Duurzaamheidsverslag

KPI

Meerwaarde
Opbrengsten (in € miljoen)
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders
(in € miljoen)
Mensen
Gemiddeld aantal fte
Opleidingskosten per medewerker (in €)
Man / vrouw (in procent)
Veiligheid
Ongevalsindex (Incident Frequency (IF))
Veiligheidsbewustzijn (Safety Awareness Audits (SAA))

Resultaten
2013

2012

2011

2010

2009

7.042

7.225

7.920

7.611

8.324

46,157

(183,8)

126,0

15,3

31,3

23.502
604
86%/14%

23.143
712
87%/13%

26.639
753
86%/14%

26.840
683
86%/14%

28.464
85%/15%

5,8
73,3

6,9
72,1

7,3
71,3

7,3
70,6

7,3
67,1

272
38,6
3.730

249
34,5
3.383

259
32,7
3.576

272
35,7
3.692

277
33,3
-

4,3
200
23

3,5
230
25

4,0
245
21

5,1
394
20

6,6
574
18

CO2
CO2-emissie (in kiloton)
CO2-emissie-intensiteit (in ton per € miljoen)
Energie (in terajoule)
Afval
Afval (in miljoenen ton)
Bouw- en kantoorafval (in kiloton)
Afvalscheiding (in procent)

Vanaf 2013 gelden geüpdatete accountingrichtlijnen. Cijfers voor 2012 zijn daarop aangepast.
Eerdere jaren zijn niet aangepast.
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Met veel genoegen presenteren wij ons zevende jaarlijkse
duurzaamheidsverslag. Dit verslag maakt deel uit van het
financiële jaarverslag van Koninklijke BAM Groep over
2013. Het is extern geverifieerd en voldoet voor het eerst
aan de G4 richtlijnen van GRI, volgens het meest

N.J. de Vries, voorzitter

uitgebreide rapportage niveau ‘Comprehensive’, met

raad van bestuur (links)

inbegrip van het sectorsupplement voor de bouw

en W.J. van Niekerk,

(Construction and Real Estate Sector Supplement –

directeur corporate

CRESS). Door te voldoen aan GRI G4 kunnen wij het

social responsibility.

inzicht in materialiteit en de duurzaamheidsprestaties
van de keten vergroten.
De strategie van onze Groep is nauw verbonden met duurzaamheid.
Wij beseffen dat duurzaamheid waarde creëert voor ons bedrijf.
Duurzaamheid verbetert de efficiency van onze activiteiten en helpt
ons de relatie met onze opdrachtgevers en ketenpartners uit te
diepen, talent aan te trekken en vast te houden, innovatie te
stimuleren en de besluitvorming te verbeteren. Duurzaamheid
maakt deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en
is gekoppeld aan de volgende gebieden:
• Onze reputatie;
• Ons sociale mandaat;
• De morele verplichting van onze onderneming en onze
medewerkers.
Wij geloven dat wij door verantwoordelijkheid te nemen voor mens
en milieu de verwachtingen van onze bestaande en toekomstige
stakeholders kunnen inlossen en, indien mogelijk, overtreffen, en op
de korte, middellange en langere termijn waarde kunnen creëren
voor onze onderneming en stakeholders.
De financiële crisis heeft ook in 2013 invloed gehad op onze
markten. Hierdoor wordt het belang van de duurzaamheid van onze
processen en, vooral, van onze producten extra benadrukt. Tijdens
het contact met onze stakeholders, inclusief onze ketenpartners,
merken wij dat er een toenemende vraag is naar duurzame
oplossingen. Nieuwe marktomstandigheden vragen om innovatieve,
duurzame oplossingen met lage levensduurkosten voor een
gebouwde omgeving die duurzaam is. Om die uitdaging aan te gaan
hebben wij initiatieven ontwikkeld, zoals ‘energieneutrale gebiedsontwikkeling’ en nulenergiewoningen, waarmee wij de norm stellen
voor een holistische benadering van duurzaamheid en levensduurkosten. Daarnaast hebben wij ons beleid versterkt voor CO2- en
afvalbeperking, waaronder dat voor mobiliteit en huisvesting. Onze
ketenpartners bemerken een toenemende druk om Lean- en
Building Information Modelling (BIM)-benaderingen toe te passen
om hierdoor emissies, energieverbruik en afval te verminderen en
de veiligheid te verhogen.
Wij zijn van mening dat onze aandacht voor duurzaamheid onze
operationele prestaties op het gebied van grondstoffenverbruik en
het sociale mandaat in de gemeenschappen waarmee en waarbinnen wij werken, verbetert. Volgens ons is dat essentieel voor het
welslagen van onze onderneming op de lange termijn.

Tijdens de multistakeholderdialoog in 2013 werd het duidelijk dat wij
binnen de keten nog meer verantwoordelijkheid moeten nemen op
het gebied van integriteit, innovatie met leveranciers en initiatieven
om efficiëntieslagen te maken in het materiaalgebruik. Het vervult
ons met trots dat wij hebben kunnen bijdragen aan nieuwe sector
initiatieven, zoals een nieuw internationaal sectorprotocol voor afval,
en samen met opdrachtgevers en sectorpartners hebben gewerkt
aan een governance code voor veiligheid in de bouw. 2013 was het
eerste jaar waarin leveranciers bekend moesten zijn met de inhoud
van de UN Guiding Principles on Human Rights, en waarin zij deze
richtsnoeren moesten eerbiedigen en moesten toezien op naleving.
De aandacht voor mensenrechten is in 2013 verder toegenomen,
zowel binnen als buiten BAM, mede door de toegenomen impact van
sociale media op mensenrechtenincidenten binnen en buiten de
sector waarin wij werken.
Wij zijn uitgeroepen tot sectorleider in de Carbon Disclosure
Leadership Index met een score van 96 uit 100 punten, en eindigden
als tweede in de Benelux Top 150 (2012: derde). Ons duurzaamheids
verslag 2012 kwam in de sector op de eerste plaats en eindigde als
vijfde (2011: negende) in de toonaangevende Nederlandse duur
zaamheidsindex (Transparantiebenchmark). Wat betreft de
Verantwoord Ketenbeheer Benchmark van de VBDO waren wij ook
sectorleider en stonden wij in de algemene resultaten op de vierde
plaats (achtste in 2012). Dat wij opgenomen zijn in de Ethibel
Sustainability Index zien wij als een belangrijke waardering door
private partijen. In 2014 zien wij nog meer mogelijkheden voor
verbetering in ons streven naar erkenning als een van Europa’s
toonaangevende duurzame bouwondernemingen op basis van nog
betere KPI-scores.
Dit verslag bevat de G4-indicatoren die ontwikkeld zijn voor de
Sustainability Reporting Guidelines van het Global Reporting
Initiative (GRI) die in 2013 werden gepubliceerd. G4 sluit aan bij het
Integrated Reporting Framework <IR> dat ook in 2013 werd
gepubliceerd en waaraan BAM heeft bijgedragen als lid van de
International Integrated Reporting Council. Wij zien ernaar uit dit
framework toe te passen bij ons eerste Integrated Report over 2014.
Wij vertrouwen erop dat er met het nieuwe framework en de nieuwe
prestatie-indicatoren meer relevantie voor waardecreatie en impact
bereikt kan worden.

Koninklijke BAM Groep is sinds 16 september 2009
geselecteerd voor opname in het Ethibel EXCELLENCEinvesteringsregister. Deze opname is bevestigd op
28 februari 2011 en opnieuw op 27 februari 2013.

6 – 2013

Organisatiestructuur Koninklijke BAM Groep

Nederland

België

Bouw en techniek

Infra

Vastgoed

Publiekprivate samenwerking

BAM Utiliteitsbouw

BAM Civiel

AM

BAM PPP

BAM Woningbouw

BAM Infratechniek

AM Real Estate Development

Heilijgers

BAM Rail

BAM Techniek

BAM Wegen

Galère

Galère

BAM Technics

BAM Technics
Betonac

CEI-De Meyer

CEI-De Meyer

Kaïros

Interbuild

Verenigd Koninkrijk

Immo BAM

BAM Construction *

BAM Nuttall

BAM Properties *

BAM Building **

BAM Civil **

BAM Property **

Duitsland

BAM Deutschland

W&F Ingenieurbau

Wereldwijd

BAM International

BAM International

Ierland

Sector
Werkmaatschappij
Actief in deze sector

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

* BAM Construction en BAM Properties vormen samen BAM Construct UK.
**	BAM Building, BAM Property en BAM Civil vormen samen BAM Contractors.
BAM Utiliteitsbouw, BAM Woningbouw en Heilijgers zijn als ontwikkelende bouwondernemingen tevens actief in de vastgoedsector.
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Gemeentehuis Brummen, een
gemeentehuis als grondstoffendepot
BAM Utiliteitsbouw, BAM Techniek, RAU,
Brummen
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Inleiding
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2.1

Wie wij zijn

Koninklijke BAM Groep is een succesvolle Europese bouwgroep
met werkmaatschappijen in Nederland, België, het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en Duitsland. BAM neemt op deze thuismarkten
een vooraanstaande marktpositie in. De Groep is tevens actief in
Luxemburg en Zwitserland. BAM International voert wereldwijd
gespecialiseerde bouw- en infrastructurele projecten uit op
nichemarkten. In 2013 heeft BAM in 59 landen projecten gehad of
advies geleverd. Op de thuismarkten biedt BAM opdrachtgevers
een uitgebreid pakket producten en diensten in vier sectoren:
• Bouw en techniek;
• Infra;
• Vastgoed;
• Publiekprivate samenwerking (Pps).
Kenmerkend voor de Groep is het wijdvertakte regionale netwerk
van vestigingen, waardoor de onderneming dicht bij haar
opdrachtgevers staat.
BAM verleent diensten in de publieke en in de private sector.
Met uitzondering van woningbouwprojecten voert BAM over
het algemeen geen opdrachten uit voor retail opdrachtgevers.
Internationaal zet BAM de volledige capaciteit van de Groep in
door productgestuurde diensten te verlenen via het landspecifieke
netwerk.
BAM telt circa 23.000 medewerkers. De aandelen van de onder
neming zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.
BAM bouwt aan hechte, duurzame relaties met zijn opdracht
gevers door hun waardevolle, duurzame oplossingen te bieden
waarmee zij de gebouwde omgeving optimaal kunnen beheren,
onderhouden, vernieuwen en uitbreiden.
De veiligheid van medewerkers en iedereen met wie BAM
samenwerkt, gaat voor alles. BAM staat bekend om de kwaliteit
en de betrouwbaarheid van zijn producten en diensten en – niet in
de laatste plaats – om de inzet, kennis en ervaring van zijn
medewerkers.
Strategische agenda
Elke drie jaar stelt de raad van bestuur van BAM de prioriteiten
voor het behalen van het langetermijndoel van BAM, namelijk een
van de toonaangevende duurzame bouwondernemingen in
Europa worden, vast in een strategische agenda.
De belangrijkste doelen van de strategische agenda 2013-2015 zijn
het behalen van duurzame prestaties door het potentiële talent en
synergiën in Koninklijke BAM Groep beter te mobiliseren en
hierdoor de concurrentiepositie van de Groep en de waardecreatie
voor opdrachtgevers en andere stakeholders te verbeteren.
De werkmaatschappijen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het implementeren van de strategie in de landen waarin

