijn.
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Actieve reïntegratie (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
BAM zet zich actief in om medewerkers die gedeeltelijk
arbeidsongeschikt zijn te herplaatsen binnen de eigen
organisatie. In de afgelopen jaren is dit met succes
gebeurd. Voor de medewerkers waarvoor geen passende
arbeidsplaats kan worden gevonden, zoekt BAM actief
naar externe herplaatsingsmogelijkheden.
BAM Utiliteitsbouw schakelt bijvoorbeeld een reïntegratie
bureau in en stelt een opleidingsbudget ter beschikking
aan de betreffende medewerker. Naast het reïntegreren
van eigen medewerkers heeft BAM Utiliteitsbouw ook een
programma om werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten de kans te geven te reïntegreren.
BAM Gender Diversity Programme
In het kader van het BAM Gender Diversity Programme
organiseert BAM Business School vanaf 2009 workshops
en opleidingen op het terrein van diversiteit. De raad van
bestuur en directievoorzitters van de Nederlandse werkmaatschappijen hebben in 2009 als eersten de workshop
Diversiteit en leiderschap gevolgd waarna ruim tweehonderd leidinggevenden aan dezelfde workshops deelnamen. In 2010 is het programma verder uitgerold met
twee programma’s, te weten BAM Circle en BAM Female
Empowerment Programme.
•B
 AM Circle
Een groep vrouwen van diverse BAM-bedrijven en twee
mentoren uit het senior management zijn in de ‘BAM
Circle’ (het BAM mentoring/intervisieprogramma) aan
de slag gegaan met specifieke thema’s, zoals carrièreplanning, ambitie en werk-privébalans. Het programma

• BAM Female Empowerment Programme
Het BAM Female Empowerment Programme is ontwikkeld om de doorstroom van vrouwen naar hogere functies te bevorderen door hen onder meer bewust te laten
worden van hun ambities, authentieke beïnvloedingsstijlen en keuzes in verschillende levensfasen. Daarnaast
richt het programma zich op de invloed van de BAMcultuur op loopbaankeuzes en persoonlijke profilering,
strategisch/politiek handelen en onderhandelen.
Female Capital BAM
Het in 2008 opgerichte vrouwennetwerk van BAM,
Female Capital BAM, organiseerde in 2010 het tweede
FC BAM Congres. De doelstelling van dit congres was
op een inspirerende en motiverende manier duidelijk te
maken waar BAM met betrekking tot diversiteit staat,
waar de Groep naar toe gaat en hoe daar te komen’.
Tevens werd tijdens dit congres de FC Trofee uitgereikt.
Ook de komende jaren zullen vanuit FC BAM initiatieven worden genomen om het vrouwennetwerk uit te
bouwen. Diverse werkmaatschappijen hebben in de
afgelopen twee jaar initiatieven genomen en acties geformuleerd voor meer vrouwen op topposities.

3.3.3 Opleiding en ontwikkeling
Wij willen een lerende cultuur scheppen en mogelijkheden bieden, waarbij onze medewerkers hun kennis
en vaardigheden optimaal kunnen aanwenden voor de
onderneming. Wij zullen onze medewerkers helpen zich
verder te ontwikkelen waardoor zij kunnen bijdragen aan
de onderneming en zijn doelstelling.
Beleid
Via opleidings- en ontwikkelingsplannen wordt invulling
gegeven aan persoonlijke ontwikkelingsplannen van

Cursus Zo werken wij bij BAM.

medewerkers. Hiervoor zijn diverse instrumenten zoals
de Loopbaannavigator. Om goede opleidingen te bieden
werkt BAM samen met universiteiten en hogescholen
en heeft BAM eigen opleidingscentra zoals de BAM
Vakschool en BAM Business School.
Om het opleidingsaanbod zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de strategische agenda 2010-2012 worden
aspecten als ondernemerschap, creativiteit, veiligheidsbewustzijn, duurzaamheid en diversiteit verweven in de

centra zorgen voor de implementatie van duurzaamheid
in de opleidingen.
Ontwikkelen van commerciële vaardigheden
Naast aandacht voor duurzaamheid in de opleidingen,
biedt de BAM Business School ook negen opleidingen in
commerciële vaardigheden, zoals commercieel onderhandelen, een workshop netwerken tot presentatievaardigheden.
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Doelstellingen 2011

Diverse Groepsonderdelen hebben in 2010 een start
gemaakt met onderzoek naar tevredenheid van medewerkers. Langs deze weg kan BAM vaststellen hoe medewerkers
denken over hun verantwoordelijkheden, hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun mate van betrokkenheid bij ondernemingsdoelstellingen en mate van bevlogenheid om deze
doelstellingen te realiseren. Het is de doelstelling van de
Groep om deze onderzoeken regelmatig uit te voeren.

Praktijkvoorbeelden

Resultaten doelstellingen 2010
• Opnemen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de BAM-opleidingen;
• Meer aandacht voor het ontwikkelen van commerciële
vaardigheden bij de BAM-medewerkers.
Opnemen van maatschappelijk verantwoord ondernemen
in de BAM-opleidingen
BAM heeft twee eigen opleidingscentra; de BAM
Vakschool en de BAM Business School. Beide opleidings-

• Veiligheid en duurzaamheid verder integreren in de
opleidingen, onder meer via een nieuwe cursus ‘CSR
voor controllers’;
• Opleiding ‘Lean construction en planning’ en Opleiding
Virtueel bouwen ontwikkelen;
• Continueren BAM Gender Diversity Programme;
• Implementeren ingezet beleid inzake medewerkers
tevredenheidsonderzoeken.

BAM Vakschool
De vakschool van BAM is in 2010 gegroeid van zo’n 880
naar 3.747 deelnemers. Deze groei is voor een groot deel
te danken aan het traject ‘Zo werken wij bij BAM’. Tijdens
dit trainingstraject maakt de deelnemer uitgebreid
kennis met de maatschappelijke verantwoordelijkheid
die BAM neemt en de kernwaarden die daarvoor zijn
geformuleerd. De deelnemer wordt zich sterk bewust
van zijn verantwoordelijkheid om de kernwaarden in het
dagelijks werk zo goed mogelijk toe te passen. Door meer
verantwoordelijkheidsbesef en andere manieren van
communiceren en samenwerken kan de bouwplaatsmedewerker binnen zijn eigen mogelijkheden bijdragen aan
het beoogde resultaat.
Er hebben 133 bijeenkomsten plaatsgevonden, zoals
praktijkgerichte opleidingen en trainingen, themadagen
en workshops. Blikvangers waren de themadagen van
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opleidingen en worden nieuwe opleidingen ontwikkeld.  
De opleidingen zijn gericht op bevordering van synergie tussen bedrijfsonderdelen en besteden maximaal
aandacht aan de samenwerking tussen diverse disciplines. Kennisuitwisseling en het delen van best practices
gebeurt steeds vaker via symposia, werkgroepen, nieuwsbrieven en intranet. Daarmee bevordert de Groep dat de
goede ervaringen van de ene werkmaatschappij worden
overgenomen door andere werkmaatschappijen. Hierbij
ontstaat direct meerwaarde in de Groep.

BAM Business School/Vakschool
4000

3.747

3500
3000
2.392

2500

BAM Utiliteitsbouw en BAM Woningbouw. Tijdens deze
dagen is voor alle bouwplaatsmedewerkers het omgaan
met de kernwaarden van BAM onder de aandacht
gebracht.
Ook heeft in het verslagjaar een collectieve
Bedrijfshulpverlenerdag van BAM Woningbouw plaatsgevonden, waaraan 791 personen hebben deelgenomen.
Verder had BAM Utiliteitsbouw een dag voor leidinggevenden georganiseerd over omgaan met veiligheid
op de bouwplaats. Naast interne bijeenkomsten, zoals
de BAM Inkoopdag 2010 en de managementdag van
BAM Utiliteitsbouw, werd de vakschool ook gebruikt
om instanties als de Arbeidsinspectie bij te scholen over
nieuwe technieken en toepassingen binnen het materieelgebied.

2010  
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BAM Business School
BAM Business School streeft naar een optimaal rendement en toepasbaarheid van de opleidingen. Dit komt
mede tot stand door een verdere verankering van het
geleerde binnen het werkgebied van de cursist, onder
meer door reflectieverslagen en opdrachten toe te
voegen aan de opleiding. Deze kwaliteitsverhoging
brengt met zich mee, dat een erkend deelcertificaat HBO
Bedrijfskunde kan worden verkregen.
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Gemiddelde opleidingskosten (€)
per medewerker per thuisland*
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Duurzaamheid en commerciële vaardigheden zijn belangrijke onderwerpen in de BAM Introductiecursus. In 2010 is
deze cursus door 42 medewerkers gevolgd.
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* exclusief subsidies of verlet.

Deelnemers aan de opleiding BAM Bedrijfsmanagement
hebben binnen de onderneming onderzoek gedaan naar
alle duurzaamheidsactiviteiten.
Op het commerciële vlak heeft BAM Business School in
samenspraak met het BAM-vrouwennetwerk Female
Capital de workshop Netwerken gegeven. De workshop
heeft tot doel het eigen netwerk te versterken door zich
meer bewust te worden van de commerciële kanten en
mogelijkheden ervan.

Gemiddeld aantal uren opleiding
per medewerker per thuisland
37,67
33,92

35

28
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Inkooptrainingen zijn gestart met als doel professionalisering van BAM-inkopers. Aspecten als contractuele kennis,
category sourcing en inkoopethiek zijn in deze cursussen
aan de orde gekomen.
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Ten slotte zijn (tender)managers opgeleid tot facilitator,
zodat zij vaardigheden ontwikkelen in het werken met
creativiteitstechnieken. Deze technieken kunnen zij
effectief inzetten tijdens bijeenkomsten met hun eigen
team, zodat de projectaanbiedingen succesvoller worden
uitgebracht.
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BAM Nuttall Academy
De BAM Nuttall Academy is een intern opleidingscentrum
voor alle medewerkers van BAM Nuttall. De Academy
biedt opleidingen aan voor de ontwikkeling en verbreding van de kennis van medewerkers. De opleidingen die
worden aangeboden door de Academy, worden continu
beoordeeld op effectiviteit. De Academy begeleidt ook
nieuwe medewerkers door hen wegwijs te maken in de
organisatie door middel van intensieve begeleiding en via
een e-book.
In 2010 kregen de medewerkers van BAM Nuttall gemiddeld 7,5 dagen training (2009: 6 dagen). Dit komt overeen met een opleidingsinvestering van £ 7,6 miljoen

3.4

(2009: £ 4,8 miljoen). Ook in 2011 zal de BAM Nuttall
Academy het opleidingsprogramma voortzetten.    
Enkele veiligheidsopleidingen die in 2010 werden
gehouden waren:
• De workshops ‘Sturen op veiligheid’ voor projectleiders
en bouwplaatsmanagers. Het programma werd afgesloten met een workshop voor de hoofden Productie,
waarin de arbo-acties voor 2010 en verder zijn afgesproken;
• De training ‘Veiligheidsmanagement in de uitvoering’

toeleveranciers en co-makers een belangrijke rol in. Met
betrekking tot de onderlinge relatie richt BAM zich vooral
op volgende factoren:
• Verlaging van integrale kosten;
• Verlaging van integrale risico’s;
• Werkkapitaalmanagement;
• Waardecreatie.

Wij behandelen onze ketenpartners eerlijk en verantwoord. Wij werken samen met onderaannemers en
leveranciers om ervoor te zorgen dat zij veilig en milieubewust werken. Samen met onze voorkeurspartners
bevorderen en ontwikkelen wij duurzame oplossingen en
best practices voor de sector.
Beleid
Binnen de processen van BAM nemen onderaannemers,
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BAM streeft ernaar om duurzaamheid een integraal
onderdeel te laten zijn van het inkoopproces. Hiervoor wil
BAM langetermijnrelaties opbouwen met leveranciers en
onderaannemers met specifieke aandacht voor integratie
van duurzaamheid in de keten, veiligheid, CO2-reductie
en afvalbeperking. Hiervoor zijn in de Groep instrumenten
ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de carbon assessment tool. Deze wordt ter beschikking gesteld aan leveranciers, onderaannemers en co-makers via de BAM CO2
desk om een berekening te maken van hun CO2-uitstoot.
Het instrument maakt het tevens mogelijk reductievoorstellen te genereren. BAM heeft dit initiatief genomen
naar aanleiding van een BAM leverancierssymposium.
Een groot deel van de BAM-brede inkoop bestaat uit
onderaanneming, materialen en installaties. Veel gebruikte materialen zijn beton, staal, kunststoffen, hout, koper
en bitumen.
Voor een aantal specifieke inkoopsegmenten wordt centraal ingekocht. Voorbeelden hiervan zijn: ict, facilitaire
diensten en het wagenpark (zie verder pagina 52).
Voor projectgerelateerde inkopen wordt door de werkmaatschappijen regionaal ingekocht. BAM werkt aan de
uitbreiding van toekomstige afspraken op werkmaatschappij- en op Groepsniveau.
Verder worden diverse thema’s centraal geïnitieerd en
gepromoot. Een voorbeeld hiervan is FSC-hout. Voor
eigen ontwikkelingsprojecten wordt zo veel mogelijk
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voor uitvoerders is begin 2010 ontwikkeld en is in de
tweede helft van het verslagjaar aan 150 uitvoerders
gegeven.

 etenpartners:
K
Wij kopen op een verantwoordelijke
wijze in.