BAM actief is. Zij verwerken de Groepsstrategie in hun operationele plannen. Dit proces wordt centraal ondersteund om ervoor te
zorgen dat het potentieel van de Groep volledig gerealiseerd
wordt. De raad van bestuur houdt de voortgang van dit proces
nauwlettend in de gaten.
BAM streeft ernaar in 2020 erkend te worden als een van de
leidende duurzame bouwondernemingen in Europa. Daartoe heeft
de Groep vier doelen opgenomen in de strategische agenda
2013-2015.
1. ‘Best in class’-bouwprojecten
	De projecten van BAM gelden als voorbeeldprojecten, zowel
in technisch en organisatorisch opzicht, als qua resultaat.
BAM blijft de operationele prestaties continu verbeteren.
Deze verbeterslag is mogelijk door striktere controles, beter
risicobeheer, het implementeren van Lean, BIM en van
duurzaamheids- en veiligheidsinitiatieven en het voortzetten
van nationale en Groepsbrede inkoopprogramma’s. De Groep
zal tevens de financiële prestaties verbeteren door verdere
afname van de vastgoedportefeuille en het optimaliseren van
het werkkapitaal.
2. Leiderschap in complexe multidisciplinaire projecten
	BAM ondersteunt het succes van de bedrijfsonderdelen door
betere interne samenwerking en de afstemming van bedrijfsprocessen. Dit stimuleert multidisciplinaire projecten. BAM stelt
zich ten doel om het volledige pakket aan diensten en expertisevelden in elk van de thuismarkten aan te bieden en daarmee
overal multidisciplinaire projecten te kunnen realiseren. BAM zal
de activiteiten vanuit Duitsland uitbreiden naar Zwitserland en
vanuit België naar Luxemburg.
3. Uitbreiding van de activiteiten in de bouwprocesketen
	BAM zal bedrijfsonderdelen (‘asset management service units’)
opzetten en ontwikkelen die zijn toegerust voor exploitatie en
onderhoud van projecten. Deze bedrijven worden geleid door
gespecialiseerde managementteams. De bedrijfseenheden
zullen geleidelijk groeien, vooral vanuit de pps projecten, en
tevens door lokale acquisities en lokale expansie. Bovendien zal
BAM energie- en waterefficiënte concepten introduceren voor
toepassing in utiliteitsbouw-, woningbouw-, civiele en technische projecten.
4. Innemen van nicheposities in geselecteerde groeimarkten
	De Groep zal de huidige organisatie van BAM International
versterken, de processen en systemen verbeteren en investeren
in strategisch materieel. BAM zal zich richten op vier groei
gebieden, waar BAM een unieke uitgangspositie inneemt:
• het Midden-Oosten;
• Australië;
• Zuidoost-Azië;
• Afrika.
	Tot slot blijft BAM streven naar intensievere relaties met
wereldwijd opererende opdrachtgevers in de olie- en gas-,
mijnbouw- en industriële sector.
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2.2

Waar wij kunnen verbeteren

Ondanks alle verbeteringen die hebben doorgevoerd in 2013
zijn wij van mening dat wij ons verder kunnen verbeteren bij het
bereiken van de veiligheidsdoelen. Dit verslag geeft meer inzicht
in wat wij hebben bereikt op veiligheidsgebied dan het verslag van
vorig jaar, en de resultaten zijn ook beter dan vorig jaar.
Toch werden wij geconfronteerd met tragische dodelijke
ongevallen.
Wat CO2-uitstoot betreft zien wij een stijging van de totale
uitstoot als gevolg van de aard van onze infra-projecten, maar
wij zijn ervan overtuigd dat de verbeterde rapportage meer
inzicht heeft gegeven in hoe en waar wij kunnen verbeteren.
Hoewel zich op afvalgebied in de loop der jaren enorme
verbeteringen hebben voorgedaan, is bij het gebruik van
gerecyclede materialen nog een wereld te winnen.
Integrale rapportage volgens de IIRC biedt ons nieuwe
mogelijkheden om beter te scoren op duurzaamheid.
Wij gaan ervan uit dat nu onze stakeholders zich meer bewust
worden van het belang van duurzaamheid, wij onze prestaties
verder kunnen verbeteren.

Hazza Bin Zayed Stadium, Estidama Pearl II
BAM International, BAM Sports, BAM Contractors
Al Ain, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten
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Raad van bestuur

Van links: N.J. de Vries, T. Menssen,
M.J. Rogers en R.P. van Wingerden.

N.J. de Vries (1951): voorzitter: Duurzaamheid staat centraal

T. Menssen (1967): Integrale rapportage en transparantie

in onze strategie
‘Onze strategie staat of valt met duurzame prestaties. Het belang
dat wij hechten aan duurzaamheid zien wij terug in onze strate
gische agenda 2013-2015. Het ontwikkelen van duurzame
oplossingen voor de toekomstige behoeften in de samenleving
is steeds belangrijker en biedt onze onderneming kansen. Wij
maken deel uit van de waardeketen van de gebouwde omgeving;
daarom zijn wij voortdurend in gesprek en werken wij samen
met onze diverse stakeholders. Zo kunnen wij de problemen die
ontstaan door de financiële crisis het hoofd blijven bieden en de
milieueffecten beperken om milieucrises in de toekomst te helpen
voorkomen.’

‘We proberen voortdurend de transparantie van onze prestaties
te verbeteren. Wij vertrouwen erop dat wij zowel onze rapportage
als onze prestaties kunnen verbeteren door financiële en nietfinanciële informatie te verstrekken over het behalen van onze
strategische doelen. Wij vertrouwen erop dat integrale rapportage
ons in staat zal stellen verslag te doen over onze niet-financiële
prestaties en transparant te zijn over hoe wij waarde scheppen,
zowel intern als extern. De huidige ontwikkelingen in onze
onderneming op het gebied van integrale rapportage sterken ons
in onze aspiraties.’

M.J. Rogers (1955): De kracht van innovatie
‘Voortdurende innovatie is van vitaal belang voor onze verbeteringen. Technologie, regelgeving en de concurrentie zijn constant
in beweging en wij zetten ons ervoor in om daarbij steeds voorop
te blijven lopen. De kennis, creativiteit, inspiratie en het sociale
mandaat van BAM zijn onmisbaar om dat te verwezenlijken. Er is
ons alles aan gelegen om met behulp van Building Information
Modeling en maatschappelijke betrokkenheid het bouwproces te
optimaliseren. Zo verbetert de planning, houden wij de kosten
beter in de hand en worden de gezondheids- en veiligheidsrisico’s
kleiner in het hele traject.’

R.P. van Wingerden (1961): Resultaat door samenwerking
‘Ons streven naar duurzaamheid verdiept de relaties met onze
ketenpartners. Wij verlangen van hen dat zij zich met totale
betrokkenheid en transparantie inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Daarom is het evenzeer belangrijk dat wij goed met
hen omgaan. Wij werken nauw samen met partijen uit de hele
industriële wereld, onze opdrachtgevers, onze ketenpartners en
onderzoeksinstanties om ervoor te zorgen dat wij elkaar beter
begrijpen. Door onze waardeketen te optimaliseren en te
betrekken bij onze aspiraties, en door de manier waarop wij
met partnerschappen omgaan te verbeteren, vergroten wij de
efficiency op allerhande terreinen en kunnen wij gedurende
het gehele bouwproject duurzame oplossingen ontwikkelen.’
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Het bredere plaatje
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3.1

De Europese bouwsector

3

De bouwsector vervult een belangrijke strategische functie in de
Europese economie. De sector speelt een positieve rol in de
samenleving omdat het bouwbedrijf zorgt voor veel werkgelegenheid en producten en diensten inkoopt. Verder moeten bouwondernemingen verantwoordelijk omgaan met de potentiële effecten
van hun activiteiten op mens, milieu en samenleving.

hulpbronnen zijn aanzienlijk. Die realiteit is ook van invloed op de
marktprijs van grondstoffen en de bouwkosten. Wereldwijd heeft
de bouwsector een aandeel van 40 tot 50 procent in het verbruik
van natuurlijke rijkdommen en 25 procent in het totale houtverbruik. Bouwactiviteiten genereren circa 25 tot 30 procent van al
het afval in de Europese Unie.
Volgens nieuwe EU-wetgeving is het vanaf 2020 vereist minstens
70 procent van het sloop- en bouwafval te recyclen.

Meerwaarde1
De bouwsector draagt ongeveer 10 procent bij tot het bruto
binnenlands product in Europa en telt rond de drie miljoen bedrijven.
De bouw is sterk afhankelijk van investeringen en daardoor gevoelig
voor economische groei en recessiedruk. Elke euro die wordt
uitgegeven aan bouwproductie, genereert direct € 2,84 aan totale
economische activiteit.

Invloed op biodiversiteit en water
De achteruitgang van de biodiversiteit uit zich in belangrijke mate
in de teloorgang van habitats. In elk land heeft de bescherming van
de waardevolle watervoorraden prioriteit. Wereldwijd is 20 procent
van de waterconsumptie voor de gebouwde omgeving.

Effect op mensen2

3.2

De bouwsector zorgt voor ongeveer 7,6 procent van alle banen
in Europa en er zijn circa 14,8 miljoen mensen in werkzaam. De
bouw kan een sterk effect hebben op plaatselijke gemeenschappen,
gebruikers van gebouwen, eindgebruikers en de samenleving in
het algemeen.
De gezondheids- en veiligheidsrisico’s in de sector zijn groot, vooral
wanneer op hoogte en met zware bouwmaterialen wordt gewerkt.
Het aantal ongelukken in de bouwsector is dan ook relatief groot in
vergelijking met andere sectoren.
Effect op klimaatverandering3
Als gevolg van de toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de
dampkring door toedoen van de mens, zoals het gebruik van fossiele
brandstoffen, verandert het klimaat. Volgens de voorspellingen zal
het weer extremer worden en de zeespiegel stijgen.
De EU heeft een aantal doelen gesteld voor CO2-reductie. Om de
uitstoot van CO2 te verlagen met 20 procent (ten opzichte van 1990)
moet het gebruik van hernieuwbare energie 20 procent hoger, en
dat van primaire energie 20 procent lager uitkomen dan de
verwachte niveaus, één en ander te bereiken met verbeterde
energie-efficiency.
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30 procent van de CO2-emissie
in de EU en 40 procent van het verbruik van primaire energie in heel
Europa. Het aandeel van het gebruik van een gebouw in de totale
CO2-emissie tijdens de levensduur bedraagt circa 80 procent. Het
merendeel van de bestaande bouw zal over dertig jaar ook nog
bestaan; de snelheid van nieuwbouw blijft over het algemeen laag.
De renovatie van bestaande gebouwen vertegenwoordigt meer dan
17 procent van het energiebesparingspotentieel van de EU.
Effect op hulpbronnen en afval4
Wij leven in een wereld met eindige grondstoffenvoorraden en
een toenemend inwonertal. De gevolgen voor de natuurlijke

Levenscyclus van een project

De bouwsector verleent zijn diensten veelal op projectbasis.
De projecten bestaan uit diverse fasen.
Ontwikkelen
In deze fase worden de aard en omvang van het project bepaald en
vindt een stakeholderanalyse plaats. Het gewenste resultaat wordt
weergegeven in de vorm van concepttekeningen. Het project kan
op dat moment een tender zijn op basis van design/construct of na
de ontwerpfase op basis van construct alleen.
Ontwerpen
Deze fase heeft als voornaamste doel het project op te zetten
volgens de functionele behoeften.
Plannen/voorbereiden
De gegevens en werkmethode voor de bouw en installatie worden
bepaald, samen met de planning, de begroting en een raming van
de benodigde hoeveelheden.
Bouwen
Na de ontwerpfase volgt de uitvoering en oplevering conform het
programma van eisen.
Onderhouden
Na oplevering wordt het gebouw of de infrastructuur in gebruik
genomen. Facility management voorziet in levensduurdiensten en
zorgt voor een efficiënt gebruik en onderhoud van het gebouw.
Sloop/recycle
Dit is gewoonlijk het begin van een nieuwe ontwikkeling of project.
Doorgaans wordt voor hergebruik bepaald of het bouwwerk
geschikt is voor herontwikkeling en wordt er geschat wat de
waarde van de materialen is voor toekomstig gebruik als bouw
elementen of als grondstof.

  www.cen.eu/cen/sectors/sectors/construction (2009)

1

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Construction_statistics_-_NACE_Rev._2 (2010)

2

  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en (2014)

3

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Construction_statistics_-_NACE_Rev._2 (2010)
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3.3

Waardeketen

3.4

Dankzij ons ketenbeheer en de betrokkenheid van onze onder
aannemers kunnen wij onze opdrachtgevers waarde bieden via
innovatie en kruisbestuiving in de hele keten. Met efficiënte (‘Lean’)
planningstechnieken kunnen wij schema’s van ketenpartners
opnemen, en daarmee besparen op de kosten van arbeid en
materieel. Ons ketenbeheer houdt in dat wij onze partners laten
weten welke principes en beleidsvoorschriften wij volgen op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO),
inclusief de gestelde doelen, en dat wij van de belangrijkste
ketenpartners verlangen dat zij ons informeren over hun CO2prestaties. Projecten worden merendeels uitgevoerd door onze
werkmaatschappijen in samenwerking met onze onderaannemers
en leveranciers. 74 procent van onze omzet wordt uitbesteed aan
ketenpartners. Projecten kunnen ook samen met andere bouwbedrijven worden uitgevoerd (in zogenoemde joint ventures).
Wij werken binnen een netwerkketen waarvan de stroom van
natuurlijke en menselijke bronnen in het diagram hieronder wordt
weergegeven. Financieel kapitaal en eventuele cycli zijn bewust niet
opgenomen in het diagram.
Natuurlijke, menselijke en financiële bronnen worden doorgaans
lokaal ingekocht in BAM’s thuislanden. Een uitzondering is tropisch
hardhout (meestal met FSC of PEFC label). BAM opereert met name
in een business-to-business omgeving. In al onze thuislanden werken
wij voor nationale regeringen en lokale overheden. Typische
ketenpartners zijn leveranciers in de sector bouw en techniek, vaak
in samenwerking met lokale onderaannemers en lokale MKB’ers.

controle
ontwerp onderzoek

input

onderdelen
grondstoffen

energie

Lean
BIM

arbeid

ondersteuning

bouwwerk
kapitaal
toegevoegde
waarde voor
eindgebruiker
grondstoffen
materieel
onderdelen
arbeid

output

materieel

natuurlijke bronnen
menselijke bronnen
samengestelde bronnen

Betrokkenheid van belanghebbenden

Wij zijn ons ervan bewust dat werkelijke duurzaamheidswinst alleen
kan worden gerealiseerd door de betrokkenheid van onze stakeholders. Via benchmarking, sectorspecifieke fora, klantonderzoeken,
analyses van vragen in aanbestedingen en van veranderingen in de
regelgeving begrijpen wij wat onze stakeholders bezighoudt en
kunnen wij de juiste prioriteiten stellen. Tijdens 2013 hebben wij in
multistakeholderfora overlegd met opdrachtgevers, de belangrijkste
leveranciers en overige stakeholders om ons duurzaamheidsbeleid
verder af te stemmen op de behoeften van de stakeholders. Ook in
2014 zullen wij weer duurzame oplossingen ontwikkelen die niet
alleen aansluiten bij de doelstellingen van onze stakeholders, maar
zelfs nog verder gaan.
Wij hebben onze stakeholders gedefinieerd als groepen die op
substantiële wijze van invloed zijn op of worden beïnvloed door het
economische, ecologische en maatschappelijke functioneren van
BAM. Wij hebben onze stakeholders geselecteerd met behulp van
‘stakeholder mapping’ en onze belangrijkste stakeholders op basis
van de zakelijke risico’s en kansen voor ons.
Dialoog
Wij hebben regelmatig contact met de verschillende groepen
belanghebbenden, in het bijzonder met die in de financiële wereld,
potentiële opdrachtgevers en partners in de keten, maar ook met
kennisinstellingen, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en
diverse overheden. Onze medewerkers onderhouden contacten met
diverse belanghebbenden en zij gaan in het kader van projecten
dagelijks de dialoog aan met hun ketenpartners en omgeving.
Opdrachtgevers
Door actief de dialoog met onze belanghebbenden aan te gaan, zijn
wij in staat een heldere strategie te formuleren voor het creëren van
duurzame waarde in al onze projecten. Wij zijn dagelijks met onze
opdrachtgevers in gesprek en duurzaamheid is daarbij een steeds
belangrijker thema. Daarbij organiseren wij ook opdrachtgeversbijeenkomsten om kennis te delen en vernieuwing en best practices in
de keten te realiseren. Sommige opdrachtgevers hebben een eigen
duurzaamheidsmeetlat ontwikkeld, zoals ProRail met de CO2prestatieladder. De positionering op de ladder vormt een onderdeel
van het evaluatieproces van aanbestedingen en is van invloed op ons
vermogen om contracten binnen te halen. Het is dus belangrijk dat
wij deze initiatieven bijhouden en er proactief op kunnen reageren.
Medewerkers
Onze medewerkers zijn belangrijke stakeholders en al onze
werkmaatschappijen organiseren regelmatig bijeenkomsten om
duurzaamheidsissues te bespreken en kennis uit te wisselen. Ook
vinden frequent gesprekken plaats tussen leidinggevenden en
medewerkers. Er wordt bovendien regelmatig met de Europese
Ondernemingsraad overlegd over veiligheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
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Aandeelhouders (beleggers)
De communicatie met beleggers en meer in het algemeen de
financiële wereld vindt overwegend plaats tijdens roadshows,
seminars en presentaties voor beleggingsclubs door de chief financial
officer en de manager investor relations. Alle data en locaties van
roadshows, seminars en andere investor relations-activiteiten worden
gepubliceerd op de website van BAM. Sinds 2008 nemen wij ook
actief deel aan het Carbon Disclosure Project (CDP).
Leveranciers en onderaannemers
Onze inkopers staan dagelijks in contact met leveranciers en
onderaannemers om met hen te spreken over verantwoordelijke
inkoop in relatie tot gezondheid, veiligheid en milieumanagement.
Ketenpartners worden steeds meer betrokken in de vroege fasen
van het aanbestedingsproces, waarbij ze helpen onze projecten in
efficiënte (‘Lean’) planningsvergaderingen te ontwikkelen en
plannen en zo de efficiency van het bouwprogramma in de
waardeketen te optimaliseren. Wij betrekken onze ketenpartners
ook bij grote duurzaamheidsinitiatieven zoals onze jaarlijkse
Worldwide BAM Safety Day.
Kennisinstellingen
Wij werken samen met een aantal universiteiten en onderzoeks
instellingen om op de hoogte te blijven van de jongste ontwikke
lingen op het gebied van duurzame technologieën en bouwprocessen. Wij ondersteunen de Technische Universiteit Delft
bijvoorbeeld sinds 2008 bij een project ter bevordering van de
uitwisseling van kennis met betrekking tot en onderzoek naar
duurzame technologische ontwikkeling in de bouw. Ook steunen wij
hun onderzoek op het gebied van deltatechnologie, bouw, infra en
transport.
Als deel van hun werk met de Loughborough University (LBU) heeft
BAM Construct UK een onderzoeksingenieur van LBU in dienst
genomen voor een vier jaar durend EngD-project met als doel om
hun kennis van duurzame technologieën te verbeteren. Dit heeft
geresulteerd in een aantal handboeken. Deze handboeken zijn
ook ontwikkeld in een Clients Guidance-document en e-learningcursussen.
Organisaties binnen de bouwsector of samenwerking binnen de sector
Wij werken samen met veel andere bouwbedrijven en branche
organisaties in de markten waar wij actief zijn, zoals Bouwend
Nederland, alsook met de UK Contractors Group, Construction Skills
en het Strategic Forum for Construction in het Verenigd Koninkrijk.
Wij vinden het van strategisch belang om internationale ontwikkelingen in de bouwwereld op de voet te volgen en waar mogelijk een
inhoudelijke bijdrage te leveren. Voorbeelden hiervan zijn ENCORD
(European Network of Construction Companies for Research and
Development) en ECTP (European Construction Technology
Platform). Beide organisaties worden voorgezeten door de directeur
strategie van Koninklijke BAM Groep, prof. ir. Ger Maas.

Parlementslid bezoekt HABO GWW
PvdA-kamerlid Roos Vermeij bezocht HABO GWW, een
dochteronderneming van BAM in Zoetermeer, op 27 mei 2013.
HABO GWW geeft kansarme jongeren nieuwe mogelijkheden
met behulp van social-return-beleid. Roos Vermeij sprak er over
de arbeidsmarktomstandigheden en concurrentievermogen.
Zij werd verwelkomd door Ronald Baptiste (directeur HABO
GWW) en William van Niekerk (directeur corporate social
responsibility).

Overheden
Bij de oplevering van onze projecten onderhouden wij voortdurend
contact met de plaatselijke overheden in verband met de afgifte van
vergunningen, de naleving van de regelgeving en het toezicht op
onze activiteiten. Wij spelen een rol in veel overheidsinitiatieven,
zoals de Green New Deal in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk
hebben wij, onder meer, gereageerd op vragen van de overheid over
de Carbon Reduction Commitment (CRC) en het Energy Efficiency
Scheme (EES).
Vakbonden
Wij voeren regelmatig overleg met de vakbonden over arbeids
verhoudingen. Koninklijke BAM Groep heeft in 2006 een raam
overeenkomst getekend met Building and Woodworkers
International (BWI), waarin afspraken zijn gemaakt over de
bevordering en bescherming van medewerkersrechten.
Ngo’s
Wij zijn partner van MVO Nederland, een nationaal centrum en
netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord onder
nemen, en lid van Business in the Community, een vergelijkbare
organisatie in het Verenigd Koninkrijk. Ook zijn wij sinds 2007
partner van FSC Nederland en stimuleren wij verantwoord bos
beheer door FSC-gecertificeerd hout te gebruiken. Wij ondersteunen
ook het Borneo Initiative dat duurzaam bosbeheer in Indonesië
bevordert. Wij overleggen jaarlijks met de Nederlandse Vereniging
van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Deze organisatie heeft tot doel de kapitaalmarkt te verduurzamen op basis van
een dialoog met multinationals en aandeelhouders.
Gemeenschappen
Onze bouw- en renovatiewerkzaamheden hebben door de aard
ervan gevolgen voor de plaatselijke gemeenschap, voor de
bewoners en andere gebruikers van gebouwen en infrastructuur en
voor de samenleving als geheel. Hoofdstuk 7.7 van dit verslag
beschrijft onze managementaanpak en geeft verschillende
voorbeelden en resultaten van onze maatschappelijke
betrokkenheid in 2013.
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Meet the Buyer
BAM Contractors heeft samengewerkt met Enterprise Ireland
en de plaatselijke Kamer van Koophandel om de betrokkenheid
van stakeholders te vergroten en om sterke relaties op te
bouwen met onze onderaannemers en leveranciers. Een van de
meest succesvolle resultaten was de ‘Meet the Buyer Day’, die
werd georganiseerd door BAM PPP en BAM Facility Management
als onderdeel van het Schools Bundle 3-programma.
Geïnteresseerde bedrijven werden uitgenodigd om deel te
nemen aan een stakeholderdialoog over het Schools Bundleprogramma. BAM droeg bij met een lijst van beoogde sectoren
en leveranciers, en de vereisten op het gebied van gezondheid
en veiligheid, en milieu- en arbeidsnormen die worden
gehanteerd bij samenwerkingen met BAM. De sectoren waren
een afspiegeling van het inkoopschema voor het onlangs
begonnen scholenproject, waaronder het SB3 Ballinamore
Community School Project en de typische werkzaamheden.
Tijdens dit evenement kregen BAM en de leveranciers de
mogelijkheid om hun geschiktheid voor de BAM-keten te
bespreken en te kijken welke veranderingen zouden kunnen
worden doorgevoerd om ons duurzaamheidsbeleid in de keten
verder te implementeren.