FSC-hout in Nederland toegepast en bij opdrachten voor
derden wordt dit actief gepromoot bij de opdrachtgever.

met FSC Nederland is afgesproken dat in 2011 hiervoor
aandacht wordt gevraagd bij leveranciers.

De omzet per inkoopsegment is afhankelijk van het soort

Om leveranciers mede bewust te maken van duurzaam ondernemen, zijn in 2008 voor het eerst de BAM
Ondernemingsprincipes opgenomen in de Algemene
Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden (AIOV) in
Nederland. Deze zijn eind 2010 verder aangescherpt.
Hierbij is vooral gekeken naar de integrale ketenbenadering. Qua monitoring is afgesproken dat indien een
leverancier niet akkoord gaat met een specifiek artikel
van de AIOV, dit een zogenoemd knock-outcriterium
is tijdens de leveranciersselectiefase en er een-op-een
gesprekken zullen plaatsvinden om hieraan gezamenlijk
te werken. Tevens heeft het thema maatschappelijk
verantwoord ondernemen een vaste plek gekregen in de
afspraken en contracten met de zogenoemde BIS (BAM
Inkoop Synergie) leveranciers. Op basis hiervan worden
dan situatiespecifieke en concrete plannen gemaakt met
betrekking tot dit thema.

en de fase van een project. In 2010 was de omzet top 5
naar segmenten van BAM in Nederland als volgt: aannemers algemeen, werktuigbouwkundige installaties, wegen terreinverharding, grondwerk en
inlenen bouwpersoneel.
2010  
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Resultaten doelstellingen 2010
• In samenwerking met ketenpartners invoeren van een
wederzijdse duurzaamheidsverklaring;
• Datarapportage bij bouwpartners stimuleren.  
Invoeren wederzijdse duurzaamheidsverklaring
BAM heeft een convenant met FSC Nederland. Hiermee
spant BAM zich in Nederland in voor de toepassing van
FSC-gecertificeerd hout ter ondersteuning van bosbehoud
en biodiversiteit.
Een onderdeel van de afspraak vormt de monitoring van
het aandeel gecertificeerd hout binnen het totaal aan
ingekocht hout. In het verslagjaar heeft BAM de top 34
Nederlandse leveranciers benaderd die producten leveren
waarin hout kan voorkomen, om te kiezen voor FSC. Deze
leveranciers dekken ruim 86 procent van de inkoopomzet
in hout. Twaalf leveranciers waren in staat voldoende
informatie betreffende geleverd FSC-hout aan te leveren.
Uit de gerapporteerde gegevens van 2010 blijkt dat,
voor zover meetbaar, ongeveer 28 procent van het aan
BAM geleverde hout een FSC-label draagt, tegenover
17 procent in 2009.
BAM ervaart dat het voor toeleveranciers moeilijk is
om informatie te genereren over het volume niet-FSCgecertificeerd hout voor producten die niet voor
honderd procent uit hout bestaan, zoals deuren en
kozijnen. Dit bemoeilijkt de meting van het aandeel
FSC-gecertificeerd hout voor leveranciers. In overleg

ProRail-prestatieladder
Een van de grootste factoren om binnen de ProRailprestatieladder van niveau 4 naar 5 door te groeien
is de integrale ketenbenadering. BAM betrekt ook de
leveranciers actief bij CO2-gerelateerde doelstellingen en
acties. Hiertoe zijn de A-leveranciers voor desbetreffende
BAM-bedrijven benaderd met de vraag om hun CO2berekeningen aan te leveren en te laten verifiëren. Tevens
hebben zij duurzaamheidsverklaringen getekend.
Datarapportage bij bouwpartners stimuleren
In 2010 is BAM gestart met de uitrol van een BAM-breed
leveranciersprestatiemetingssysteem. In dit systeem
worden variabelen per project gemeten. Deze variabelen
zijn: veiligheid, kwaliteit, totale kosten, logistiek en techniek/proces. De ‘scores’ worden via BAM Plaza (intranet)
ter beschikking gesteld aan alle aangesloten inkopers,
waardoor snel en eenvoudig een eerste scan kan worden
gemaakt van inkopers waarmee BAM voor het eerst zaken
doet. Bovendien kan op deze manier een bredere beoor-

Algemene Inkoop- en Onderaannemings
voorwaarden inclusief duurzaamheidsissues.

deling, selectie en terugkoppeling plaatsvinden richting
deze leverancier over zijn prestaties.
Ten behoeve van de CO2- en afvalrapportage maakt BAM
gebruik van informatie die van leveranciers beschikbaar
komt. Op deze manier wordt de informatie efficiënt verkregen en gebruikt. Tevens vindt centraal een check/audit
plaats op de betrouwbaarheid en volledigheid van de aangeleverde informatie.

Praktijkvoorbeelden
Digitaal factureren
In 2010 zijn inclusief interne declaraties 42.000 digitale
facturen verstuurd en verwerkt in plaats van een papieren
versie. Dit leidt tot substantieel minder papierverbruik,
lagere totale verwerkingskosten en een betere
werkdoorstroming. Hier wordt nauw samengewerkt met
het branchebrede initiatief S@les in de Bouw.
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Doelstellingen 2011
• Betrouwbaarheid houtrapportage verhogen;
• Gebruik FSC-hout in Nederland verhogen;
• Introductie elektrische voertuigen in BAMbedrijfswagenpark;
• Duurzaamheidsbijeenkomsten op regio- en werkmaatschappijniveau met voorkeursleveranciers;
• Uitrol en optimalisatie digitaal factureren en leveranciersprestatiemeting;
• Communicatie en borging nieuwe Algemene Inkoopen Onderaannemingsvoorwaarden inclusief duurzaamheidsissues;
• Optimaliseren van de datarapportage in de keten vanuit leveranciers;
• Inventarisatie high risk segmenten/leveranciers;
• Inzicht in herkomst van gekochte materialen per
leverancier verbeteren.

Symposium Duurzaam Bouwen met BAM
In het eerste kwartaal van 2010 is een bijeenkomst
georganiseerd voor de Top 100 van leveranciers van de
Nederlandse BAM-werkmaatschappijen. In dialoog werd
gesproken over de implementatie en uitwerking van het
BAM-duurzaamheidsbeleid. Een van de resultaten van
deze workshop is de zogenaamde Carbon Assessment
Tool ontwikkeld door BAM. Hiermee kunnen bedrijven op
een relatief eenvoudige manier hun CO2-uitstoot berekenen en advies krijgen hoe deze te verlagen.
FSC Global Partner Award voor BAM Utiliteitsbouw
BAM Utiliteitsbouw heeft in 2010 van FSC directeur-generaal Andre Giacini de Freitas, de FSC Global Partner Award
ontvangen. FSC, de internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert, reikt jaarlijks onderscheidingen uit aan organisaties die uitmuntende prestaties
hebben geleverd bij het promoten van het gebruik van
FSC-hout en verhogen van het bewustzijn rond FSC.
Verspreiding FSC-certificering naar buitenlandse
toeleveranciers
BAM Woningbouw heeft gedurende 2010 ook buitenlandse toeleveranciers en toeleveranciers van houten
deelfabrikaten aangezet tot FSC-certificering. Dit heeft
onder meer geleid tot de certificering van een Roemeense
timmerfabriek die houten deelfabrikaten levert aan een
onderaannemer van BAM Woningbouw.
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In de praktijk ziet de Groep verschillende focuspunten en
verschillende stadia van volwassenheid van duurzaamheid
binnen de inkoopwereld. BAM zal een voortrekkersrol blijven vervullen en zal ketenpartners ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van een duurzaamheidsbeleid.

Bestuursvoorzitter ir. N.J. de Vries in de eerste Nissan
LEAF die voor BAM de weg op gaat. BAM behoort tot de
eerste gebruikers van deze volledig elektrische auto.

Elektrische auto’s
Ongeveer 25 vooraanstaande Nederlandse bedrijven en

2010  
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overheidsinstanties hebben kennis en koopkracht gebundeld om de introductie van elektrische voertuigen in
Nederland een sterke impuls te geven. BAM is, naast een
van de founding partners van dit vraagconsortium (DC
TEC genaamd), ook zeer actief in de uitwerking hiervan.
Als gevolg van veranderende consumentenverwachtingen
en nieuwe wetgeving ontstaan er kansen voor voertuigen
die gebruik maken van hernieuwbare energie, zuiniger
zijn en een hoger energierendement hebben. Elektrische
voertuigen zijn inmiddels zover ontwikkeld dat ze een
realistisch alternatief vormen voor conventionele voertuigen. BAM bestelde in 2010 vijftien elektrische auto’s.
Deze zullen worden ingezet door verschillende werkmaatschappijen. In de toekomst zal het aandeel elektrische
auto’s binnen BAM toenemen.
Positieve eerste gebruikerservaringen zijn essentieel
om van elektrisch rijden een succes te maken. Snelladen
draagt bij aan deze positieve gebruikerservaring. BAM
Infratechniek en Essent zijn daarom een strategisch partnerschap aangegaan voor de installatie en exploitatie van
snellaadstations ten behoeve van elektrische voertuigen
in Nederland.
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Bart van der Linde, directeur FSC Nederland

‘FSC-hout is gewoon leverbaar’
Stel, je beweegt met een scanner over een houten
kozijn en in de display verschijnt: ‘100% FSC-hout, uit
Schwarzwald, Duitsland.’ Ook zie je een afbeelding van
dit eeuwenoude woud… Science fiction? Dat hoeft het
in 2020 helemaal niet te zijn volgens Bart van der Linde,
directeur FSC Nederland (de Nederlandse Raad voor
Goed Bosbeheer). Hij vertelt over ‘goed’ bosbeheer en
duurzaam inkopen, nu en in de toekomst.
De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale
organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. De kern
van goed bosbeheer is dat een bos in stand blijft en dat de
natuurlijke aanwas altijd groter is dan wat uit het bos wordt
gehaald. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer
op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.

2010  
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Wereldwijd verdwijnen of verschralen bossen. Ons doel
is behoud. Goede beheersplannen zijn ook noodzakelijk
om een bos ‘fit’ te houden. Daarnaast kijken wij altijd
naar de lange termijn: een beheersplan wordt voor 25 jaar
opgesteld.
FSC Nederland wil inzichtelijk maken wat de stand van
zaken in de Nederlandse bossen is en meer bossen onder
goed bosbeheer brengen. Wij geven voorlichting en proberen iedereen in de bouwketen ervan te doordringen,
dat er wat te kiezen valt en dat je daarmee goed bosbeheer ondersteunt.
Samenwerking met partners is essentieel. BAM werkt
samen met FSC aan nieuwe certificeringsprojecten en
participeert in het internationale Borneo Initiative. BAM
begrijpt dat er wat te kiezen valt en kiest waar mogelijk
voor FSC-hout. De ervaring van het afgelopen jaar heeft
geleerd dat je je poot stijf moet houden in het inkoopproces, zeker in relatie tot de traditionele houthandel.
‘Goed’ hout is gewoon leverbaar als het vroegtijdig in het
bouwproces wordt meegenomen.
FSC-hout wordt bij de bron gecertificeerd. Iedereen die
FSC-hout aan BAM levert, moet kunnen aantonen dat het
bosbeheerscertificaat aanwezig is óf dat hij beschikt over
het vereiste handelscertificaat (chain of custody), waardoor wordt aangetoond dat de partij fysiek en administratief aan alle eisen voldoet.

Bart van der Linde
Directeur FSC Nederland
FSC Nederland is een platform
van bedrijven voor bedrijven, dat samenwerkt met
milieuorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en andere
maatschappelijke organisaties.
Het doel van de stichting is het bevorderen van verantwoord bosbeheer wereldwijd door het vergroten van
het marktaandeel van FSC-hout en -houtproducten in
Nederland. BAM heeft sinds 2007 een convenant met
FSC Nederland.
www.fsc.nl
The Borneo Initiative
Koninklijke BAM Groep steunt – samen met
Bouwfonds Ontwikkeling – The Borneo Initiative.
Deze organisatie bevordert duurzaam bosbeheer in
Indonesië door het stimuleren van en ondersteunen bij
certificering van hout volgens het FSC-keurmerk. BAM
heeft in 2009 een convenant gesloten met The Borneo
Initiative.
www.theborneoinitiative.org

Verbeterpunten voor BAM als convenantpartner? In
plaats van vooral contact met de Groep, willen we de
BAM-werkmaatschappijen ook meer en gerichter benaderen. Het was bijvoorbeeld heel prettig betrokken te
worden bij een restauratieproject van Schakel & Schrale.
Samenwerking wordt door deze directe lijnen veel concreter, maar ook efficiënter.
Wat de toekomst betreft? Door nieuwe technieken wordt
het mogelijk te visualiseren uit welk bos een stuk hout
afkomstig is. Door het injecteren van een slimme chip,
waaraan data worden toegevoegd, kan het hele proces
inzichtelijk gemaakt worden. De relatie tussen een stuk
hout hier en het bos elders in optima forma!’

‘Wij willen de hele bouwketen ervan
					 doordringen dat er wat te kiezen valt’
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 ilieu:
M
Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid met
het oog op toekomstige generaties.

Bouwactiviteiten hebben een grote invloed op het milieu.
Er zijn veel grondstoffen nodig voor de productie van
bouwmaterialen. Bovendien vergen deze activiteiten veel
energie. Door hergebruik kan het gebruik van grondstoffen worden beperkt.