Multistakeholderdialoog
Bovenop de verschillende contacten die wij met onze diverse
stakeholders onderhouden vanuit onze werkmaatschappijen,
organiseert Koninklijke BAM Groep een jaarlijkse multistakeholder
meeting (met hulp van de VBDO) om feedback te krijgen over onze
duurzaamheidsstrategie en -prestaties.
De selectie uit onze stakeholders voor de dialoog van november
2013 bestond uit 25 vertegenwoordigers van opdrachtgevers,
financiële instellingen, leveranciers, ngo’s, kennisinstellingen en
dienstverleners die relevant zijn voor BAM. Andere bestuursleden
van BAM en interne stakeholders van de diverse werkmaat
schappijen waren ook aanwezig bij deze bijeenkomst. Aan alle
deelnemers is gevraagd of zij ter voorbereiding van de bijeenkomst
wilden deelnemen aan een enquête. De resultaten daarvan
bepaalden de keuze van materiele onderwerpen voor de dialoog.
Nico de Vries, voorzitter van de raad van bestuur, nodigde de
deelnemers uit om de volgende drie materiele onderwerpen in
werkgroepen te bespreken:
1) Materialen;
2) Leveranciersbetrokkenheid;
3) Anti-corruptie.

Uit de feedback van de meeting in 2013 kwam naar voren dat
BAM aan de volgende punten aandacht zou moeten besteden:
• BAM zou een toonaangevende rol moeten spelen in het verbruik
van materialen, waarbij hergebruik een belangrijke KPI voor
BAM kan worden. BAM zou zich meer moeten richten op de
circulaire economie.
• BAM zou de dialoog met leveranciers, opdrachtgevers en
overheden nog meer op gang moeten brengen om de waarde
in de keten te verzilveren. Leveranciers willen zien dat ze op
weg zijn naar een partnership met BAM. Betere samenwerking
en meer transparantie zijn hiervoor belangrijk.
• Om de integriteit te vergroten, moet BAM de publieke discussie
over integriteitsonderwerpen binnen de bouwindustrie
stimuleren. Het topmanagement moet integriteit binnen de
sector en binnen het bedrijf stimuleren.
VBDO heeft eind 2013 de resultaten besproken met BAM en de
deelnemers op de hoogte gesteld van de resultaten.
Uit BAM’s multi-stakeholderdialoog in 2012 kwam naar voren dat
BAM meer aandacht zou moeten besteden aan het belang van
veiligheid bij onderaannemers en dat veiligheid een criterium zou
moeten worden voor leveranciersovereenkomsten. Daarom
hebben wij in 2013 onze voorkeursleveranciers beoordeeld op hun
veiligheidsprestaties. Daarnaast hebben wij veiligheidsbewustzijns
audits uitgevoerd bij onze kritische onderaannemers en het
onderaannemersgesprek op de bouwplaatsen geïntensiveerd.
Op de eerste dag op de bouwplaats worden onderaannemers en
leveranciers nu beter geïnformeerd over het belang van veiligheid
en beter op de hoogte gesteld van de bouwplaatsregels.
Materialiteit
Om een verslag op te stellen dat gericht is op onderwerpen die
essentieel zijn om de doelen van BAM te bereiken en onze impact
op de samenleving te beheren, hebben wij materialiteitsanalyses
uitgevoerd. Materiële aspecten weerspiegelen de aanzienlijke
economische, milieu- en sociale effecten van een organisatie, of
hebben een grote invloed op de beoordelingen en beslissingen van
stakeholders.
Als eerste stap in de beoordeling van materiële aspecten hebben
wij een aantal relevante aspecten geselecteerd uit een lange lijst
niet-financiële onderwerpen. Deze selectie omvat aspecten die
afkomstig zijn uit de vierde editie van de Guidelines van het GRI
(Global Reporting Initiative), onze strategische agenda 2013-2015,
de resultaten van onderzoek naar de belangen van onze
stakeholders en feedback van eerdere stakeholderdialogen en
stakeholderbijeenkomsten.
Als volgende stap heeft de raad van bestuur de effecten en
reikwijdte van de effecten van die onderwerpen op onze
activiteiten, producten, diensten en relaties vastgesteld, zowel
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binnen als buiten BAM, voor de periode 2013-2020. Effect binnen
BAM werd daarbij gedefinieerd als ‘impact op onze balans’.
Wij hebben onze stakeholders gevraagd om de mogelijke effecten
van niet-financiële onderwerpen op henzelf en de maatschappij te
identificeren en prioriteren. Er werd hen ook gevraagd om
onderwerpen aan te dragen en te beoordelen die oorspronkelijk
of helemaal niet waren opgenomen in onze materialiteitsanalyse.
Er zijn geen aspecten toegevoegd.
De materialiteitsmatrix hieronder laat de uitkomsten van onze
analyse zien. Er moet opgemerkt worden dat de verschillen tussen
de diverse stakeholders en de perceptie op onze thuismarkten
kunnen variëren. Dit duurzaamheidsverslag gaat in op aspecten
die zijn opgenomen in onze materialiteitsmatrix en beschrijft
de managementaanpak van BAM, de reikwijdte van de effecten
en GRI-indicatoren voor aspecten met een hoge positie op de
matrix (‘gemiddelde’ – ‘erg grote’ invloed op de horizontale of
verticale as).
Dit verslag geeft een kwalitatieve beschrijving van de materialiteit
en de effecten van de vastgestelde materiële aspecten. In de
toekomst willen wij de effecten en de reikwijdte van deze effecten
nader specificeren.

Behandeld in
ons verslag op:

Aspect
Economische prestaties
Inkooppraktijken
Materialen
Energie
Emissies
Effluenten en afval
Transport
Milieubeoordeling leverancier
Arbeidsveiligheid en gezondheid
Trainingen en opleidingen
Diversiteit en gelijke kansen
Leveranciersbeoordeling van
    werkomstandigheden
Vrijheid van vereniging en collectieve
    arbeidsonderhandelingen
Lokale gemeenschappen
Anti-corruptie
Concurrentiebelemmerend gedrag
Sociale compliance

Jaarverslag, p. 7
p. 52
p. 24
p. 38
p. 38
p. 24, 44
p. 40
p. 52
p. 35, 36, 38
p. 49, 50
p. 48, 49
p. 52
p. 61, 62
p. 55, 56
p. 61
p. 61
p. 61

Compliance productverantwoordelijkheid
Innovatie
Transparantie
Operationele prestaties
Belastingstrategie
Relaties met internationale opdrachtgevers

p. 61, 62
p. 27, 29
p. 11
p. 9
p. 63
p. 9

Relevantie voor onze belanghebbenden

Materialiteitsmatrix

groot

Lokale gemeenschappen

Energie

Innovatie

gemiddeld

Sociale compliance
Leveranciersbeoordeling
van werkomstandigheden

Beoordeling van mensenrechten
Leveranciersbeoordeling voor impact op
de maatchappij
Leveranciersbeoordeling voor mensenrechten
Klachtenprocedures voor arbeidspraktijken

klein

Klachtenprocedures voor impact op de maatschappij
Sociaal publiek beleid
Klachtenprocedures voor mensenrechten

Operationele prestaties

Vrijheid van vereniging en collectieve
arbeidsonderhandelingen

Economische prestaties
Transparantie

Belastingstrategie
Relaties met internationale opdrachtgevers
Transport
Milieubeoordeling leverancier
Effluenten en afval
Emissies

Gelijke remuneratie
Milieu compliance

erg klein

Diversiteit en gelijke kansen
Trainingen en opleidingen

Compliance productverantwoordelijkheid

Anti-corruptie
Inkooppraktijken

erg klein

Concurrentiebelemmerend gedrag

Arbeidsveiligheid
en gezondheid

erg groot

Materialen

klein

gemiddeld

groot

erg groot

Relevantie voor BAM
Merk op dat onderwerpen met dezelfde mate van relevantie voor zowel
BAM als belanghebbenden naast elkaar kunnen zijn weergegeven.

Grootte voor relevantie voor maatschappij
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Onze Ondernemingsprincipes

4

4
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Bij strategische besluitvorming wordt een afweging gemaakt
tussen sociale, milieu- en economische belangen op korte en lange
termijn. De BAM Ondernemingsprincipes, of kernwaarden, 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 principes van belang te vinden. Bovendien bestond
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 dienovereenkomstig aangepast en
ondersteunen onze strategische agenda 2013-2015.
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 onze negatieve
impact 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
effectief 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
BAM biedt toegevoegde waarde aan opdrachtgevers, mede
werkers, 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.
	
Dilemma
	In een markt waarin de prijs tijdens het aanbestedingsproces
dikwijls bepalender is dan de waarde, met name in de tenderfase, ontstaan er vaak impliciet redenen om de inspanningen,
zoals value engineering en innovatie, te reduceren. Toch is BAM
vastbesloten om een duurzame relatie met onze opdrachtgevers
op te bouwen, gebaseerd op onze Ondernemingsprincipes en de
mogelijkheid voor een langdurige samenwerking met
opdrachtgevers.
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.
	
Dilemma
	BAM werkt vaak in gemeenschappen die niet zelf hebben
gekozen voor de projecten die BAM bouwt, en BAM is vaak niet
verantwoordelijk voor de waarde die de projecten na voltooiing
voor de gemeenschap hebben. BAM streeft ernaar om informatie over de waarde die BAM creëert te delen.
3.	
Medewerkers: Wij staan voor onze medewerkers. Wij streven naar
het creëren van 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 – Gezondheid en veiligheid is de
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 zorgen ervoor 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.
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Dilemma
	Ondanks de economische druk, die leidt tot banenverlies, blijft
BAM investeren in mensen door alle medewerkers kansen te
bieden.
4. K
 etenpartners: 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.
Dilemma
	De economische druk om de laagste prijs aan te bieden kan
ervoor zorgen dat het besluitvormingsproces zich uitsluitend
richt op de prijs. BAM richt zich op langetermijnrelaties die
bijdragen aan wederzijds intellectueel kapitaal om de totale
kosten te verminderen.

7.	
Milieu: Wij zullen onze milieu-impact beperken. Wij treffen alle
redelijkerwijs mogelijke maatregelen om onze activiteiten
zodanig uit te voeren dat milieueffecten zo minimaal mogelijk
zijn voor de lokale omgeving. Wij bevorderen milieubewust
handelen en zoeken naar mogelijkheden om biodiversiteit op
onze bouwplaatsen te bevorderen.
Dilemma
	De waarde van biodiversiteit wordt algemeen erkend, maar
zelden gekwantificeerd. Monetarisatie of andere manieren van
waardevergelijking moeten verder worden onderzocht om op
de juiste manier en in lijn met de publieke perceptie te kunnen
worden beoordeeld.

Meerwaarde
Creëren van economische waarde.

5.	Energie: Wij streven ernaar onze invloed op de klimaatverandering
terug te dringen. Wij zullen onze energie-efficiency verbeteren,
onze CO2 -emissie verminderen en samen met onze opdrachtgevers werken aan CO2 -neutrale oplossingen.

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

	
Dilemma
	In de huidige marktomstandigheden presteren CO2 -intensieve
markten zoals infra buiten Europa beter dan de bouw,
installatietechniek en de Nederlandse markt. Dit heeft
negatieve gevolgen voor de klimaatveranderingsindicatoren,
maar draagt wel bij aan een betere wereld.

Dilemma
	Innovaties bieden meestal unieke oplossingen waarvoor
geen equivalent bestaat. Bij openbare aanbestedingen is
het gebruik van gepatenteerde of unieke oplossingen vaak
verboden om een gebrek aan concurrentie tegen te gaan,
ondanks dat het kan gaan om duurzame oplossingen.

6. G
 rondstoffen: Wij worden efficiënter in het gebruik van materialen. Wij vinden het nodig onze impact op de levering van
natuurlijke grondstoffen die in onze producten worden
gebruikt, terug te dringen. Wij zullen samen met onze
opdrachtgevers en leveranciers werken aan de toepassing van
alternatieve materialen en methoden om het gebruik van
grondstoffen te optimaliseren. Verder bevorderen wij
maatregelen voor hergebruik en beperking van afval.

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.
Wij menen dat wij door het hanteren van deze Ondernemings
principes waarde creëren voor onze aandeelhouders,
opdrachtgevers, medewerkers en voor de samenleving in
brede zin.

Dilemma
	Nieuwe en gerecyclede materialen hebben vaak te maken
met wettelijke beperkingen om toegelaten te worden voor
constructies. De voorkeur ligt meestal bij traditionele
materialen.

Dilemma
	De voordelen die horen bij het zijn van een voorloper op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen lijken
vaak concurrentienadelen met zich mee te brengen. Toch
hebben voorlopers de mogelijkheid om de waardeketen te
organiseren.

Milieu
Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid met het oog op
toekomstige generaties.
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De Ellen MacArthur Foundation is een Britse ngo die samen met onderwijs
instellingen en bedrijven probeert de overgang naar een circulaire economie
te versnellen. The Circular Economy 100 is een wereldwijd platform dat voor
oplopende bedrijven, opkomende innovators en gebieden bij elkaar brengt
om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Het programma is gebaseerd op het
principe dat meer waarde kan worden
verkregen uit het collectief oplossen van
problemen dan door het alleen proberen te
doen. De Ellen MacArthur Foundation zal
een verdere bijdrage leveren aan dit proces,
met de hulp van globale partners, een
netwerk van academici en universiteiten
samen met McKinsey als kennispartner,
door drie niveaus van ondersteuning te
leveren:
• Het creëren van een mechanisme voor
het collectief oplossen van problemen;
• Het bouwen van een bibliotheek met best
practice- richtsnoeren om bedrijven
versneld succes te helpen bereiken;
• Het verschaffen van een schaalbaar
mechanisme om capaciteit voor de
circulaire economie te creëren bij
bedrijven.
Koninklijke BAM Groep is als lid aangesloten
bij het programma.
Wat wilt u de lezers van het jaarverslag van
Koninklijke BAM Groep meegeven over de
circulaire economie?
‘Het huidige lineaire model van ‘pakken,
maken en weggooien’ is succesvol geweest
in een tijd van dalende energie- en grond
stofprijzen, met andere woorden; het
grootste deel van de 20e eeuw. Maar met de
overgang naar de 21e eeuw is hier radicaal
verandering in gekomen. In tijden van
grondstofschaarste en hoge prijsvolatiliteit
blijkt het circulaire model een betrouwbaar
alternatief te zijn voor de lange termijn:
door toekomstige kosten uit te werken en
hun bevoorrading veilig te stellen zijn
bedrijven die overstappen naar de circulaire
economie klaar voor de toekomst.’

Dame Ellen MacArthur
Beheerder Ellen MacArthur Foundation

Hoe denkt u dat BAM kan bijdragen aan
duurzame ontwikkeling?
‘De bouwsector speelt een cruciale rol, niet
alleen door het ontwerpen van efficiënte
gebouwen, maar ook door het management
en de herbestemming van grote materiaalvolumes. De manier waarop we omgaan met
stadsontwikkeling en infrastructuur zal ook
een grote impact hebben op de manier
waarop de economie en de maatschappij in
zijn geheel zich ontwikkelen. Als we nu de
juiste keuzes maken op het gebied van
energieopwekking en -distributie, of alvast
rekening houden met de capaciteit van
‘reverse logistics’, kunnen dit factoren
worden die de overgang naar een regeneratieve economie kunnen versnellen.’
Wat zouden de prioriteiten moeten zijn voor
duurzame bedrijfsvoering?
‘Het belangrijkste is om te beginnen met
een duidelijk doel voor ogen en om te
proberen de winstopbrengsten los te
koppelen van het verbruik van eindige
grondstoffen. Een circulaire, regeneratieve
economie kan positieve gevolgen hebben

voor zowel bedrijven als consumenten. In
plaats van te denken in reductionistische
oplossingen – het beperken van de effecten
van de eigen activiteiten – moeten
bedrijven hun kernstrategie richten op het
creëren van duurzame cycli.’
Wat kan de wereld verwachten van de nieuwe
samenwerkingsverbanden die binnen de
CE100 ontstaan?
‘De CE100 is gebaseerd op het principe dat
het collectief oplossen van problemen vaak
waardevoller is dan het alleen proberen te
doen. Samenwerking versnelt verandering,
en een structurele verschuiving, zoals de
overgang naar een circulaire economie,
vereist dat alle spelers binnen de economie
meewerken – van grote bedrijven tot
kleine, innovatieve structuren en regio’s.
Door de dialoog aan te gaan, wil de CE100
bedrijven helpen met het uitbreiden van
hun interne capaciteiten, maar ze ook leren
om strategieën te ontwikkelen voor hun
waardeketens en tegelijkertijd kansen
bieden om inkomstenstromen op een
positieve manier te maximaliseren.’
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Wat wij willen bereiken
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5.1

De business case

Bij BAM hebben wij het idee van duurzaamheid omarmd, omdat het
in zakelijk opzicht duidelijk zinvol is. Onze duurzaamheidsstrategie
ondersteunt onze algemene ondernemingsstrategie,
en wij richten ons in elke fase van de levensduur van een project op
groei en gedeelde waarde.
Wij hebben gekozen voor een duurzame zakelijke benadering die:
• de duurzaamheidsdoelstellingen van onze opdrachtgevers
ondersteunt en ons helpt opdrachten te verwerven;
• duurzaamheid in het middelpunt van de organisatie plaatst,
waardoor zij een drijvende kracht wordt voor innovatie en
creativiteit;
• de afvalstromen verkleint, energiebesparend is en processen
stroomlijnt, waardoor geld wordt bespaard;
• ons helpt onze markt uit te breiden met duurzame oplossingen;
• bijdraagt aan een bedrijfscultuur waarin BAM wordt ervaren als
een geweldige plek om te werken en die onze medewerkers
motiveert en een positieve spiraal tot stand brengt.

5.2

Duurzame oplossingen leveren

Wij streven ernaar de voorkeursleverancier te zijn van duurzame
oplossingen die beantwoorden aan de ambities van onze opdrachtgevers. Wij onderkennen evenwel dat wij op onze reis naar
duurzaamheid nog in de beginfase verkeren. Hoewel wij met een
aantal innovatieve projecten uitstekende resultaten boeken, zal een
en ander nog moeten worden uitgewisseld en geïntegreerd bij alles
wat wij als onderneming doen.

•T
 er plaatse aanwezige hernieuwbare energietechnologieën
integreren;
• Ontwerpen op toekomstig hergebruik door middel van
flexibele constructies die zich in de loop der tijd aanpassen en
zorgen voor een hogere bezettingsgraad overdag;
• Energiebesparende maatregelen toepassen, zoals energieefficiënte verlichtingssystemen en intelligente beheersystemen;
• CO2-arme oplossingen opnemen in nabijgelegen gebieden,
bijvoorbeeld door te overwegen om gebruik te maken van
afvalwarmte en -kou van industriële activiteiten in een
nabijgelegen bouwproject.
3. Efficiënt materiaalgebruik
	Wij zullen het gebruik van grondstoffen tot een minimum
beperken en hernieuwbare en gerecyclede materialen gebruiken
voor onze projecten. Op al deze verschillende gebieden boeken
wij vooruitgang. De uitdaging voor BAM zal zijn om in alle regio’s
waar wij actief zijn, geïntegreerde duurzame oplossingen te
bieden in de levensduur van een gebouw. Met het oog hierop
zullen wij:
• life-cycle costing introduceren alsmede methoden om de
kosten en baten die voortvloeien uit het hogere kapitaalbeslag
af te zetten tegen lagere operationele en onderhoudskosten
(Total Cost of Ownership);
• nauwer samenwerken met onze ketenpartners om innovatieve
en duurzamere alternatieven in kaart te brengen met het oog
op kostenbesparing en meerwaarde;
• doorgaan met initiatieven, zoals virtueel bouwen en lean
management om het aantal gebreken te verminderen en het
efficiënte gebruik van materialen en natuurlijke hulpbronnen te
verbeteren.

Van onze uitwisseling van best practices hebben wij geleerd dat
de volgende aspecten belangrijk zijn:

5.3
1. Uitgaan van de behoeften van onze opdrachtgevers en gebruikers
	Wij leveren de eindgebruikers prettige, veilige en gezonde
oplossingen, en een gebouwde omgeving met de gewenste
sociale kenmerken. Wij bereiken dit met behulp van hoogwaardige ontwerpen die flexibel zijn en met de tijd kunnen worden
aangepast, en die rekening houden met het nationale erfgoed en
met de plaatselijke ecologische omgeving waarin het project
plaatsvindt.
2. De energiebehoefte en -vraag lokaal optimaliseren
	Wij verbeteren de energie-efficiency van de gebouwde omgeving
door samen te werken met onze opdrachtgevers en ketenpartners
bij het minimaliseren van het energieverbruik en het terugdringen
van de CO2-emissie in de hele levensc yclus. Onze aanpak is als volgt:
• De hoeveelheid CO2 die is vastgelegd in de voor de bouw van
gebouwen en infrastructuur gebruikte materialen verminderen;
• Gebruik maken van daglicht en passieve ontwerptechnolo
gieën als ‘passiefhuis’ 5 opnemen in constructies;

Strategie en duurzaamheidsbeleid

BAM integreert duurzaamheid via de Ondernemingsprincipes,
die de strategische agenda 2013-2015 ondersteunen en de basis
vormen voor hoe de Groep omgaat met haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid. De Ondernemingsprincipes zijn bepaald in
samenspraak met onze stakeholders en gebaseerd op het effect en
de invloed van ons bedrijf. De Ondernemingsprincipes worden
doorvertaald naar Groepsbeleid.
Ons duurzaamheidsbeleid spitst zich toe op het bevorderen van een
goede gezondheid en veilige werkomstandigheden in het gehele
bouwproces, het verminderen van onze CO2-voetafdruk en op het
verbeteren van een efficiënt materiaalgebruik.
Geen letsel
Wij streven naar een omgeving zonder letsel. Het is onaanvaardbaar
dat mensen letsel zouden oplopen als gevolg van de activiteiten van
de onderneming.