4.1

 nergie:
E
Wij streven ernaar onze impact op de
klimaatsverandering terug te dringen.

Wij zullen onze energie-efficiëntie verbeteren, onze CO2emissie verminderen en samenwerken met onze opdrachtgevers aan CO2-neutrale oplossingen.

BAM is zich bewust van het reductiepotentieel dat vooral
samen met ketenpartners gerealiseerd kan worden.
Hierbij kan worden gedacht aan de CO2-uitstoot van de
gebruikte materialen, van eigen productieprocessen en
de CO2-uitstoot tijdens het gebruik van het opgeleverde
werk te reduceren. BAM heeft CO2-neutrale concepten
ontwikkeld, zoals de W&R-Groenwoning en Emissieloze
Weg. Naar opdrachtgevers biedt BAM steeds vaker alternatieven voor CO2-reductie door wijzigingen in de ontwerpkeuzes, waardoor de bouw en exploitatie duurzamer
worden.

• 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.
Reductie van CO2-emissie
De berekening van de CO2-emissie van BAM is uitgevoerd
op basis van het Green House Gas Protocol (GHGprotocol).
Op basis van het energieverbruik van alle werkmaatschappijen wereldwijd, is de CO2-voetafdruk van BAM als
gevolg van de directe en indirecte CO2-emissies door de
bedrijfsactiviteiten in 2010 berekend.
De totale energieconsumptie van BAM in 2010 bedroeg
3.692 TJ.1 Hiermee hangt een CO2-uitstoot samen van
272 kiloton.2
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In absolute zin is de CO2-voetafdruk van BAM afgenomen
met 1,8 procent ten opzichte van 2009 (277 kiloton). De
emissie-intensiteit (de CO2-emissie/omzet) verschilt per
sector. Doordat het procentuele aandeel van infra-activiteiten in de omzet van BAM is toegenomen, is de emissieintensiteit van de Groep toegenomen van 33,3 naar
35,7 ton per € miljoen (+7,5 procent).
De emissies in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
Ierland en de uitstoot ten gevolge van de wereldwijde
activiteiten zijn ten opzichte van 2009 afgenomen. De
Belgische en Duitse ondernemingen rapporteren een
toename van de CO2-emissie.

BAM stuurt en levert inspanningen voornamelijk op die
plaatsen waar BAM de grootste efficiencyverbetering kan
realiseren, zowel binnen als buiten de Groep. Voor het
terugdringen van de CO2-uitstoot hanteert BAM het volgende stappenplan:
1. Berekenen van de eigen CO2-emissie om na te gaan
waar de grootste reductiekansen liggen;
2. Reduceren van de eigen CO2-emissie door het energiegebruik tijdens het productieproces te verminderen;
3. Met ketenpartners vaststellen van de reductiemogelijkheden zowel upstream en downstream;
4. Onderzoeken van de mogelijkheden om resterende
CO2-emissie te compenseren.
1

Berekeningen exclusief zakelijke vliegreizen.

2

Berekeningen inclusief zakelijke vliegreizen.

  2010

Beleid
BAM onderkent het belang van het verminderen van het
energiegebruik en CO2-emissie van de gebouwde omgeving om de klimaatverandering te bestrijden. Dit doet
BAM door de eigen CO2-voetafdruk te meten en waar
mogelijk te reduceren en door samen met partners in de
bouwketen energiebesparing in de hele levensduur te
beschouwen en te werken aan CO2-neutrale oplossingen.

Resultaten doelstellingen 2010

Weg en woning

CO2-emissie per sector (in kiloton)
215,3
204,9

215

2010  
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BAM heeft een rekenmodel ontwikkeld, waarmee
bouwondernemingen hun CO2-emissie kunnen
vaststellen. Het rekenmodel houdt rekening met
de uitstoot van CO2 door bouwpartners en toeleveranciers.
De CO2-voetafdruk in de keten voor woningen is
bepaald aan de hand van nieuwe woningen die
door BAM zijn opgeleverd in 2007.
Uit de berekening blijkt dat het grootste deel
van de CO2-emissie in de keten plaatsvindt in de
gebruiksfase van de woningen.
De CO2-emissieverhouding in de keten voor autowegen voor het hoofdwegennet is bepaald aan
de hand van door BAM in 2007 nieuw aangelegde
wegen. De CO2-emissie als gevolg van het rijden
van auto’s is niet verwerkt in de berekening omdat
bij de opzet van het model is uitgegaan van de
invloed die BAM redelijkerwijs kan uitoefenen op
gerealiseerde producten. De grootste emissie van
CO2 wordt veroorzaakt door de inkoop van grondstoffen. De uitgebreide resultaten van deze studie
zijn gepresenteerd in het BAM-symposium 2008
waarbij de bouwsector was uitgenodigd.
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De verdeling van de CO2-voetafdruk over de verschillende
bronnen laat zien dat de afname van CO2-emissie met
name op de bouwplaatsen en voor een kleiner deel in het
wagenpark heeft plaatsgevonden.
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Figuur 3 BAM CO2 -emissie per scope

De verbetering in het interne rapportageproces en de
databeschikbaarheid in joint ventures, heeft geleid tot

CO2-emissie per bron (in kiloton)
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Onderliggend worden bij de werkmaatschappijen verschillen ten opzichte van 2009 geconstateerd, zowel
toenames als afnames. De CO2-voetafdruk van een werkmaatschappij is voor een belangrijk deel afhankelijk van
de aard, de fase en de locatie van projecten in een jaar,
waardoor schommelingen optreden (volatiliteit). Een
grondsaneringsproject genereert een aanzienlijk hogere
CO2-emmissie dan een installatietechnisch project. De
door de Groep gerapporteerde CO2-uitstoot weerspiegeld
daarom niet een op een de reductie-inspanningen. Dit
is in het bijzonder van toepassing op infra-activiteiten.
Mede vanwege deze volatiliteit heeft de Groep een
langeretermijndoelstelling voor 2015 geformuleerd.

CO2-emissie per scope (in kiloton)
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Door de ondernomen maatregelen om emissies te reduceren, zoals de toepassing van bewegingsmelders en
innovatieve verlichting in hoofdkantoren in Bunnik, is het
elektriciteitsgebruik in onze kantoren de afgelopen jaren
met circa 23 procent gedaald. Andere maatregelen zijn
minder generatoren op bouwplaatsen (omdat eerder wordt
aangesloten op het elektriciteitsnet) en trainingen in Het
Nieuwe Rijden voor medewerkers.

Scope 1

Scope 2

Scope 3

2009
2010

Bewustwording bij ketenpartners rond nut en noodzaak van
databeschikbaarheid vergroten
BAM geeft met de in 2008 geïntroduceerde BAM Project
Carbon Calculator (PCC) kwantitatieve invulling aan
CO2-reductie in de inkoop- en bouwfase van een project.
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In het Greenhouse Gas Protocol worden drie zogenoemde
scopes onderscheiden te weten: het energiegebruik in
de eigen productie (scope 1), de van het elektriciteitsnet afgenomen elektriciteit (scope 2) en het indirecte
energiegebruik bijvoorbeeld als gevolg van zakelijke
vliegreizen (scope 3). In de verdeling naar scope is te zien
dat een lichte verschuiving heeft plaatsgevonden van
CO2-emissies ten gevolge van het directe verbruik van
brandstoffen naar indirecte CO2-emissies ten gevolge van
het gebruik van elektriciteit op de bouwplaatsen.

Toepassing ZOAB, Zutphen.
BAM Wegen.

Uit de toepassing van de PCC in 28 projecten blijkt een
gemiddelde reductie van 8 procent mogelijk te zijn. Voor
ons aanleiding om de PCC te gebruiken om opdrachtgevers te wijzen op CO2-reductiemogelijkheden. BAM

2010  
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wil hiermee ook een aanzet geven voor uniforme berekeningsmethoden, die een vast onderdeel uit kunnen
maken van bestekken voor duurzame aanbesteding.
BAM stelt zijn kennis rond de reductie van CO2 centraal
beschikbaar voor partners in het bouwproces via de BAM
CO2-reductie desk (www.bamco2desk.nl).
In 2010 is door de energiedeskundigen van BAM een carbon assessment tool ontwikkeld. Deze is ter beschikking
gesteld aan leveranciers (zie duurzaam inkopen).
Om het inzicht in onze milieu-impact te verbeteren werkt
BAM continu aan de verbetering van het proces van dataverzameling. De rapportagelijnen en methodes, alsmede
de verificatie krijgen een vaste plaats bij de werkmaatschappijen. Er liggen tegelijk nog uitdagingen om de volledigheid van de data te waarborgen. Met name in steeds
wisselende samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen over de hele wereld is de dataverzameling en
-sturing nog een uitdaging.

Doelstellingen 2015
Onze doelstelling is om onze CO2-emissie in 2015 met
15 procent te reduceren ten opzichte van 2009, rekeninghoudend met de omzet en aard van de projecten. In 2010
zijn reductiemogelijkheden geïnventariseerd die zullen
worden vertaald naar concrete initiatieven. Te denken valt
hierbij aan een verdere vergroening van het wagenpark, die
de komende jaren zal worden doorgevoerd.
Onderdelen van ons plan van aanpak zijn de volgende
stappen:
1. Om de wijze van datarapportage binnen BAM te
harmoniseren en de kwaliteit van data verder te verbeteren wordt een intern auditeringsprogramma opge-

zet, naar analogie van de rapportage van financiële en
veiligheidsdata.
2. De duurzaamheidsverantwoordelijken bij BAM worden
voorzien van betere rapporten om sturing van CO2reductie op basis van key performance indicators beter
mogelijk te maken.
3. Beschikbaar stellen van kennis met betrekking tot
mogelijke maatregelen om CO2-reductie te stimuleren,
onder meer door de organisatie van specifieke duurzaamheidsoverleggen en virtuele ondersteuning via
intranet.
Daarnaast wil BAM verder gaan met het begeleiden en
adviseren van leveranciers hoe hun CO2-emissie kan
worden gereduceerd en berekend, en ook streeft de
Groep naar meer bewustwording bij ketenpartners over
nut en noodzaak van databeschikbaarheid.

Praktijkvoorbeelden
Bovenaan CO2-prestatieladder
BAM Civiel, BAM Infratechniek, BAM Rail en BAM
Wegen bezetten het hoogste niveau (5) op de CO2prestatieladder van ProRail. Dit betekent dat zij zeer
klimaatbewust werken en eerder in aanmerking komen
voor nieuwe opdrachten van ProRail. In 2010 zijn in onze
asfaltcentrales en kantoren maatregelen genomen om de
CO2-uitstoot te verminderen. Ook worden medewerkers
getraind in energiezuinig gebruik van auto’s en bouwplaatsmaterieel.
Energieneutraal Kantoor BAM Infratechniek
Het kantoor van BAM Infratechniek in Ootmarsum wordt
na renovatie en uitbreiding CO2-neutraal opgeleverd.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van warmte-koudeopslag, energiezuinige verlichting, betonkernactivering en
zonnepanelen die elektriciteit opwekken om deels in de
eigen behoefte te voorzien. Het restant CO2 dat dan nog
wordt geproduceerd, kan worden gecompenseerd met
CO2-certificaten. Hiermee wordt geïnvesteerd in duurza-

Westwijk Zuidoost, Amstelveen.
BAM Techniek.

30-jarige exploitatie van de duurzame energievoorziening
voor de woningen en appartementen. De duurzaamheidsdoelstelling wordt behaald door diverse bouwkundige

BAM Building bouwt Curaheen ziekenhuis Cork
BAM Building startte met de bouw van het Curaheen
ziekenhuis in Cork (Ierland). Naast het verzekeren van de
veiligheid, werden duurzaamheidsaspecten en milieusystemen strikt toegepast. Door de introductie van innovaties werd ervoor gezorgd dat duurzame toepassingen
werden gebruikt daar waar mogelijk.
Vroege interventies met de ontwerpers zorgde ervoor
dat duurzaamheid niet enkel verzekerd werd tijdens de
bouwfase, maar ook voor het afgewerkte gebouw. Enkele
duurzame toepassingen waren FSC-hout, gordijngevels
geconstrueerd uit gerecycleerd aluminium en GGBS
(Ground Granulated Blastfurnace Slag) beton wat resulteerde in een reductie van opgegraven kalksteen en broeikasgassen. Het gebruik van LED-verlichting resulteerde in
een bijkomende reductie van energie tijdens gebruik.

voorzieningen en een duurzame energievoorziening.