  Passiefhuis is een concept dat resulteert in zeer energiezuinige gebouwen waarvoor weinig energie nodig is
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om de ruimtes te koelen of verwarmen.
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Wat ons als BAM drijft, hebben wij samengevat in drie veiligheidsprincipes, die de basis vormen van tien veiligheidsgedragsregels. De
veiligheidsprincipes laten zien waar wij voor staan. Met de gedragsregels willen wij iedereen stimuleren om in actie te komen en elkaar
aan te spreken op (on)veilige situaties. Wij noemen dit ‘persoonlijk
leiderschap’. Dit moet ons helpen het aantal ongevallen verder terug
te dringen. Nul ongevallen, dat is ons streven!
Respecteren: Zorg goed voor jezelf en voor degenen met wie je
samenwerkt. Collega’s, klanten, onderaannemers en co-makers,
ontwerpers, leveranciers, personen in je omgeving.
Naleven: Van het contract, de plaatselijke wetgeving, standaarden
en procedures.
Ingrijpen: Kom in actie als situaties kunnen worden verbeterd,
onveilig zijn of niet aan de regelgeving voldoen.
Ons beleid is erop gericht iedere vorm van persoonlijk letsel of
schade aan de gezondheid te vermijden. Dit is ook de basis van de
Richtlijn voor veiligheids- en gezondheidsmanagement van BAM,
die geldt voor alle werkmaatschappijen.
Integraal onderdeel van ons streven om tot de beste bedrijven te
behoren, vormt de wil om op alle aspecten op het gebied van
veiligheid en gezondheid te excelleren.
Onze werkmaatschappijen hanteren uitgebreide veiligheidsmanagementsystemen (zie bijlage 11.4) en werken voortdurend aan de
verdere ontwikkeling hiervan met het oog op permanente verbetering van de veiligheids- en gezondheidsprestaties bij BAM.
De raad van bestuur heeft kernpunten vastgesteld die de basis
vormen voor een verbetering van onze veiligheidsprestaties:
• Bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en gezondheids
klachten ten gevolge van het werk zijn vermijdbaar;
• Persoonlijk letsel en schade aan gezondheid, milieu en
eigendommen kunnen worden voorkomen;
• Werkzaamheden met buitensporige risico’s voor veiligheid en
gezondheid zijn ontoelaatbaar en moeten worden beperkt met
beheersmaatregelen;
• De directie van elke werkmaatschappij is verantwoordelijk voor
de uitvoering van het BAM-veiligheids- en gezondheidsbeleid in
de organisatie;
• Permanente en systematische verbeteringen vormen een
integraal onderdeel van het veiligheids- en
gezondheidsmanagementsysteem van elke werkmaatschappij;
• BAM-medewerkers geven geen onveilige opdrachten en
weigeren onveilige opdrachten van derden.
Geen CO2
De Groep onderkent het belang van het verminderen van het
energiegebruik en de CO2-emissie van de gebouwde omgeving

om de klimaatverandering te bestrijden. Wij meten onze eigen
CO2-voetafdruk en reduceren die waar mogelijk, wij werken samen
met partners in de bouwketen om na te gaan waar tijdens de gehele
levensduur energiebesparing mogelijk is, en wij werken
aan CO2-neutrale oplossingen.
BAM is zich bewust van het reductiepotentieel dat samen met
ketenpartners gerealiseerd kan worden. Hierbij kan worden gedacht
aan het reduceren van de CO2-emissie van de gebruikte materialen
en van onze eigen productieprocessen, evenals de CO2-emissie
tijdens het gebruik van het opgeleverde werk. Wij richten onze
inspanningen primair op de gebieden waar de grootste efficiencyverbeteringen mogelijk zijn. Voor het terugdringen van de
CO2-emissie hanteren wij een stappenplan:
• Wij hebben de Groep’ s CO2-voetafdruk berekend om vast te
stellen waar de effecten het sterkst zijn en wat dus de
voornaamste gebieden zijn waarop beperkingen kunnen worden
gerealiseerd. De CO2-emissie door onze bouwplaatsen en onze
kantoren is goed voor 59 procent van onze totale CO2-voetafdruk;
•W
 ij concentreren ons op het verminderen van de directe
CO2-emissie van de onderneming door het energieverbruik
tijdens het bouwproces te verlagen;
• Met ketenpartners stellen wij mogelijke reductiemogelijkheden
vast, zowel upstream als downstream;
• Wij maken gebruik van groene energie en onderzoeken
mogelijkheden voor compensatie van onze resterende
CO2-emissie.
Geen afval
De winning en het gebruik van grondstoffen kunnen een groot
effect hebben op het milieu en het verbruik van grondstoffen heeft
een aanzienlijke impact op onze kosten. Daarom verminderen wij
onze impact op de levering van natuurlijke grondstoffen die worden
gebruikt voor onze producten. Wij werken samen met opdrachtgevers en leveranciers toe naar de toepassing van alternatieve
materialen en methoden voor een optimaal gebruik van grondstoffen. Tevens bevorderen wij passende maatregelen voor hergebruik
en afvalbeperking.
Wij richten onze inspanningen primair op die gebieden waar de
grootste verbeteringen mogelijk zijn (de nadruk ligt op de materialen die bij onze bouwactiviteiten worden gebruikt). Voor een
efficiënt materiaalgebruik hanteren wij een stappenplan:
1	Wij proberen in eerste instantie om het materiaalverbruik te
verminderen in het ontwerp;
2	Wij werken met onze ketenpartners om duurzamere alternatieven vast te stellen, zowel upstream als downstream;
3	Wij richten ons op het verbeteren van het percentage gerecyclede materialen en hernieuwbare materialen door onze
belangrijkste leveranciers te vragen inzicht te geven in
de bron van het materiaal;
4	Om het inzicht in afvalproductie en -beheer te vergroten,
rapporteren de werkmaatschappijen elk kwartaal over hun
afvalstromen en afvalbeheer.
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5.4

Doelen voor 2015

Ter ondersteuning van de strategische agenda van Koninklijke
BAM Groep hebben wij kritieke prestatie-indicatoren ontwikkeld
en ingevoerd voor gezonde en veilige werkomstandigheden,
CO2-emissie en afval. Met het stellen van doelen voor 2015 is de
koers bepaald voor onze strategie.
Veiligheid
Wij streven naar een omgeving zonder letsel. Het is onaanvaardbaar dat mensen letsel zouden oplopen als gevolg van de activiteiten van onze activiteiten.

De raad van bestuur stelt het duurzaamheidsbeleid vast in overleg
met de directies van de werkmaatschappijen. In bijeenkomsten met
het senior management worden de duurzaamheidsonderwerpen
vastgesteld en afspraken gemaakt over de prioritering van
doelstellingen, monitoring van activiteiten en rapportage van
resultaten.
Belangrijke vraagstukken worden ten minste per kwartaal,
maandelijks, of wanneer noodzakelijk gerapporteerd aan de raad
van bestuur. De raad van bestuur communiceert met de raad van
commissarissen volgens geplande rapportagecycli, of wanneer dat
noodzakelijk is.

In samenwerking met ENCORD hebben wij internationale
overeenkomsten afgesloten over de standaardisatie van veiligheidsdata, zoals een benchmarktool voor de Europese bouwsector.
In 2013 hebben wij onze veiligheidsdata twee keer gebenchmarkt.

Vereisten op het gebied van veiligheid, CO2-reductie en afval
management, alsmede zakelijke integriteit, gelden voor alle
werkmaatschappijen. Daarnaast hanteert iedere werkmaatschappij
KPI’s inzake kwesties die voor hun specifieke werkterrein van belang
zijn. Zo wordt in Nederland een specifiek aandachtsgebied gevormd

Tegen het einde van 2013 waren elf werkmaatschappijen gecertificeerd volgens OHSAS 18001. Op basis van OHSAS hebben wij een
nieuw doel gesteld voor de ongevalsindex (Incident Frequency - IF)
van ≤ 5,0 in 2015.

door de uitdaging meer vrouwen in dienst te krijgen, met name in
de hogere functies.

Voor 2014 hebben wij als doel gesteld onze IF terug te brengen tot
IF ≤ 6,0. Daarnaast streven wij ernaar om in 2014 de score van de
Safety Awareness Audit te verbeteren tot 74.
CO2
BAM stelt zich ten doel onze CO2-emissie in 2015 met 15 procent
reduceren ten opzichte van 2009, rekening houdend met de omzet
en aard van de projecten.
Afval
BAM stelt zich ten doel de totale hoeveelheid bouw- en kantoorafval in 2015 met 15 procent reduceren ten opzichte van 2009,
rekening houdend met de omzet en aard van de projecten. Voor
een betere recycling streven wij ernaar in 2015 25 procent meer
bouwafval te scheiden (ten opzichte van 2009), rekening houdend
met de omzet en aard van het project.
Nu wij voor onze afvalrapportage tonnen als eenheid hanteren,
hebben wij na heroverweging de doelstelling in 2012 en 2013
gehandhaafd.

5.5

Elke werkmaatschappij heeft een directielid dat verantwoordelijk is
voor duurzaamheid. Die doet regelmatig verslag van de voortgang
aan de raad van bestuur, waarbij ook wordt stilgestaan bij de acties
die zijn ondernomen om de Ondernemingsprincipes te implementeren en de verwezenlijking van de groepsdoelstellingen te ondersteunen. Zij geven invulling aan deze doelstellingen binnen de kaders
van hun eigen specifieke werkomstandigheden.
Duurzaamheid speelt een rol in de wijze waarop managers en
werknemers hun werk van dag tot dag uitvoeren. Dit thema komt
onder meer aan de orde in regelmatige werkbesprekingen en
beoordelingsgesprekken. Zo wordt de invulling van het begrip
duurzaamheid gedragen door alle niveaus van de Groep, van hoog
tot laag.
Voor de individuele niet-financiële doelstelling voor de leden van de
raad van bestuur (maximale variabele beloning 20 procent) gold in
2013 een gezamenlijke doelstelling op het gebied van duurzaam
ondernemen, te weten verlaging van de veiligheidsincidenten,
besparing op CO2-emissie en realiseren van afvalreductie. In verband
met het onvoldoende financieel presteren van de onderneming
heeft de raad van commissarissen dit jaar in samenspraak met de
raad van bestuur besloten om ook op deze component geen
beloning toe te kennen.