Energiemanagement BAM Materieel
BAM Materieel werkt aan beter energiemanagement.
Het doel is het in kaart brengen van energiestromen en
kosten van de gebruikers en het detecteren van energiebesparende mogelijkheden. In 2011 zullen de gebouwen
worden doorgelicht ten aanzien van besparingsmogelijkheden en zal een model worden opgezet om het
besparingspotentieel vast te stellen en te meten. Dit
model bevat naast de relatie tussen investeringskosten
en terugverdientijd ook de reductie van de CO2-uitstoot.
De implementatie van dit voorstel is opgenomen in het
meerjaren-onderhoudsplan dat is opgezet door BAM
Gebouwbeheer.
Westwijk Zuidoost te Amstelveen
Gemeente Amstelveen is halfweg 2010 gestart met de
bouw van woningen in diverse typen. Het gebied omvat
ongeveer 900 woningen en appartementen, waarbij veel
aandacht is voor milieu, groen en water. Hier is BAM
Techniek geselecteerd voor het ontwerp, realisatie en

Eerste toepassing energiezuinig asfalt ZOAB/LEAB
In de gemeente Zutphen werd in 2010 voor het eerst
in Nederland een energiezuinig geproduceerd mengsel
Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) aangebracht. De proef
vond plaats is samenwerking met BAM Wegen, provincie
Gelderland en Rijkswaterstaat. Het nieuwe asfaltmengsel combineert de voordelen van ZOAB met die van
Laag Energie AsfaltBeton (LEAB). Voor LEAB heeft BAM
Wegen als eerste asfaltproducent in Nederland een MRPIcertificaat. Op het certificaat wordt aangegeven wat de
specifieke milieuprestatie is van LEAB.  
ZOAB wordt nu geproduceerd bij een temperatuur van
150 graden. Bij Zutphen werd voor het eerst ZOAB/LEAB
geproduceerd bij een temperatuur van 105 graden.
Daarbij wordt ongeveer 25 procent energie bespaard. De
CO2-emissie neemt navenant af. ZOAB/LEAB past daarmee uitstekend in de duurzaamheidsambities van BAM
Wegen, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Als
voorbeeld: bij het vervangen van de deklaag van de A12
tussen Arnhem en Utrecht met LEAB kan een kwart miljoen kubieke meter gas worden bespaard.
BAM Construct UK
BAM Construct UK is in 2010 actief betrokken bij een initiatief van Carbon Trust om CO2-reductiemaatregelen in de
bouwplaats te inventariseren. Resultaat is een actieplan
dat is opgesteld om op termijn reductiedoelstellingen
van meer dan 50 procent te realiseren. BAM heeft via de
Strategic Forum Carbon Subgroup actief bijgedragen aan
het rapport ‘Carbon: Reducing the footprint of the construction industry’ (zie www.carbontrust.co.uk).
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  2010

me projecten in ontwikkelingslanden. Het resultaat is een
goed geïsoleerd gebouw met een laag energieverbruik.

BAM Deutschland
Bij het proefproject Ministerium Stuttgart wordt gebruik
gemaakt van het hoofdkanaal van de riolering van de
stad Stuttgart om warmte in de winter en koeling in
de zomer te produceren. BAM Deutschland heeft een
systeem gerealiseerd, waarbij de warmte van het afvalwater wordt benut voor de verwarming van het gebouw
ter aanvulling op de stadsverwarming. ‘s Zomers worden
ongeveer 660 kantoorkamers, een bedrijfsrestaurant, een
kinderdagverblijf en enkele andere ruimten voorzien van
koeling.  
Wagenparkbeheer
Meer dan een kwart van de emissies van BAM zijn afkomstig van het wagenpark. Om dit te reduceren heeft BAM
de volgende acties genomen:
• A/B/C-energielabeling;
• Het Nieuwe Rijden;
• NS-Businesscard BAM Rail;
• Mobiliteitskaart.
2010  
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A/B/C-energielabeling
Het wagenpark van BAM bestaat voor 85 procent uit personenauto’s met een A/B/C-label. De oudere personenauto’s met lagere energielabels zullen met de tijd worden
vervangen.
Het Nieuwe Rijden
In 2010 zijn BAM Infratechniek en BAM Civiel gestart met
het aanbieden van de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ aan alle
medewerkers die in een leaseauto rijden, evenals
de medewerkers die op de bouwplaats gebruik maken
van materieel. Hiermee wordt beoogd de uitstoot op
scope 1 (’directe emissies’) verder te reduceren. Deze
cursus wordt in 2011 vervolgd.
NS-Businesscard BAM Rail
Eind 2009 heeft BAM Rail 425 medewerkers een
NS-Businesscard aangeboden. De NS rapporteert elk
kwartaal hoeveel kilometer medewerkers met de trein reizen. In het eerste half jaar van 2010 is ongeveer 145.000
kilometer per spoor afgelegd. Indien deze afstand met
de auto was afgelegd, was 12 ton CO2 meer uitgestoten
dan nu het geval is. In de toekomst zal het gebruik van
de NS-Businesscard verder worden aangemoedigd en
gemonitord.
Mobiliteitskaart
Voor 2010 had BAM zich tot doel gesteld om een proefproject te starten, waarbij aan 1.000 medewerkers een
mobiliteitskaart zou worden aangeboden. Nadat een van

de projectpartners zich terugtrok, ontbrak het aan voldoende draagvlak om met deze proef van start te gaan.
Er zullen andere initiatieven worden genomen om de
automobiliteit bij de Groep terug te dringen.

4.2

 rondstoffen:
G
Wij verbeteren de efficiënte
toepassing van materialen.

Wij staan voor het terugdringen van onze impact op
natuurlijke grondstoffen die worden gebruikt voor onze
producten. Wij zullen samenwerken met onze opdrachtgevers en de leveranciers om alternatieve materialen en
methoden toe te passen om het gebruik van grondstoffen
te optimaliseren.
Tevens bevorderen wij de juiste handelwijze met betrekking tot hergebruik en het beperken van afval.
Beleid
Om het inzicht te vergroten in de afvalproductie en
-management, rapporteert elke werkmaatschappij over
de afvalstromen. Dit betreft alle afval dat de bouwplaats
verlaat, ongeacht de vraag wie het afval verwijdert. Er
wordt wat betreft herkomst onderscheid gemaakt naar
volgende afvalsoorten: afgravingsafval, sloopafval, bouwafval en kantoorafval. Afvaldefinities van de verschillende
afvalsoorten zijn vastgelegd in onze reporting manual.
Met name de registratie van afgravingsafval is in de praktijk lastig.
BAM zal in 2011 overgaan op afvalrapportage in tonnen
in plaats van kubieke meters om gebruik van omrekenfactoren te verminderen. Dit jaar zullen de omrekenfactoren
worden gebruikt vanuit het ‘Waste & Resources Action
Program’ (WRAP) in het Verenigd Koninkrijk, tenzij specifieke omrekenfactoren voorhanden zijn.
Wat betreft het afvalmanagement wordt onderscheid
gemaakt tussen drie bestemmingscategorieën: hergebruik of recycling; verbranding met energieterugwinning
en stort of verbranding zonder energieterugwinning.  
In de meeste landen is hergebruik van afval al in een
vergevorderd stadium en is storten van afval geen optie.
Inmiddels kunnen de meeste afvalverwerkers over de verschillende verwerkte afvalstromen rapporteren.
Ook zijn er al vele initiatieven, vaak samen met bouwpartners, op het gebied van afvalscheiding op de bouwplaats, vermindering van afval (onder andere door andere  
verpakkingen) en verbeteringen in de verzameling en

rapportage van afvaldata. Omdat BAM actief is in diverse
landen en gezamenlijk met alle werkmaatschappijen
aan afvalvermindering doet, is het belangrijk om zoveel
mogelijk dezelfde uitgangspunten, rapportagetechnieken
en contracteisen te hanteren.

Resultaten doelstellingen 2010
• Formuleren van kwantitatieve doelstellingen voor
afvalmanagement en reductie;
• In Verenigd Koninkrijk: introductie van BAM SMaRT
tool.

Afvalproductie naar herkomst (volume in 1.000 m3)
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In maart 2010 heeft de werkgroep Afval resultaten
gepresenteerd aan de Groep.
De afvalwerkgroep bestond uit BAM-medewerkers
van diverse werkmaatschappijen, disciplines en uit
vertegenwoordigers van een aantal belangrijke leveranciers en bouwpartners als SITA, Technische Unie, CRH
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Bouwmaterialen en Pont Meijer. In de werkgroep is vooral
aandacht besteed aan afvalscheiding op de bouwplaats en
vermindering van bouwafval.
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afvalvolume/omzet voor bouw- en kantoorafval).
Trends in afgevoerd afval zijn net als CO2-emissies sterk
afhankelijk van de fase en type van een project. Met name
bij de infrabedrijven kunnen hierdoor grote verschillen
ontstaan. Vanwege volatiliteit is ook voor afval een doelstelling voor 2015 geformuleerd.
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In Verenigd Koninkrijk introductie van BAM SMaRT tool
Building Research Establishment (BRE) heeft voor
de Britse markt een Sustainability Measurement and
Reporting Tool (kort BAM SMaRT) ontwikkeld.
Deze web-gebaseerde tool is mede ontwikkeld om van
een project de afval-, energie- en houtafvalstromen,
waterverbruik en andere relevante milieudata, zoals de
BREEAM-score en hoeveelheden hergebruikte grondstoffen, in kaart te kunnen brengen. Tijdens een project kan
real-time de voortgang worden getoond voor wat betreft
de verschillende afvalstromen, energieverbruik, hergebruikte materialen, zowel op projectniveau als op het
niveau van BAM Construct UK.  
In 2011 zullen Nederlandse werkmaatschappijen dit
instrument op proef toepassen. Indien de resultaten van
dit proefproject gunstig zijn, zal deze nieuwe tool in de
gehele organisatie worden uitgerold.  
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De afvalwerkgroep heeft de volgende indicatoren geadviseerd aan de Groep:
• Reductie ongesorteerd afval: 10 procent meer bouwafval sorteren;
• Reductie hoeveelheid afval: 5 procent van het totaal

Toepassing bamboebekisting, Zwolle.
BAM Utiliteitsbouw.

Doelstellingen 2015
• 25 procent meer afvalscheiding bouwafval voor
hergebruik;
• 15 procent reductie van bouw- en kantoorafval;  
• Zoeken naar groenere varianten voor bouwmaterialen;
• Verbeteren kwaliteit rapportage afgravingsafval.

Praktijkvoorbeelden

4.3

 ilieu-effecten:
M
Wij zullen onze milieu-impact
beperken.

Wij treffen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om
onze activiteiten zodanig uit te voeren dat milieueffecten zo
minimaal mogelijk zijn voor de locale omgeving. Wij bevorderen milieubewust handelen en zoeken naar mogelijkheden om diversiteit op onze bouwplaatsen te bevorderen.
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Waste to Energy
BAM Civiel heeft in Roosendaal, in het consortium BAMVon Roll, twee nieuwe afvalverbrandingslijnen gebouwd
voor Sita Re-energy. Het project is onderdeel van het programma ’Waste to Energy‘. Deze twee lijnen zullen samen
meer dan 300.000 ton afval per jaar verbranden. Met de
verbranding van dit afval wordt groene stroom opgewekt
en geleverd aan het bestaande elektriciteitsnet én wordt
warmte geleverd aan een naastgelegen kassencomplex.
In de toekomst kan hierop ook een nieuwe woonwijk op
worden aangesloten.
BAM past eerste duurzame bamboebekisting toe bij Isala
klinieken Zwolle
BAM Utiliteitsbouw heeft bij de nieuwbouw van de Isala
klinieken in Zwolle voor de eerste maal in Nederland
gebruik gemaakt van bamboe bekistingsplaten. Bamboe
biedt een duurzaam alternatief voor de traditionele multiplex bekistingen. Bamboe groeit zeer snel en is harder
dan de meeste tropische hardhoutsoorten. Het neemt
vier keer zoveel CO2 op als hout en geeft 35 procent meer
zuurstof af. BAM Utiliteitsbouw werkt aan het nieuwe
ziekenhuis in Zwolle, een van de grootste topklinische
ziekenhuizen van Nederland. De nieuwbouw wordt
opgetrokken in een organische bouwstijl, waarbij de menselijke maat het uitgangspunt vormt. Door toepassing
van zachte kleuren, natuurlijke materialen en veel groen
willen de Isala klinieken het welbevinden van patiënten,
bezoekers en medewerkers bevorderen. Naar verwachting zal het ziekenhuis in 2013 worden opgeleverd.

Beleid
De bouwfase heeft een impact op de omgeving. Denk
aan de hinder vanwege afsluiting van wegen en heien
dat geluidsoverlast met zich mee brengt. Daarom is het
van te voren in beeld brengen van mogelijke impact op
het milieu, mens en natuur een belangrijke pijler van het
beleid. BAM kan door een slimme aanpak en goede communicatie hinder beperken en alternatieven aanbieden
aan de lokale omgeving.
Voor de aanvang van elk project wordt onderzocht welke
invloed het project heeft op de omgeving. De laatste
jaren is steeds meer aandacht voor waterberging en het
creëren van biodiversiteit.
Het milieubeleid wordt bij de meeste Nederlandse werkmaatschappijen gecoördineerd door zogenoemde KAMmanagers (Kwaliteit, Arbo, Milieu). Bij de Britse en Ierse
werkmaatschappijen van BAM zijn environmental managers aangesteld om de milieuprestaties van de organisatie
te verbeteren.
Veel werkmaatschappijen hebben milieuzorgsystemen om
de impact op het milieu gestructureerd te minimaliseren. In
bijlage 3 is een overzicht opgenomen van certificaten.

Doelstellingen 2011
• Vergroten van ons aandeel van de omzet dat wordt uitgevoerd onder ISO 14001 of vergelijkbaar;

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

Praktijkvoorbeelden

BAM-keet van de toekomst
Het idee voor de BAM-keet van de toekomst is ontstaan
uit diverse ervaringen die mensen hebben met bouwke-

keet. Deze ideeën zijn gebundeld in de BAM-keet van de
toekomst.  
Het innovatieve aspect van de BAM-keet van de toekomst
zit in het feit dat door bundeling van diverse slimme innovaties op het gebied van energie een nieuwe bouwkeet is
ontstaan. Toepassing van groene daken ter bevordering
van het binnenklimaat, koude-warmteopslag, zonnecellen en windturbines voor energieopwekking en LEDverlichting maken het mogelijk om het energieverbruik
op de bouwplaats te verminderen en de werkomstandigheden te verbeteren. Het aanbieden van een laadstation
voor elektrische auto’s is daarbij innovatief en milieubewust. Dit idee zal in 2011 verder worden uitgewerkt.
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BAM Construct UK en BAM Nuttall zijn opgenomen
in de top zestig van de Groenste Bedrijven in de UK.
BAM Construct UK staat op positie vijfentwintig in
de lijst die gepubliceerd werd in de Sunday Times.
Zusteronderneming BAM Nuttall staat op de vijftigste
plaats gerangschikt. Onze milieuprestaties verbeteren
nog dagelijks, door het verlagen van de CO2-emissies,
het verminderen van afval en door efficiënter gebruik van
energie. Het vergt tijd en inspanning om een maatschappelijk verantwoord bedrijf te zijn, maar de resultaten
worden steeds vaker gemeten en meer zichtbaar.

ten. Er zijn allerlei gedachten voor verbetering bij zowel
mensen in de omgeving als de werknemers in de bouw-

5

5.1

Meerwaarde:
creëren van economische waarde

I nnovatie:
Wij innoveren om evenwichtige
duurzame oplossingen te vinden.

Innovatie is essentieel voor de ontwikkeling van onze
onderneming en voor het vinden van krachtige duurzame
oplossingen in de gebouwde omgeving.
Wij zullen samen met onze partners in de keten van
opdrachtgever tot onderaannemers en leveranciers
duurzame oplossingen aanrijken, waarbij economische,
milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn.
Hierdoor kunnen wij verzekeren dat wij materialen efficiënt gebruiken en waarde bieden aan onze opdrachtgevers.

Resultaten doelstellingen 2010

Stimuleren van kennisuitwisseling en innovatieve cultuur
BAM neemt deel aan zowel nationale als Europese kennisplatforms, zoals ENCORD en ECTP. ENCORD (European
Network of Construction Companies for Research and
Development) is een bedrijfsforum voor onderzoek en  
ontwikkeling binnen de bouwsector. Prof. ir. G.J. Maas,
directeur Strategie van Koninklijke BAM Groep, is voor
zitter van ENCORD en ECTP.
Mede op initatief van BAM zijn in ENCORD-verband de
volgende onderwerpen op het gebied van duurzaamheid
aan de orde gekomen:
• CO2- en afvalrapportage;
• Veiligheidsbeleid;
• Het GRI sectorsupplement voor de bouw (CRESS:
Construction Real Estate Sector Supplement).
Om kennisontwikkeling bij BAM te stimuleren, organiseert de Groep interne innovatie- en ideeënwedstrijden
en innovatiedagen. Voorbeeld is de jaarlijkse BAM Infra
Innovatiewedstrijd, die in 2010 maar liefst vijftig inzendingen opleverde en daarmee illustratief is voor de vernieuwende bedrijfscultuur van BAM.

De Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling ontwikkelde
zich verder in 2010, waarbij BAM een actieve rol op zich
neemt bij meerdere initiatieven en pilots. Duurzame
gebiedsontwikkeling is een nieuwe manier van ontwikkelen. Het omvat thema’s zoals cultuurhistorie, ecologie,
landschapsontwerp, woonkwaliteit, milieu, natuur,
recreatie, water, waterveiligheid en duurzame mobiliteit.
Deze thema’s spelen een integrale rol en vragen om een
nieuwe manier van samenwerking en aansturing.
Pieter Hameetman, directeur van AM Duurzaam, is medeauteur van deze toolkit. Daarnaast is hij sinds 2006 voorzitter van de werkgroep Innovatie binnen het Platform
Energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGo): ‘Met
energieneutrale gebiedsontwikkeling maken wij een vertaalslag van het klimaatprobleem naar nieuwe business.
Als multidisciplinaire bouwer heeft BAM de oplossingen in
huis voor dit vraagstuk.’
AM werkt actief mee aan het platform ’gebiedsontwikkeling.nu‘, dat een initiatief is van de TU Delft. Dit platform
is opgezet in samenwerking met diverse publieke en
private partijen die hun krachten bundelen in de Stichting
Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG). Samenwerken en
meerwaardecreatie is nodig om complexe opgaven
het hoofd te kunnen bieden. Kennisuitwisseling tussen
wetenschap en praktijk en het aanjagen van het debat,
tussen publiek en privaat en de verschillende bij gebiedsontwikkeling betrokken disciplines, kan bijdragen aan
concrete oplossingen en nieuwe strategieën.
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•S
 timuleren van kennisuitwisseling en innovatieve
cultuur;
• Verder ontwikkelen van innovaties met sterk potentieel, zoals energieneutrale gebiedsontwikkeling.

Verder ontwikkelen van innovaties met sterk potentieel,
zoals energieneutrale gebiedsontwikkeling
BAM streeft ernaar om de wensen van opdrachtgevers zo
goed mogelijk in te vullen en heeft hiervoor diverse praktische instrumenten ontwikkeld om de duurzaamheids
aspecten binnen een project meetbaar te maken.
In 2010 zijn bestaande instrumenten verder ontwikkeld en regelmatig door BAM ingezet voor opdrachtgevers, andere bouwpartners en leveranciers (onder
meer GreenUp Tool, Project Carbon Calculator, Toolkit
Bestaande Bouw). Bovendien ontwikkelde BAM in 2010
de Toolkit Duurzaam Winkelvastgoed.  

Schematische weergave ‘Cleanscreen’.

Toepassing Cleanscreen, Rotterdam.
BAM Wegen.

Praktijkvoorbeelden
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Cleanscreen
Fijnstof is een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid. Redubel (BAM Wegen) ontwikkelde samen met enkele partners het zogenoemde ‘Cleanscreen’. Cleanscreen
reinigt de vervuilde lucht door gebruik te maken van luchtstromen die altijd rondom wegen aanwezig zijn (verkeer
en atmosferische wind). Begin 2011 is een proefproject
gestart. Dit proefproject onderzoekt de mogelijkheden
tot verbetering van de luchtkwaliteit door middel van de
Cleanscreens. De toepassing van Cleanscreens heeft eerder
zijn effectiviteit bewezen in de Thomassentunnel (A15) bij
Rotterdam. www.cleanscreen.nl
Energy Valley Topclub
BAM Infratechniek heeft zich samen met diverse andere
ondernemingen, de Stichting Energy Valley en FC
Groningen verenigd in Energy Valley Topclub. Met dit
initiatief willen de partners de kracht van de noordelijke
energiewereld versterken en de speerpunten innovatie en
energietransitie uitdragen naar de samenleving.
Energy Valley Topclub heeft als missie om bedrijven,
kennisinstellingen en overheidsinstanties te stimuleren,
activeren, faciliteren en verbinden om samen projecten
te ontwikkelen en concreet werk te maken van schone,
betrouwbare en innovatieve energie.
BAM brengt kennis in op het gebied van duurzame energieoplossingen. Er wordt samengewerkt met vergelijkbare initiatieven in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Diepgravende kennisdag voor graafloze technieken
Diverse infrabedrijven van BAM (waaronder BAM Wallonie
en BAM Infratechniek) hebben zich op de No-Dig Dag
2010 gepresenteerd op het gebied van boren en sleufloze
leidingrenovatie. Voor deze door NSTT (Nederlandse
vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen)
georganiseerde dag werden 250 relaties uitgenodigd.
Onder leiding van prof.ir. Johan Bosch, hoogleraar
Ondergrondse Bouw van de TU Delft, namen de aanwezigen kennis van de nieuwste boor- en leidingrenovatie-

technieken. BAM demonstreerde duurzame oplossingen
voor aanleg, renovatie en vervanging van de ondergrondse infrastructuur.’
Passiefhuisproject
BAM Woningbouw W&R heeft in 2010 het eerste seriematig gebouwde passiefhuisproject opgeleverd. De 103
passiefhuizen in het Columbuskwartier van Almere zijn
overgedragen aan woningstichting GoedeStede die de
woningen verhuurt. Het passiefhuisprincipe gaat uit van
een maximale beperking van de energiebehoefte voor
ruimteverwarming en huishoudelijk gebruik. Dit betekent
dat gevels, vloer en dak zodanig zijn geïsoleerd dat de
behoefte voor ruimteverwarming beperkt blijft. In de
zomer heeft de woning een comfortabel binnenklimaat
dankzij spuivoorzieningen in de gevels die voor passieve
koeling zorgen. Per woning zorgen veertien fotovoltaïsche panelen op het dak voor het duurzaam opwekken
van elektriciteit. Het eventuele overschot hiervan wordt
geleverd aan het elektriciteitsnet.  
Groene kantoorgevel
In Den Haag werd de eerste groene gevel onthuld. Via
een verticale tuin wordt een bijdrage geleverd aan het
verbeteren van de leefomstandigheden in de stad. De
beplanting, geplaatst in het Modulogreen® gevelsysteem
van de Groenspecialisten van de Groep geeft het gebouw
een aantrekkelijk groen accent en draagt bovendien bij
aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo neemt de
beplanting CO2 op en wordt het straatgeluid gedempt.
Het gevelpaneelsysteem vervangt het buitenspouwblad
en is modulair. De verticale tuin heeft tevens een isolerende werking en beschermt tegen uv-straling. Bovendien
neemt de tuin geen schaars grondoppervlak in gebruik.
Toolkit Duurzaam Winkelvastgoed
De Toolkit Duurzaam Winkelvastgoed heeft als doel de
duurzaamheid van winkelcentra structureel te verbeteren.
Met deze toolkit kunnen gemeenten, beleggers, retailers,
ontwikkelaars en bouwbedrijven vanuit een gezamenlijke
visie op duurzaamheid structureel werken aan de ontwikke-

Groene kantoorgevel, Hardinxveld-Giessendam.

Kennisdag Graafloze technieken, Harderwijk.

Mostert De Winter bv.

BAM Wallonie, BAM Infratechniek.

ling en realisatie van concrete duurzame projecten. Binnen
duurzame vastgoedontwikkeling is winkelvastgoed op dit

Verenigd Koninkrijk met onder meer supermarkten,
reizen, financiële producten en drogisterijen met een

moment nog onderbelicht. Vanuit de verschillende belangen van beleggers, retailers en ontwikkelaars is het moeilijk
deze partijen ten aanzien van duurzaamheid op een lijn
te krijgen. De deelnemende partijen, waaronder AM, zijn
van mening dat alle partijen belang hebben bij duurzaam
vastgoed en willen daarom deze problematiek inzichtelijk
maken en concrete oplossingen aandragen.

jaaromzet van 14 miljard Britse ponden en 120.000
medewerkers. Via vijfduizend winkels hebben ze meer
dan twintig miljoen klanten per week.

 oorspoed:
V
Wij geloven dat duurzaamheid
resulteert in economische waarde.

Wij kiezen ervoor waarde te creëren door te werken aan
effectieve en winstgevende oplossingen voor onze aandeelhouders die bijdrage aan een duurzame toekomst.
Beleid
De activiteiten van BAM zijn gericht op het creëren van
meerwaarde en het bieden van oplossingen die passen bij
de behoeften van de samenleving. In een steeds veranderende wereld vraagt dit om duurzame innovaties. Naast
vernieuwende producten en productieprocessen gaat
het om aangepaste financieringsmethoden die horen
bij contractvormen zoals DBFM (design, build, finance,
maintenance). BAM onderkent dat innovatie essentieel
is voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.
Klimaatverandering, vergrijzing en andere ontwikkelingen vormen kansen om meerwaarde te creëren voor de
samenleving en de Groep.

BAM Utiliteitsbouw is in 2010 gestart met bouw van de
Innovatoren in Venlo. Dit is een van de eerste gebouwen  
die ontworpen zijn op basis van de cradle-to-cradle-principes. Het gebouw is energieneutraal dankzij een innovatief
ontworpen zonnegevel met natuurlijke ventilatie.

Resultaten 2010

BAM Wegen heeft de opdracht ontvangen voor de
Greenportlane in Venlo. Ook voor deze weg zijn de
cradle-to-cradle-principes waar mogelijk vertaald naar
toepassing voor groenvoorzieningen. Daarnaast zijn
maatregelen genomen die de verkeersdoorstroming
bevorderen.

BAM Construction realiseert voor de Co-operative Group
een nieuw hoofdkantoor in Manchester nabij het oude
hoofdkantoor. Het complex zal naar verwachting medio
2012 gereed zijn. Het vijftien verdiepingen hoge gebouw
zal werkplekken bieden aan meer dan 3.000 medewerkers.
De Co-operative Group is uitsluitend actief in het

Woontorens Euroborg
Bij het Euroborgstadion in Groningen staan de twee
appartemententorens Stoker en Brander, die elk ongeveer zeventig meter hoog zijn. BAM Techniek is verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en de 30-jarige
exploitatie van de duurzame-energievoorziening van de
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5.2

Cradle-to-cradle creëert waarde
Op verzoek van de gemeente Veldhoven heeft Tebodin de
cradle-to-cradle-mogelijkheden onderzocht voor Runport
A2, een industrieterrein binnen een internationaal hightech locatie van Brainport. De natuurwaarde van het
gebied kan worden verbeterd en verrijkt door luchtreinigende groene schermen en daken die verontreinigende
stoffen vasthouden, CO2 afvangen, zuurstof afgeven
en vocht vasthouden. Al deze maatregelen helpen het
‘warmte-eilandeffect’ tegen te gaan. Daarnaast wordt
een oude waterweg hersteld om te dienen als waterberging. De waterkwaliteit ter plaatse wordt verbeterd met
rietvelden voor biofiltratie. Dit zijn belangrijke stappen
naar een cradle-to-cradle-omgeving.