Bestuur

Mission
Onze organisatie heeft een
decentrale structuur, waarbij de
directies van onze werkmaatschappijen rechtstreeks rapporteren
aan de raad van bestuur. De corporate safety officer en de
Core values and principles
directeurs van human resources en corporate social responsibility
rapporteren allen direct aan de voorzitter van de raad van bestuur.
Policy

Rules and norms

BAM
strategische
agenda

Missie

BAM Ondernemingsprincipes
MVO-beleid
werkmaatschappijen

Kernwaardenen principes

Gedragscode

Veiligheidsbeleid Code
Inkoop
voorwetenschap voorwaarden

Toolkit integriteit

Beleid

Safety Awareness Audit
Considerate Constructors Scheme

Regels en normen

.
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Duurzaamheid
integreren
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6.1

Business model

Winnen op Waarde

Door het benutten van het volledige potentieel van de Groep kan
BAM onderscheidend zijn in het creëren van waarde voor alle
stakeholders. Door het overtuigend stimuleren, verbinden en
versterken van ons potentieel geloven wij meer waarde te kunnen
creëren in de projecten die wij realiseren. Het potentieel van BAM
wordt daarbij benut doordat de werkmaatschappijen worden
gestimuleerd de capaciteiten van de werkmaatschappij in te zetten
voor de Groep. In alle lagen van de Groep en haar werkmaatschappijen worden verbindingen gelegd om menselijk kapitaal,
intellectueel kapitaal, materieel en andere middelen optimaal in te
zetten voor het creëren van waarde. Op persoonlijk niveau
versterken wij onze medewerkers om individueel een bijdrage te
leveren aan het waardecreatieproces. De unieke diversiteit van de
landen en sectoren waarin de Groep actief is en van de relaties die
BAM met onze opdrachtgevers en opdrachtnemers onderhoudt,
maakt dat BAM continu zijn potentieel verder vergroot en

Op 21 november werd de laatste Sustainability Challenge 2013
gehouden. Meer dan 100 studenten met een achtergrond of een
bijzondere interesse in duurzaamheid deden mee met de
challenge. BAM daagde de studenten uit om met innovatieve
oplossingen te komen voor het inkoopproces. Het winnende
idee tijdens de halve finales, Winnen op Waarde, werd door het
team gepresenteerd. Het concept van het team was om
contracten te verlenen aan de partij die de meeste waarde voor
een niet onderhandelbaar, van tevoren vastgesteld bedrag
leverde.

verbetert.

dat de uitwisseling van innovaties en oplossingen stimuleert
om bedrijfsoverkoepelende synergieën mogelijk te maken.
Conform de strategische agenda 2013 - 2015 werden de
volgende vier categorieën gedefinieerd voor de BAM
Innovatieprijs: bouwplaatsinnovaties, interne en externe
samenwerking, duurzaamheid en business case.
De EV-Desk (elektrisch vervoer) kreeg de Innovatieprijs in de
categorie Duurzaamheid. De BAM EV-Desk is enig contactpunt
voor alle onderwerpen waarop een elektrische auto zich
onderscheidt. De Desk, ontworpen door BAM Infratechniek,
ondersteunt opdrachtgevers met het gebruik van oplaad
punten en subsidies, het zoeken naar openbare oplaadpunten,
technische problemen, onderhoud en alternatieve energie
opwekking. Via dit nieuwe bedrijf kan BAM op een andere
manier samenwerken met opdrachtgevers, waarbij het accent
niet ligt op aanbestedingen, maar op het opbouwen van
relaties.
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Hoe eerder wij betrokken zijn bij de ontwikkeling van een
bouwproject, hoe groter de kans dat wij invloed kunnen uitoefenen
op de duurzaamheid en kostenbesparing van het eindproduct. Als
wij de projectontwikkelaar zijn of als wij betrokken zijn in een
publiekprivate samenwerking (pps), hebben wij de meeste kans om
het project zo duurzaam mogelijk te maken, omdat wij dan in het
prille begin al duurzaamheidsdoelen kunnen stellen. Dat betekent
dat wij in de ontwikkelfase extra investeringsuitgaven kunnen
relateren aan lagere onderhouds- en exploitatiekosten in de
gebruiksfase (life-cycle costing).
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In 2013 mochten alle Nederlandse BAM-bedrijven meedoen aan
de BAM Innovatieprijs. De BAM Innovatieprijs is een platform
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BAM creëert waarde voor zijn opdrachtgevers op projectbasis,
waarbij natuurlijke, menselijke en samengestelde bronnen of
kapitaal worden benut. Projectmanagement (of controle)
gebruikt ontwerp en onderzoek om optimale waarde te creëren
in projecten, ondersteund door Lean en BIM technieken,
waarmee het voorziet in producten en diensten als output.
Projectmanagement creëert waarde door het verbeteren van
intellectueel en menselijk kapitaal door middel van incrementele
integratie van nieuwe kennis en het verspreiden van best practice
op het gebied van ontwerp en productie. Asfaltproductie en
wegwerkzaamheden voorzien in andere bronnen, zoals financieel
kapitaal. In sommige gevallen dienen onze bouwwerken als
onderdelen van grotere bouwwerken, bijvoorbeeld funderingen
die als basis worden gebruikt door een ander bouwbedrijf. Onze
input voor controle en ondersteuning zijn gericht op het over
treffen van de verwachtingen van de opdrachtgever door betere
benutting van het potentieel aan talent en synergie in Koninklijke
BAM Groep.

BAM Innovatieprijs 2013
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LE2AP
De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven aan de
financiering van 248 nieuwe projecten in het kader van het
LIFE+-programma, het milieufonds van de Europese Unie. De
projecten zijn ingediend door begunstigden in 26 lidstaten en
hebben betrekking op natuurbehoud, klimaatverandering,
milieubeleid en informatie en communicatie over milieu
vraagstukken in alle 27 lidstaten. De totale investering
bedraagt €556,4 miljoen, waarvan de EU €281,4 miljoen voor
haar rekening neemt.
BAM heeft steun gekregen voor het LIFE+-project LE2AP. In het
kader van het project is een nieuw en milieuvriendelijker
asfaltmengsel ontwikkeld dat voor meer dan 80 procent uit
teruggewonnen asfaltmateriaal bestaat. Het project laat ook
een efficiëntere manier van bestrating zien. Verder wordt
verwacht dat naast een vermindering in het energieverbruik

energielaboratorium maakt energiesimulaties mogelijk en ook
de controle van systeemprestaties en comfortomstandigheden
op basis van een energiezuiniger Building Information Model
(energy-enhanced Building Information Model, eeBIM).

van deze twee processen met 35 procent, de volgende emissies
teruggebracht kunnen worden: koolwaterstoffen met 80
procent; fijnstofdeeltjes met 10 procent; NOx met 50 procent;
CO en CO2 met 35 procent en stank met 80 procent.

en zes corporaties. Die hebben nu in totaal vier van deze
testwoningen afgerond. Het gaat om eengezinswoningen uit
de jaren ‘60 die compleet zijn vernieuwd.
BAM Woningbouw heeft de woning in Heerhugowaard
voorzien van een nieuwe ‘jas’. Er is een goed geïsoleerde gevel
aan de voorzijde en achterzijde geplaatst voor de bestaande
gevel. Over het bestaande dak is een geïsoleerd dak met
zonnepanelen geplaatst. Hierdoor is de woning optimaal
geïsoleerd en levert die minimaal 5.900 kWh aan energie per
jaar. Dat is meer dan een gemiddeld gezin verbruikt. Door ook
led-verlichting, en nieuwe keukenapparatuur en wasmachine
met A+++ label te leveren, moet het energieverbruik aan het
einde van het jaar op nul uitkomen.

Britse standaard voor beter werken
In 2013 kreeg BAM Nuttall de BS 11000-accreditatie. BS 11000
is een Britse standaard die een frameworkspecificatie biedt
voor het creëren en beheren van samenwerkingsverbanden
tussen bedrijven. BS 11000 is bedoeld om organisaties de
mogelijkheid te bieden best practice-principes toe te passen
op hun eigen werkwijzen.
EnTranCe
Het energietransitiepark EnTranCe (Energy Transition Centre)
bevat het eerste oplaadstation voor elektrisch transport in
Nederland dat wordt aangedreven door een brandstofcel.
EnTranCe (een initiatief van BAM, GasTerra, Gasunie, Imtech en
Hanze UAS) is een hotspot voor toegepaste wetenschappen die
zich richt op bedrijven en innovaties. Personen en bedrijven
met innovatieve ideeën over de toekomst van ons energie
systeem krijgen hier de ruimte, mogelijkheden, technologieën
en het best mogelijke netwerk om hun plannen om te zetten in
energieproducten en -diensten waar de markt om vraagt.
EnTranCe is dé plek waar innovatie, productontwikkeling,
opleidingen en ondernemerschap op het gebied van energie
samenkomen.
Energiezuiniger BIM
Het HESMOS Integrated Virtual Energy Laboratory dat werd
ontwikkeld tijdens het EU-onderzoeksproject Holistic Energy
Efficiency Simulation and Life Cycle Management Of Public Use
Facilities werd voor het eerst getest tijdens twee publiekprivate
samenwerkingsprojecten van BAM Deutschland AG. Dit

Huurwoning van toekomst
Aan de Bosboomstraat 4 in Heerhugowaard staat de huur
woning van de toekomst. Het is een huis dat comfortabel,
gezond en betaalbaar is. Daarvoor heeft de woning een
modernisering en technische snufjes gekregen, waardoor die
net zoveel stroom opwekt als die verbruikt. Het gaat nu nog
om een testwoning, een prototype. Maar Woonwaard en
BAM Woningbouw willen volgend jaar meer huurwoningen in
de regio zo aanpakken.
De aanpak van Woonwaard en BAM Woningbouw is onderdeel
van De Stroomversnelling, een initiatief van vier bouwbedrijven
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In onze zoektocht naar duurzame antwoorden op de vraag van onze
opdrachtgevers ontwikkelen onze werkmaatschappijen innovatieve
oplossingen. Daarnaast ondersteunen wij diverse organisaties die
onderzoek doen naar specifieke innovaties op het gebied van
technologie en processen. Voor 28 innovatieve concepten en
ontwerpen uit Nederland zijn aan Koninklijke BAM Groep 89
octrooien verleend, die geldig zijn in verschillende landen. Verder
nemen wij deel aan diverse interne en belangrijke sectorinitiatieven
voor de uitwisseling van beste duurzaamheidspraktijken (zie
Betrokkenheid van belanghebbenden op pagina 14).
In ons innovatiecentrum in Utrecht, waar ook onze testlaboratoria
voor beton, asfalt en water zijn gevestigd, hebben wij meerdere
innovaties ontwikkeld die nu dagelijks in de praktijk worden
toegepast.

6.3	Ontwikkelen/ontwerpen/maken: slimme
duurzame oplossingen
Bij een ontwerp- en bouwcontract vertaalt BAM de wensen van de
opdrachtgever naar projectspecificaties. Dat neemt niet weg dat er
voor ons volop gelegenheid is om invloed uit te oefenen op de
duurzaamheid van het project tegen lage kosten. Als ontwerper
kunnen wij slimmere ontwerpoplossingen aanbieden voor een zo
optimaal mogelijke duurzaamheid. Als wij mee kunnen denken over
het technische ontwerp, kunnen wij verantwoordelijkheid nemen
voor duurzamere alternatieven.
Building Information Modelling
Building Information Modelling of Bouwwerkinformatiemodel (BIM)
is een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategische agenda om
de doelen te realiseren die BAM heeft gesteld voor operationele
uitmuntendheid. Met BIM kan de onderneming voorzieningen en
processen voor de bouw en exploitatie virtueel ontwerpen,
simuleren en optimaliseren, en zorgen voor een foutloze uitvoering
en doelmatig gebruik. Met behulp van een routekaart en heldere
doelstellingen, en ingevolge ons streven naar BIM-leiderschap
zorgen wij voor een versnelde groepsbrede implementatie en
versterkte samenwerking tussen de groepsmaatschappijen en met
onze partners. Er loopt een implementatieprogramma en er worden
netwerken als ENCORD Virtual Construction Platform en het
5D-initiatief onderhouden. BIM zorgt niet alleen voor meer
winstgevendheid en kwaliteit maar ondersteunt ook onze MVOdoelstellingen op diverse manieren:
•o
 ptimalisering van de veiligheidsmaatregelen dankzij simulatie
van productieprocessen;
• ondersteuning van heldere, interactieve en transparante
communicatie met de omgeving van bouwprojecten;
• duurzame wijze van ontwikkelen, bouwen en exploiteren: met
BIM-simulaties kan BAM al in een vroeg ontwerpstadium

Koud en poreus asfalt
Op 21 april 2013 heeft BAM Wegen met succes poreus asfalt
geproduceerd en verwerkt bij ong. 100 ºC (LEAB-PA+) voor de
A18 bij Varsseveld, provincie Gelderland. Poreus asfalt (PA) is
een oppervlaktelaag die verkeerslawaai en het opspatten van
water bij regenachtige omstandigheden vermindert. Vanwege
de intelligente samenstelling is PA een van de meest cruciale
mengsels die gebruikt worden voor bestrating in Nederland.
Door asfalt te produceren bij 100 ºC, in plaats van bij 160 ºC
zoals bij traditioneel PA, wordt het energieverbruik en de
CO2-emissie met ongeveer 30 procent teruggebracht. LEAB-PA+
is de nieuwste versie van Laag-Energie AsfaltBeton (LEAB) van
BAM Wegen. In de periode 2009-2013 heeft BAM meer dan
150.000 ton LEAB-mengsels in Nederland geproduceerd. Naast
het 500 meter lange demonstratiegedeelte voor halfwarm
asfalt heeft BAM ook een 500 meter lange teststrook aan
gelegd voor PA met het zogenoemde Panacea-vezel. Het
Panacea-vezel is een acrylvezel die de erosie van bitumen
tijdens de levenscyclus van de poreuze oppervlaktelaag moet
verminderen of voorkomen, wat de levensduur ervan zou
verlengen.