103 Passiefhuizen Columbuskwartier, Almere.
AM en BAM Woningbouw.

twee appartemententorens. De appartementen in de
woontorens zijn voorzien van lage-temperatuurverwarming en hoge-temperatuurkoeling. De warmte en koude
worden duurzaam opgewekt met een warmtepomp.
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Brug over het Albertkanaal in Vroenhoven
In opdracht van het Vlaams Gewest (nv De Scheepvaart)
realiseert CEI-De Meyer in Belgisch Limburg een complex
project in het kader van de verbredingswerken aan het
Albertkanaal in Vroenhoven. Naast een nieuwe, slanke
stalen tuibrug werd ook een multifunctioneel gebouw
voorzien dat dient als landhoofd van het kunstwerk. Om
dit bouwwerk zo goed mogelijk te integreren in het landschap zijn streekgebonden bouwmaterialen gekozen,
zoals het kleurrijke Maasgrind. De ruwe afwerking van de
wanden geeft het gebouw een natuurlijk ‘mergel-effect’,
dat typerend is voor Zuid-Limburg. Voor de uitzonderlijke
en geslaagde uitvoering ontving CEI-De Meyer in 2010 de
prestigieuze ‘Concrete Excellence Award’, voor het eerst
aan een bouwonderneming uitgereikt door de Belgische
Beton Groepering. Naast esthetiek werd er voor het project bijzondere aandacht geschonken aan de lokale fauna.
Zo zijn er een dassentunnel, enkele wilduitklimplaatsen
en een ruimte onder het gebouw voor vleermuizen. Het
gebouw biedt onderdak aan een museum over de Tweede
Wereldoorlog, horeca, vergaderruimtes, een amfitheater
en zowel een binnen- als buitenklimmuur.
SouterRain-project voor waterbergingsproject
Hemelwater afvoeren naar de bestaande riolering past
niet meer in het huidige regelgeving in Nederland. Onder
de naam SouterRain-project realiseert BAM een uniek
waterbergingssysteem. SouterRain is een waterbergende
wegfundering op basis van asfalt. Onder een ‘gewone’
straat wordt de ‘first flush’ van een regenbui met eventuele verontreinigingen via het rioolstelsel afgevoerd.
Daarna treedt de berging onder de weg via speciale kolken in werking. Deze kolken worden gevuld en het water
kan vervolgens via infiltratie wegzakken in de ondergrond. Het nieuwe systeem blijkt een perfecte oplossing
te zijn voor de waterbergingsproblemen.  

Snellaadstation
BAM Infratechniek biedt samen met projectpartner Essent
de oplossing voor het installeren en exploiteren van
snellaadstations voor elektrische auto’s. Hiervoor wordt
samengewerkt met Epyon, leverancier van snellaadstations. In het begin van 2011 zullen de eerste twee snellaadstations geplaatst worden. Voertuigen zullen binnen een
half uur opgeladen worden. Snelladen geeft elektrisch rijden een andere dimensie, want de dagelijkse actieradius
van elektrische auto’s wordt erdoor verdubbeld. Voor de
laadinfrastructuur worden uitsluitend contracten afgesloten voor gecertificeerde groene stroom (groene stroom
uit hernieuwbare bronnen).  

Doelstelling 2011
• Verder ontwikkelen best practices en beschikbaar
maken via intranet.

Brug over het Albertkanaal, Vroenhoven.
CEI-De Meyer.
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Duurzame energievoorziening 180 appartementen
Brander en Stoker, Groningen.
BAM Techniek (ontwerp en uitvoering), BAM
Duurzaam (energielevering), AM (in combinatie) en
BAM Woningbouw (in combinatie).

Peter Cookson, programmadirecteur hoofdkantoor Co-operative Group

Nieuw hoofdkantoor voor Co-operative
Group ‘BREEAM Outstanding’
De Co-operative Group is uitsluitend actief in het
Verenigd Koninkrijk met onder meer supermarkten,
reizen, financiële producten en drogisterijen. Al meer
dan 150 jaar is het hoofdkantoor van de consumentenorganisatie gevestigd in Manchester. Het nieuwe
hoofdkantoor dat BAM Construct UK hier voor de
Co-Operative bouwt vormt het bewijs van het succes
van de onderneming, het vertrouwen in de toekomst
en de hechte band met Manchester.
BAM sprak met Peter Cookson, programmadirecteur
van de Co-operative voor het nieuwe hoofdkantoor.
‘Duurzaamheid zit ingebakken in de cultuur van de

2010  

62

Co-operative Group. Het nieuwe hoofdkantoor zal op
grond van de uitstekende energieprestaties het ‘BREEAM
Outstanding’-certificaat ontvangen. Bovendien vormt
het de eerste fase van de verdere ontwikkeling van de
omgeving. De nieuwbouw werkt als katalysator voor
de herontwikkeling van de binnenstedelijke locatie. Het
kantoor zal in de directe omgeving leiden tot onder meer
nieuwe banen, kleine winkeltjes, woonruimte en ontspanningsmogelijkheden‘, zo stelt Cookson.
‘Ons nieuwe kantoor drukt in alles de ondernemingswaarden van de Co-operative Group uit. Het duurzame karakter van het gebouw blijkt onder meer uit de maatregelen
die zijn genomen om CO2-emissie te voorkomen. Zo zal
bijvoorbeeld, de energie afkomstig zijn uit biodiesel, dat
door lokale landbouwers wordt geproduceerd voor de
Co-operative Group.’
BREEAM maakt voor de certificering gebruik van een puntensysteem om de duurzaamheid van een gebouw uit te
drukken. Er worden onder meer punten toegekend voor
water- en energiebesparing, stimuleren van natuurlijke

lichtinval en natuurlijke luchtcirculatie, alsmede het gebruik van
gerecyclede bouwmaterialen.
‘Al voor de start van het project
was duidelijk dat een BREEAM
Outstanding-certificaat voor ons
een ‘must’ was. Dit was uitgangspunt bij het ontwerp. Door te voldoen aan de strenge criteria van
BREEAM Outstanding streven wij naar een reductie van
energiekosten van veertig tot zestig procent ten opzichte
van onze huidige kosten. Een voordeel van het BREEAMcertificaat is het feit dat het wordt toegekend door een
objectieve partij.’
‘Wij hebben voor BAM gekozen, omdat wij van mening
zijn dat de ethische waarden van BAM direct aansluiten op
de onze. Zij zetten waar mogelijk lokale medewerkers in
en gebruiken lokale materialen. Een ander groot voordeel
is de ervaring van BAM met dit soort gebouwen over heel
Europa.’
Tot besluit stelt Cookson: ‘Wat wij op dit moment aan
het doen zijn in de bouwsector, lijkt misschien een beetje
pionierswerk. Maar wij geloven er oprecht in dat dit soort
gebouwen gewoon de standaard zal worden voor de
nieuwe generatie kantoren. De grootste uitdaging voor
ons is het behouden van de hoge BREEAM-score in de
gebruiksfase. De hoge normen die wij hebben gehanteerd
voor ontwerp en bouw, moeten de gebruikers van het
kantoor voortzetten.’
www.co-operative.coop/corporate/

‘Wij geloven sterk in
			 toekomstbestendig bouwen.’

Nieuw hoofdkantoor Co-operative Group,
Manchester (Verenigd Koninkrijk).
BAM Construct UK.
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Eerlijk zaken doen

BAM wil een verantwoordelijke onderneming zijn. Dit
betekent dat wij onze werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de geldende ethische, professionele
en juridische normen. Wij vinden corruptie, omkoping en
concurrentievervalsing onaanvaardbaar.
Beleid
Het integriteitsbeleid van BAM steunt op de Gedragscode
integriteit. Elke medewerker in Nederland ondertekent
dit document als integraal onderdeel van zijn of haar
arbeidsovereenkomst. Met deze gedragscode schrijft
BAM voor dat elke medewerker zich integer, transparant
en verantwoordelijk gedraagt ten opzichte van opdrachtgevers, zakenpartners, aandeelhouders en collega’s.

Resultaten 2010
In het verslagjaar zijn in Nederland 53 meldingen van
vermeende onregelmatigheden ontvangen door de compliance officers. In 40 van de 53 gevallen (2009: 21 van de
36) is een overtreding van de gedragscode vastgesteld.
Het betrof onder meer onregelmatigheden in de administratie, intimidatie, niet correcte omgang met bedrijfseigendommen en handeling in strijd met de wet (onder
meer diefstal en verduistering). Tegen betrokken medewerkers zijn gepaste disciplinaire maatregelen getroffen.
In 2010 werden geen klachten ontvangen inzake de overtreding van de mededingingsregel en geen klachten over
zaken doen met bedrijven van familie/vrienden.
Bij diverse werkmaatschappijen en de stafgroep hebben
in 2010 workshops en trainingen plaatsgevonden op het
terrein van integriteit, georganiseerd in samenwerking
met KPMG.
Bij de werkmaatschappijen van BAM ontstaat hierdoor
meer aandacht voor het thema integriteit, met als gevolg

Integriteitstraining
In 2010 hebben 123 medewerkers deelgenomen aan
cursussen waarin integriteit wordt behandeld. Dit komt
overeen met 1.072 cursusdagen. Cursussen waar integriteit
wordt behandeld, zijn de BAM Introductie Cursus (BIC),
Inkooptraining, Managen van Projecten en BAM Manager.
Op deze cursussen worden medewerkers ingelicht over
het integriteitsbeleid van BAM en krijgen zij handvatten aangereikt om correct te kunnen omgaan met situaties waarin
de ondernemingsintegriteit in het gedrang kan komen.  
In 2010 hebben 1.640 medewerkers via de BAM Vakschool
een cursus ‘Zo werken wij bij BAM’ gevolgd. Integriteit is
een belangrijk onderdeel van deze cursus (zie opleidingen).
Convenant Building and Woodworkers International (BWI)
Niet alleen door interne maatregelen, zoals de Gedragscode
integriteit, maar ook met externe integriteitsverklaringen
wordt de 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). BAM
en BWI ondertekenden op 31 maart 2006 een zogenoemd
framework agreement, dat tot doel heeft om de rechten
van medewerkers te bevorderen en te beschermen.
Met de ondertekening geeft BAM aan te erkennen en
respecteren:
- de fundamentele principes van mensenrechten, zoals
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 principle concerning
multinational entreprises and social policy;
- de OECD Guidelines for multinational entreprises.
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Bovendien onderschrijft BAM de bedrijfscode van de
Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid
(SBIB). Deze stichting registreert bouwbedrijven die een
bedrijfscode hebben ingevoerd overeenkomstig het SBIBmodel. 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.

wellicht een verscherpte focus op handelingen in strijd met
de wet.
In totaliteit komt het aantal meldingen en adviesaanvragen
in 2010 (134) vrijwel overeen met het aantal van 2009
(129).
Nog niet goed te verklaren, maar wellicht voortkomend uit
een toegenomen bewustwording als gevolg van trainingen,
is de toename van het aantal meldingen van handelingen in
strijd met de wet (in 2010: 10 waarvan 8 daadwerkelijk een
overtreding; in 2009: 0).
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Daarnaast onderschrijft BAM de noodzaak van eerlijke
onderhandelingsprocedures met nationale vakbonden
en erkent dat corruptie, omkoping en anticompetitieve
acties de marktwerking verstoren. BAM committeert zich
om te werken aan het bereiken van sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling in zijn activiteiten met
handelspartners, onderaannemers en leveranciers. In
dat kader werken BAM en BWI samen om de effectieve
implementatie van de volgende sociale criteria te bewerkstelligen:
- het verbod op dwangarbeid;
- het recht op gelijkheid en diversiteit in etnische
afkomst, huidskleur, sekse, religie, politieke overtuiging, nationaliteit of andere onderscheidende ken

Corruptie-index
De Corruptie Perceptie Index (CPI) wordt jaarlijks vastgesteld door Transparency International. Transparency
International is gevestigd in Londen en richt zich op een
strikte naleving van de VN Conventie tegen corruptie.  

merken;
- het verbod op kinderarbeid;
- het recht op het initiëren van en aansluiten bij vakbondsorganisaties;
- het recht op eerlijke beloning van medewerkers met

Perceptie Index

respect voor het minimumloon;
- het recht op gepaste arbeidsomstandigheden (werk
tijden, -faciliteiten, opleiding en ontwikkeling, veiligheid en gezondheid).
Om de gestelde doelstellingen en de gemaakte afspraken
te bereiken, komt op regelmatige basis een zogenoemde
‘reference group’ samen, bestaande uit een managementvertegenwoordiging van BAM en vertegenwoordigers van vakverenigingen, waaronder BWI, om de
implementatie van de overeenkomst te monitoren.
Ook werden de afgelopen jaren projecten bezocht in
onder meer Zuid-Afrika en Dubai. Voor 2011 is een
bezoek gepland aan Tanzania.

De CPI classificeert staten op basis van het gepercipieerde
corruptieniveau op een schaal van 1 tot 10.
BAM behaalt het overgrote deel van de omzet in landen
met een corruptie-index die hoger is dan zes. Dit wil
zeggen dat in die landen een laag tot zeer laag risico op
corruptie aanwezig is.
Omzet BAM verdeeld over landen van de Corruptie
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Over dit verslag

Dit is het vierde separate duurzaamheidsverslag van
Koninklijke BAM Groep nv. Sinds 2007 wijdt BAM jaarlijks
een specifiek verslag aan het beleid van de Groep op het
gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen, alsmede aan de resultaten van dat beleid.
Met dit verslagjaar is er mede op verzoek van stake
holders een duidelijke koppeling gemaakt naar het strategische beleid van BAM. Daarnaast hebben we ervoor
gekozen om onze activiteiten en de sturing op duurzaamheid op te nemen.
Afbakening van het verslag
Dit verslag bevat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
die betrekking hebben op het kalenderjaar 2010. De
informatie in dit verslag heeft betrekking op alle werkmaatschappijen van de Groep wereldwijd, tenzij anders
vermeld. De activiteiten van bagger bedrijf Van Oord nv,
waarin BAM een belang heeft van 21,5 procent, zijn niet
meegenomen.

verificatie van duurzaamheidsverslagen. Deze standaard
stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de administratie en
in het verslag opgenomen indicatoren en teksten. Andere
standaarden stellen flexibelere eisen aan de in het verslag
opgenomen informatie en staan bepaalde beperkingen
in het verslag toe die onder deze richtlijn niet acceptabel
zijn. Doordat BAM een apart duurzaamheidsverslag uitbrengt en dit door PwC op basis van NV COS 3410N laat
verifiëren, kunnen lezers erop vertrouwen dat het verslag
over de hele breedte van duurzaamheid een getrouw
beeld geeft.
BAM streeft, gefaseerd, naar de hoogste mate van assurance die te verkrijgen is. Deze hoogste vorm, aangeduid
met ‘redelijke mate van zekerheid’ verkrijgt BAM momenteel op de indicator Veiligheid. Verdere professionalisering van de interne processen zal de komende jaren leiden
tot uitbreiding van de mate van zekerheid bij het duurzaamheidsverslag. Het assurance-rapport is opgenomen
op pagina 68.
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Alle werkmaatschappijen rapporteren per kwartaal over
de drie speerpunten veiligheid, CO2 en afval. Voor veiligheid bestaat al geruime tijd een rapportagesysteem. Voor
de rapportage over CO2 en afval is in 2009 een rapportagesysteem geïntroduceerd als uitbreiding op het finan
ciële rapportagesysteem.
Verificatie van het verslag
BAM hecht belang aan het volledig en transparant rapporteren over de inspanningen. Om die reden kent de scope
van de verslaggeving geen beperkingen en rapporteert
de Groep over alle bedrijfsactiviteiten. Om de zeggingskracht van het rapport te vergroten heeft BAM ook dit jaar
PwC verzocht om dit duurzaamheidsverslag te verifiëren.
Dit verslag voor 2010 voldoet daarmee aan GRI-level B+.  
De assurance-scope beperkt zich tot alle informatie met
betrekking tot het jaar 2010. Het assurance-rapport is
opgenomen als hoofdstuk 8 in het verslag.
Ook met betrekking tot de externe assurance (zekerheid)
past BAM het principe van ‘best standard’ toe. BAM heeft
PwC daarom gevraagd gebruik te maken van NV COS
3410N, een standaard die expliciet is ontworpen voor de

Doelgroep van het verslag
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, nietgouvernementele organisaties en overheden. Daarnaast
is het voor iedereen die hiervoor interesse heeft beschikbaar.
Verslaggevingsproces
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 kwalitatieve en
kwantitatieve informatie gerapporteerd aan de Groep.
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.
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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.

8

Assurance-rapport

Aan: de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben het Duurzaamheidsverslag 2010 (hierna: ‘het
Verslag’) van Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik onderzocht. In dit Verslag legt Koninklijke BAM Groep nv (hierna:
‘BAM’) verantwoording af over haar maatschappelijke prestaties in 2010.
Combinatie van controle en beoordelingswerkzaamheden
Ons onderzoek bestaat uit de volgende combinatie van
controle en beoordelingswerkzaamheden:
• Controle van alle informatie zoals gepresenteerd in het
hoofdstuk 3.3.1 gezondheid en veiligheid;
• Beoordeling van alle overige onderdelen van het Verslag.
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Controlewerkzaamheden zijn gericht op het verkrijgen van
een redelijke mate van zekerheid op basis van voldoende en
geschikte controle-informatie.
Beoordelingswerkzaamheden zijn gericht op het verkrijgen
van een beperkte mate van zekerheid op basis van werkzaamheden die minder diepgaand zijn dan bij een controle.
De mate van zekerheid bij beoordelingswerkzaamheden is
daarom ook lager dan bij controlewerkzaamheden.
Om die reden rapporteren wij onze conclusie met betrekking
tot controlewerkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden afzonderlijk. Naar onze mening vervult deze gecombineerde opdracht een rationeel doel.
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.

met belanghebbenden en de redelijkheid van schattingen
gemaakt door het management, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van het Verslag;
• Het evalueren van het toepassingsniveau volgens de G3
Richtlijnen van GRI.
Controlewerkzaamheden
Voor wat betreft de te controleren onderdelen hebben wij
onder meer de volgende controlewerkzaamheden verricht:
• Het testen van de opzet, het bestaan en de effectieve
werking van de relevante interne beheersingsmaatregelen
gedurende het verslagjaar;
• Cijferbeoordelingen, verbandscontroles en gegevens
gerichte werkzaamheden.
Beoordelingswerkzaamheden
Onze belangrijkste beoordelingswerkzaamheden
bestonden uit:
• Het op basis van interviews en analyses 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 voeren van gesprekken met management ten aanzien
van de in het duurzaamheidsverslag opgenomen informatie
en het analyseren van de interne en externe documentatie
die als basis is gebruikt voor de informatie in het Verslag;
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assuranceinformatie voldoende en geschikt is als basis voor onze
conclusie.
Conclusie

Verslaggevingscriteria
BAM heeft verslaggevingscriteria ontwikkeld die zijn gebaseerd op de in oktober 2006 gepubliceerde ‘G3 Richtlijnen’
van het Global Reporting Initiative (GRI), als vermeld in
bijlage 9.1 van het Verslag. Wij achten de verslaggevings
criteria relevant en toereikend voor ons onderzoek.

Gebaseerd op onze controlewerkzaamheden
Wij zijn van oordeel dat de informatie, zoals opgenomen in
het hoofdstuk 3.3.1 gezondheid en veiligheid , in alle van
materieel belang zijnde opzichten, betrouwbaar en toereikend
is weergegeven, in overeenstemming met de verslaggevingscriteria van BAM.

Reikwijdte en werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder Standaard 3410N ‘Assuranceopdrachten inzake maatschappelijke verslagen’.

Gebaseerd op onze beoordelingswerkzaamheden
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 bevat van
het beleid van BAM ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, van de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen
en de prestaties op dat gebied in het verslagjaar, in overeenstemming met de verslaggevingscriteria van BAM.

Algemene werkzaamheden
Voor wat betreft de te beoordelen en de te controleren
onderdelen hebben wij onder meer de volgende werkzaamheden verricht:
• 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 evalueren van de aanvaardbaarheid van het verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing hiervan, waaronder het evalueren van de uitkomsten van de dialoog

Amsterdam, 4 april 2011
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Mr. drs. J. van Hees RA

T.P.L.M. van Beek, directeur Corporate social responsibility

‘Omdat onze wereld nooit af is’
‘In het duurzaamheidsverslag legt BAM aan alle stakeholders verantwoording af over het duurzaamheidsbeleid en
de resultaten in 2010. Naast het verslag zijn er meerdere
communicatiemiddelen die BAM gebruikt voor de dialoog
met opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers en onderaannemers, aandeelhouders, branchegenoten, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en overheden. Nieuwe
media bieden kansen in deze dialoog.
Wij hebben hard gewerkt aan een databank voor best
practices en kennisdeling en aan vernieuwing en
uitbreiding van de duurzaamheidsinformatie op de
BAM-website, waarmee wij een platform voor open
innovatie bieden.
Daarnaast zijn wij bezig met het vertalen van nieuwe
onderwerpen, zoals water en biodiversiteit, die naast
energie en afval een steeds belangrijkere rol gaan spelen
in onze projecten. Bovendien treedt BAM naar aanleiding

van dit duurzaamheidsverslag in dialoog met stakeholders. Zij worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren.’

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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‘Met het instellen van communities of practice
in de Groep worden belangrijke stappen gezet
in kennisdeling in de Groep. Maar ook met partners
worden best practices steeds vaker succesvol
gedeeld en toegepast in nieuwe projecten’

9

Bijlagen

9.1 GRI-tabel
9.2 Overzicht selectie duurzame tools en producten BAM
9.3 Certificaten BAM
9.4 Verklarende woordenlijst
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Bijlage 1:
GRI-tabel GRI G3-overzicht Koninklijke BAM Groep nv  
Gerapporteerd in duurzaamheidsverslag 2010
Deels gerapporteerd
Niet gerapporteerd

GRIcode

Onderwerp

Niveau
van
rapportage

Paginanummer

1

Strategie en analyse.

1.1

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

3, 4, 5

1.2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.

3, 4, 5

2

Organisatieprofiel.

2.1

Naam van de organisatie.

6

2.2

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

6, 9-10

2.3

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

7

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

6

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

6, 9

2.6

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

6

2.7

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

6, 9

2.8

Omvang van de verslaggevende organisatie.

9

2.9

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

Geen veranderingen te
melden

2.10

Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend.

3, 28, 33, 40, 41,
50, 55

3

Verslagparameters.

3.1

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

3.2

Datum van het meest recente verslag.

3.3

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, …).

67

3.4

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.

69

3.5

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

17-18, 20

3.6

Afbakening van het verslag.

67

3.7

Specifieke beperkingen voor de reikwijdte van het verslag.

67

3.8

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

67, 80

3.9

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

Bijkomende informatie in
financieel jaarverslag.

Financieel Jaarverslag
2010.

67
29-03-2010

Daar waar mogelijk is
gebruik gemaakt van
gemeten data afkomstig
uit de verschillende
datafiles van BAM. Indien
dit niet voorhanden was,
is gekozen om gerichte
schattingen te gebruiken
en anders uit te gaan van
berekeningen.

3.10

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

n.v.t.

3.11

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

3, 67

3.12

GRI-tabel.

71-75

3.13

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe Assurance van het
verslag.

67

Bijlage 1
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2.4
2.5

Toelichting

GRIcode

Onderwerp

Niveau
van
rapportage

Paginanummer

Toelichting

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

Financieel Jaarverslag
2010

4.2

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

Financieel Jaarverslag
2010

4.3

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

n.v.t.

4.4

Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of
medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam.

3-5, 17, 18

4.5

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

Financieel Jaarverslag
2010

4.6

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

Financieel Jaarverslag
2010

4.7

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

Financieel Jaarverslag
2010

4.8

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

17, 20-22, 65-66

4.9

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

17

4.10

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

Financieel Jaarverslag
2010

4.11

Toelichting over de toepassing van het voorzorgprincipe.

Financieel Jaarverslag
2010

4.12

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

Bijlage 3

4.13

Lidmaatschappen van verenigingen en (inter)nationale belangenorganisaties.

18

4.14

Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie.

17-18

72

4.15

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders.

17-18
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4.16

Benadering van stakeholders en de frequentie van contacten.

17-18

4.17

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

17-18

Zie website

Economische prestatie-indicatoren.
Inzicht in managementbenadering.
DMA

Doelen en resultaten.

DMA

Beleid.

DMA

Verantwoordelijkheid.

DMA

Training.

DMA

Voortgangsbewaking.

3-6, 22-23
Financieel Jaarverslag
2010
Raad van bestuur
36-37
Raad van bestuur

Prestatie-indicatoren.
EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd.

1

EC2

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

3-5, 10

EC3

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

Financieel jaarrapport
2010

EC4

Significante financiële steun van een overheid.

BAM heeft geen financiële
steun ontvangen van een
overheid.

EC5

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

EC6

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

EC7

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

EC8

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

EC9

Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de
omvang ervan.
Milieu prestatie-indicatoren.
Inzicht in managementbenadering.

DMA

Doelen en resultaten.

6, 47-50,52-53

Additionele informatie
in financieel jaarverslag
2010.

GRIcode

Onderwerp

DMA

Beleid.

47, 52, 54

DMA

Verantwoordelijkheid.

22, 23

DMA

Training.

36-37

Voortgangsbewaking.

67

DMA

Niveau
van
rapportage

Paginanummer

Toelichting

Directeur CSR
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.

47-50

EN4

Indirect energieverbruik door primaire bron.

47-50

EN5

Energie die bespaard is door besparing en efficiëntieverbetering.

47-51

EN6

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

47-51

EN7

Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en al 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.

47-52

EN17

Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht.

47-52

EN18

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

50-52

Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht.
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

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

EN28

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

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.

73
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EN19
EN20

21, 54

52-53

Groenestroomcertificaten
voor Nederlandse
bedrijven.

Er zijn bij de stafafdeling
Juridische zaken van
BAM geen boetes en/of
sancties bekend.
48, 49, 51

Sociale prestatie-indicatoren: Arbeidsomstandigheden.
Inzicht in managementbenadering.
DMA

Doelen en resultaten.

30, 33, 34-36

DMA

Beleid.

30-33

GRIcode

Onderwerp

DMA

Niveau
van
rapportage

Paginanummer

Toelichting

Verantwoordelijkheid.

22, 23

Directeur CSR

DMA

Training.

33, 36-38

DMA

Voortgangsbewaking.

Directeur CSR

LA1

Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio.

34-36

LA2

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

34-36

LA3

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

BAM voorziet een gelijke
behandeling van voltijden deeltijdmedewerkers.

LA4

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

Indien van toepassing
vallen onze medewerkers
onder een CAO.

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 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.

LA10

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

38

LA11

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

36-38

74

LA12

2010  

Prestatie-indicatoren.

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

LA13

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

LA14

Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkerscategorie.

30-32,35

34-35
BAM maakt geen
onderscheid in de
salariëring van mannen en
vrouwen.

Sociale prestatie-indicatoren: Mensenrechten.
Inzicht in managementbenadering.
DMA

Doelen en resultaten.

65-66

DMA

Beleid.

65-66

DMA

Verantwoordelijkheid.

65-66

DMA

Training.

65

DMA

Voortgangsbewaking.

Compliance officer
Compliance officer

Prestatie-indicatoren.
HR1

Percentage en totaal van aantal investeringsovereenkomsten waarin clausules over
mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving is getoetst.

HR2

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

HR3

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

HR4
HR5
HR6

Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen.

HR7

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

HR8

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

HR9

Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking, alsmede
de getroffen maatregelen.
Sociale prestatie-indicatoren: Maatschappij.

Werkmaatschappijen die
in een context opereren
waar dit relevant is, geven
trainingen op ad hoc basis.
65-66

GRIcode

Onderwerp

Niveau
van
rapportage

Paginanummer

Toelichting

Inzicht in managementbenadering.
DMA

Doelen en resultaten.

28

DMA

Beleid.

28

DMA

Verantwoordelijkheid.

DMA

Training.

DMA

Voortgangsbewaking.

Compliance officer
37,65
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.

66

SO3

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

65-66

SO4

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

65-66

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 instellingen per land.

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

SO7

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

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

SO8

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

Er zijn bij BAM geen
gevallen van niet-naleving
van deze regelgeving
bekend.
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Sociale prestatie-indicatoren: Productverantwoordelijkheid.
Inzicht in managementbenadering.
DMA

Doelen en resultaten.

54-55

DMA

Beleid.

10

DMA

Verantwoordelijkheid.

DMA

Training.

DMA

Voortgangsbewaking.

75

Directeur CSR, CSRmanagers.
37
Directeur CSR, CSRmanagers.

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.

PR6

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

PR7

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

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

PR8

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

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

PR9

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

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

25-26

Bijlage 2:
Overzicht selectie duurzame tools en producten BAM

Tool

Verwijzing

GreenUp tool

www.bam.nl/baminternet/baminternet/portalen/BAM_Utiliteitsbouw/content/
Duurzaamheid/GreenUp_Tool_Film.jsp

Toolkit Duurzame Woningbouw

www.toolkitduurzamewoningbouw.nl

Toolkit Bestaande Bouw

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

Toolkit Duurzame Kantoren

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

Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling

toolkitduurzamegebiedsontwikkeling.nl

PCC-tool (Project Carbon Calculator)

www.bamco2desk.nl

Product

Verwijzing

Emissieloze Weg:

www.emissielozeweg.nl

Geluid: GROAB, Redufalt, Dubofalt, SoundKiller
Groen: Integraal Technisch Groen  
Licht: Luxfalt, SmartLeds, Dynov
Lucht: CleanScreen, DustKiller, Fine Dust Reduction
Water: SouterRain, Run-offStopper
Energie: LichtWindTurbine (LWT), LEAB
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Xbloc

www.xbloc.com

Ecobeach

www.ecobeach.nl

Dijkdeuvels

www.dijkdeuvel.nl

Box Barrier

www.boxbarrier.com

Passief Huis

www.w-en-r.nl

Office Up

www.office-up.nl
www.vastgoedtransformatie.nl

Bewuste Bouwers

www.bewustebouwers.nl

Cradle-to-Cradle

www.epea.com/ www.tebodin.com

W&R Groenwoning

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

Recycling van ballast uit het spoor in de weg

www.bamrail.nl

Stillere Treinen
Kip Quiet

www.bamciviel.nl

Vegetatiedaken

www.mostertdewinter.nl

Modulogreen®
e-Calculator

www.e-calculator.nl/intro

Bijlage 3:
Certificaten

Werkmaatschappij

Certificering

BAM Techniek

VCA **, VCA Petrochemie, ISO14001, ISO 9001, BRL 6000 (scope 1 tem 8), SCIOS, BMI,
BRL 9500 (scope 00, 03, 04), F-Gassenbesluit, BRL BORG, Criteria voor Toezicht, LPS 1233
Brandblusinstallaties, CATO.

BAM Rail

Prorail CO2 – bewust niveau 5, Certificaat Erkend leerbedrijf, BTR, ISO 3834-2, Certificaat
Kabelerkenning, ISO 14001, ISO 9001, VCA, Certificaat veiligheid deel A en B, Prorail 2006
branche kabelaannemers en boorbedrijven, ProRail 2004 branche onderhoudsaannemers,
Erkenningssysteem spooraannemers, Erkenning Werkplaats IVW, Erkenningssysteem
voor Werkplekbeveiligingsbedrijven.  

BAM Infratechniek

ISO 9001, VCA**/P, CKB, BTR, CO2 prestatieladder, ISO 14001,
Werkplekbeveiligingsbedrijf, OHSAS 18001.

BAM Woningbouw

ISO9001, VCA, Deelnemer keurmerk Bewuste Bouwers, FSC-certificaat voor hoofdkantoor.

BAM Utiliteitsbouw

ISO 9001, VCA **, Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur, Erkend Restauratie
Bouwbedrijf (ERB), deelnemer keurmerk Bewuste Bouwer, en FSC landelijk.

BAM Infraconsult

ISO 9001 (BAM Infraconsult, Delta Marine Consultants en Multiconsult), VCA**, ProRail
erkenning.

BAM Materieel

ISO 9001, VCA**B.

BAM Civiel

CO2-bewust certificaat niveau 5, ISO 9001, VCA**, Branchegerichte toelichting
railinfrastructuur 2004.

77

BAM Wegen

ISO 9001, ISO 14001, VCA Petrochemie, Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur,
OHSAS 18001, Prorail CO2 – bewust niveau 5.  
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BAM Milieu

BRL 7000 (water) bodemsanering, BRL 2319, BRL 2362, BRL 2372.  

Hoka Verkeerstechniek

BRL 9101.

Asfaltcentrales

BRL 9320.

Mostert De Winter

BRL dak- en gevelbegroening, BRL groenvoorziening, BRL Tuinaanleg en tuinonderhoud,
BRL 7000 protocol 7003 waterbodemsanering.  

BAM Betonwegen/
Betontechnieken

BRL 3201.

BAM Geleiderail

BRL 9161.

BAM Wegen bv regio West

FSC Chain of Custody, BRL 9335.

BAM International

ISO 9001, OHSAS 18001.

BAM Decorient

ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

Tebodin

ISO 14001: Tebodin Hongarije, Roemenie, Republiek Tsjechië, Oman
ISO 9001-EN; Tebodin Abu Dhabi, Dubai, Russia, Romania, Netherlands b.v., Oman,
Poland, Ukraine, Slovakia, Hungary, Germany, Czech Rep., China, Tebodin b.v.
OHSAS 18001; Tebodin Czech rep., Romania, Oman, Slovakia
SCC**; Tebodin Netherlands b.v. Germany
ISO 9001-CN; Tebodin China.  

Heilijgers

ISO 9001, VCA, Keurmerk Klantgericht Bouwen.

Pennings

VCA- en FSC-certificaat.

Interbuild

VCA**, ISO 9001, ISO 14001.

CEI-De-Meyer

VCA**, ISO 9001.

Betonac

VCA**, ISO 9001, BENOR stortklaar beton, BENOR manuele betonherstelling van
gecarbonateerd beton.

Galère

VCA **, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

FED

ISO 9001, VCA**.
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Werkmaatschappij

Certificering

Balteau

Gezamenlijke ISO en VCA** certificaten met Galère.

BAM Nuttall

ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.

BAM Construct UK

ISO 14001, ISO 9001.

Contractors (BAM Civil,
Buildings)

ISO 14001, ISO 9001, Safe T cert. Rating A, DNV level 6.

BAM Deutschland

ISO 9001 BAM Deutschland HBM Stadien- und Sportstättenbau GmbH,
ISO 9001 BAM Müller –Altvatter Gebäudemanagement Eignungsnachweis Hammer- und
Pressluftbohren, HAVO-zertifikat, AMS Bau (NLF/ILO-OSH).

Wayss & Freytag Ingenieurbau

- ISO 9001.
- Eignungsnachweis entsprechend Hersteller- und Anwenderverordnung (HAVO) für die
Herstellung und den Einbau von Beton der Überwachungsklasse 2 und 3 und anderen
besonderen Eigen¬schaften auf Baustellen entspr. DIN 1045-3.
- Eignungsnachweis entsprechend Hersteller- und Anwenderverordnung (HAVO) für die
Instand¬setzung von tragenden Betonbauteilen, deren Stand-sicherheit gefährdet ist.
- Präqualifikation; 111-09 Betonerhaltungsarbeiten, 311-01 Beton- und
Stahlbetonarbeiten.
- Einbauen, Instandhalten und Instandsetzen von Beschichtungen von Betonbauwerken
beim Umgang mit wassergefährdende Stoffen (WHG).
- Einbauen von Beton beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (WHG).
- Einbauen, Instandhalten und Instandsetzung von Beschichtungen von Betonbauwerken
beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
- Gütezeichen Erhaltung von Bauwerken (GEB).
- Gütezeichen Beton (b).
- KTA 1401, Planung und Errichtung von Stahlbeton und Stahlbetonbauwerken für kerntechnische Anlagen einschließlich Rückbau.

Bijlage 4:
Verklarende woordenlijst

Afgravingsafval

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

AIOV

Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden.

A-leveranciers

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

BIM (Building Information
Modelling)

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

BIS-leveranciers

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

Bouwafval

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

BREEAM (Building Research
Establishment Environmental
Assessment Method)

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

CCS (Considerate Construction
Scheme)

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

CO2(-emissie)

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

DBOM (Design, Build, Operate
and Maintain)

Constructiecontract waarbij een partij de verantwoordelijkheid krijgt over het
ontwerp, de bouw, het gebruik en het onderhoud van een bouwwerk, gedurende een
vastgelegde periode.   

20-20-20-doelstellingen EU

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

ECTP (European Construction
Technology Platform)

Platform dat ontwikkelingen in de bouwsector behandelt ten aanzien van de
samenleving, duurzaamheid en technische ontwikkelingen.   

EMA (Europees
Milieuagentschap)

Agentschap van de Europese Unie dat informatie over het milieu verstrekt. Het EMA
telt momenteel 32 lidstaten.

ENCORD (European Network
of Construction Companies for
Research and Development)

Europees forum voor door de bouwindustrie geleid onderzoek, ontwikkeling en
innovatie.

EPC (Energie Prestatie
Coëfficiënt)

De eenheid waarin de EPN (Energie Prestatie Norm) wordt uitgedrukt. De EPC voor
nieuwbouwwoningen is per 1 januari 2011 aangescherpt van 0,8 naar 0,6. Een EPC
gelijk aan 0 is theoretisch energieneutraal.

Ethibel

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

EOR

Europese Ondernemingsraad.

FSC (Forest Stewardship
Council)

Internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt
wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.

GHG-protocol (The Greenhouse Protocol dat fungeert als internationaal administratief hulpmiddel voor overheden
en bedrijfsleiders, om inzicht te krijgen in het kwantificeren en beheren van
Gas Protocol)
broeikasgasemissies.
GRI (The Global Reporting
Initiative)

Netwerkorganisatie die de basis legde voor ’s werelds meest gebruikte matrix inzake
duurzaamheidsverslagen.

  2010

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

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

Kantoorafval

Afval dat tijdens kantoorwerkzaamheden vrij komt, zoals papier en karton.

kpi (key performance
indicators)

Variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren (ook wel kritieke
prestatie-indicatoren genoemd).

LEAB (Laag Energie Asfalt
Beton)

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

2010  

80

LEAN-constructie

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

ngo (niet-gouvernementele
organisatie)

Organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op één of andere manier richt
op een verondersteld maatschappelijk belang.

OHSAS (Occupational Health & Arbozorgsysteem dat eisen bevat voor een arbomanagements-systeem waarmee de
Safety Advisory Services)
organisatie de arborisico’s die verband houden met de activiteiten van de organisatie
kan beheersen en de prestatie van het systeem kan verbeteren.
PPS

Publiekprivate samenwerking.

ProRail-prestatieladder

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. De ProRail-prestatie
ladder is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren
hun eigen CO2-productie in kaart te brengen en te verminderen. Des te meer een bedrijf
zich inspant om CO2 te reduceren, des te groter de kans op gunning van een opdracht.

QHSE (Quality Health Safety
and Environment)

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.

SAA (Safety Awereness Audits)

Intern ontwikkeld evaluatiesysteem waarmee de mate en kwaliteit van de
ongevallenbeheersing door het management kan worden bepaald.

Sloopafval

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

Value engineering

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

VBDO (Vereniging van
Beleggers voor Duurzame
Ontwikkeling)

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

W&R Groenwoning

Duurzame en energiezuinige woningen.

ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) Asfalt met een hoog percentage holle ruimte. De open holtes in dit asfalt werken
geluidsabsorberend.
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