BoxBarrier in actie
Op 17 juni 2013 werd Flood Proof Holland (FPH) geopend door
wethouder Pieter Guldemond. FPH is een test- en demonstratie
locatie voor innovatieve, tijdelijke keringen bij overstromingen.
Een van de gedemonstreerde innovaties is de BoxBarrier van
BAM Infraconsult. De BoxBarrier is een waterkering die bestaat
uit een aantal onderling verbonden kunststofcontainers die
gevuld zijn met water. In Flood Proof Holland test BAM de
kering op verschillende ondergronden. Daarnaast onderzoekt
BAM het gevaar van piping (een oorzaak van dijkdoorbraken)
op een oppervlakte van straatstenen.
Tijdens de zware storm van december 2013 beschermde
BoxBarrier de stad Zwijndrecht tegen het hoge water. Voor de
eerste keer bestond de tijdelijke waterkering in Zwijndrecht uit
watertanks en niet uit zandzakken. De BoxBarrier bleek erg
effectief te zijn en kon snel geplaatst en weer verwijderd
worden. Het water bereikte een hoogte van 2,2 m + NAP
(Normaal Amsterdams Peil).

voorspellingen doen over energieprestaties en CO2-emissie in
diverse alternatieve situaties. In het kader van Europese
O&O-projecten zoals HESMOS verkent BAM nieuwe grenzen door
simulatiegegevens te valideren aan de hand van feitelijke
metingen door honderden sensoren van lopende pps-projecten.
Er worden vervolgstappen onderzocht om de besluitvorming te
ondersteunen in ontwerpprocessen voor de totstandbrenging
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Carbon Calculator gelanceerd
Op 10 april 2013 lanceerde business developer Inge van
Baardwijk van BAM Infraconsult, in samenwerking met het
Deep Foundation Institute, de EFFC, de NVAF (Nederlandse
Vereniging Aannemers Funderingswerken) en het Koninklijk
Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA, de Carbon Calculator voor
de funderingsindustrie.
De Carbon Calculator is een Europese tool die werd ontwikkeld
door projectleden uit diverse landen en kan gedownload
worden op www.geotechnicalcarboncalculator.com. William
van Niekerk, CSR-directeur van BAM, opende de bijeenkomst
met een presentatie over de duurzaamheid van funderingen.

van energieneutrale omgevingen.
•B
 IM zal medewerkers aantrekken omdat het afrekent met onze
reputatie van ‘stoffige, improvisatorische onderneming’.

Een goed beheer van het bouwproces en effectieve communicatie
met alle betrokken partijen zijn niet alleen belangrijk om de kwaliteit
van het eindproduct te waarborgen, maar ook om te voorkomen dat
lokale gemeenschappen problemen ondervinden van het bouwproces. Door goed te plannen en trainingen te geven kunnen wij de
gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor onze werknemers verminderen, maar ook voor anderen die te maken hebben met onze
bouwactiviteiten, met inbegrip van het grote publiek.
Veiligheid
Een van de activiteiten die dit jaar werden georganiseerd om het
veiligheidsbewustzijn te vergroten was de ‘Worldwide BAM Safety
Day’, die op 22 oktober werd gehouden. Dit evenement werd voor
het vierde jaar op rij gehouden in al onze werkmaatschappijen,
regio’s, projecten en kantoren. Uitgangspunt voor de BAM
Worldwide Safety Day is dat alle leidinggevenden binnen de
BAM-bedrijven tegenover hun medewerkers het belang van
verbetering van de eigen veiligheidsprestaties benadrukken.

Duurzaamheid, Lean en BIM zullen elkaar ongetwijfeld aanvullen en
bijdragen tot het streven van BAM naar ‘best in class’ resultaten.

Veilig werken is de gedeelde verantwoordelijkheid van alle
BAM-medewerkers. Daarom vroegen wij al onze medewerkers
om de regie in eigen handen te nemen – letterlijk: een film
maken over veiligheid en deze delen met al je BAM-collega’s.

Wanneer exploitatie en onderhoud in het contract zijn inbegrepen,
kunnen wij gebruik maken van life-cycle costing om de optimale
balans te vinden tussen investeringen en efficiënte exploitatie,
waarbij wij de voordelen van oplossingen met een lage CO2-emissie
laten zien.

Alle veiligheidsfilms werden samengevoegd in een internationale
BAM Safety-film die tijdens de Safety Day werd afgespeeld en
besproken. De film was beschikbaar in vier talen is nog steeds
beschikbaar op www.bamsafety.eu. Ook derde partijen hebben
toegang tot deze website.

Vanuit zakelijk oogpunt is het zinnig om bouwwerken en infra
structuren toekomstbestendig te maken door ervoor te zorgen dat
projecten flexibel zijn en in de loop van de tijd kunnen worden
aangepast. Ons werk houdt mede in dat wij de wensen van de
gebruiker op het gebied van veiligheid, duurzame energie en
hulpbronnen integreren in onze ontwerp-, planning- en
bouwprocessen.

De eerstvolgende Worldwide BAM Safety Day vindt plaats op
dinsdag 21 oktober 2014.

6.4	Bouwen: veiligheid, CO2-reductie en
afvalbeheer
Bij veel van de projecten van BAM begint onze betrokkenheid als
hoofdaannemer wanneer het ontwerp en de ontwikkeling al
vastliggen. In die gevallen zijn wij maar beperkt in staat om invloed
uit te oefenen op de duurzaamheid van het project en kunnen
veranderingen duur zijn. Wij kunnen echter wel duurzame
bouwpraktijken implementeren door het verbruik van energie en
water te verminderen, duurzame materialen in te kopen en
inefficiëntie en afval te beperken. Verder kunnen wij met
3D-modellen in dit stadium het algemene bouwproces stroom
lijnen en daarmee de veiligheids-, commerciële en programma
risico’s beperken.

Daarnaast zijn wij begonnen met onze internationale veiligheidscampagne: Making BAM a Safer Place. Deze campagne is een
belangrijke stap op weg naar een ‘open veiligheidscultuur’, waarin
wij elkaar actief aanspreken op onveilig gedrag. Onze motieven zijn
samengevat in drie veiligheidsprincipes: Respect, Naleving en
Interventie. Deze drie principes vormen de basis van tien kenmerken
van veilig gedrag, wat het eenvoudiger maakt om elkaar hierop aan
te spreken. Daarnaast hebben BAM en zijn ketenpartners het
initiatief genomen om de veiligheidscultuur binnen de volledige
waardeketen te consolideren met de Governance Code ‘Veiligheid in
de bouw’.
CO2-reductie
Wij hebben een aantal maatregelen getroffen op de bouwplaats om
onze CO2-voetafdruk tijdens de bouw te verlagen. Een aantal
initiatieven die in 2013 werden uitgevoerd zijn:
• Het Nieuwe Draaien
	Het Nieuwe Draaien is een initiatief om het brandstofverbruik van
werktuigen in de bouw met minstens 10 procent te verlagen. BAM
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is een vooraanstaand deelnemer en de eerste ondertekenaar van
het initiatief uit de sector. Op 7 juni werd
het startschot gegeven voor het initiatief. Machinisten doen mee
aan een wedstrijd waarin zij leren hoe zij beter kunnen presteren. In de eerste wedstrijd was het verschil tussen de winnaar en
de nummer twee 20 procent;
• Smart Building Logistics
	Logistiek heeft een aanzienlijke impact op het bouwproces, met
name als er veel leveranciers en onderaannemers bij betrokken
zijn. Meestal zijn de onderaannemers en leveranciers zelf
verantwoordelijk voor het transport van het materieel en de
materialen die nodig zijn voor hun werk. Het gebrek aan centrale
logistieke coördinatie is van invloed op het bouwproces en
verhoogt het risico op verkeersopstoppingen op de bouwplaatsen en de omgeving.
	Samen met UTS heeft BAM Utiliteitsbouw een nieuwe methode
ontwikkeld om bouwmaterialen en afval te transporteren: Smart
Building Logistics (SBL). UTS is verantwoordelijk voor de
aanlevering van het materieel en de materialen van de leveranciers, en voor de verwijdering van afval. Het materiaal wordt
opgeslagen in een hub en vervolgens, indien nodig, naar de
bouwplaats getransporteerd. De aanlevering van materialen
wordt ‘s nachts uitgevoerd, zodat de bouwplaatsmedewerkers ‘s
morgens direct met hun werkzaamheden kunnen beginnen. UTS
brengt het afval dat gedurende de dag wordt geproduceerd naar
de hub, waar het wordt gescheiden voor verdere recycling.
	Omdat het transport buiten de spitsuren plaatsvindt, worden
verkeersopstoppingen op de bouwplaatsen en in de omgeving
voorkomen. Tijdens een pilotproject resulteerde SBL in
40 procent minder transport op en rond de bouwplaats.
Daarnaast hebben het verminderd aantal transportbewegingen
en een efficiënter gebruik van de transportmogelijkheden geleid
tot een vermindering in de CO2-uitstoot van 50 procent.
• Waterstofenergie op Olympisch erfgoed
	In het Queen Elizabeth Park (Olympisch erfgoed) gebruikt
BAM Nuttall een hybride waterstofgenerator (ontwikkeld door
BOC Group en Speedy Hire) – de enige in zijn soort. Deze
installatie gebruikt een waterstofaccu van BOC, aangevuld met
een zonnepaneel van 20W. Hij wordt gebruikt om de camera
beveiligingsapparatuur van stroom te voorzien. Vanwege de
omvang van het park is het niet altijd mogelijk om stroom van het
elektriciteitsnet te halen. Voorheen werd een 5kW-generator
gebruikt om de relatief kleine hoeveelheid stroom te leveren,
tegen een kostprijs van £0,80/uur. De waterstofgenerator kost
minder dan £0,08/uur. De elektriciteitsproductie kan op afstand in
de gaten gehouden worden via een GSM-transmitter. Een
(met waterstof) volgetankte generator gaat drie maanden mee,
produceert geen emissies en vrijwel geen geluid. Dit apparaat is

30 jaar exploitatie van duurzaam energiesysteem
Voor ‘Kopstukken’, onderdeel van project Westwijk Zuidoost in
Amstelveen, hebben AM en BAM Techniek 243 appartementen
ontwikkeld. Ondanks het beperkte budget werd een duurzaam
energieconcept toegepast met een erg lage EPC
(energieprestatiecoëfficiënt).
De opdrachtgever vroeg om een plan voor het bezit en de
exploitatie van het energiesysteem. Er werd gekozen voor een
plan waarin de huiseigenaren een belangengroep vormden die
de bouwrechten van het warmteopslagsysteem bezat, en die
de exploitatie voor de komende 30 jaar aan BAM Techniek
heeft toegewezen. In de eindfase van het project, waarin nog
eens 180 huizen worden gebouwd, zal ieder huis beschikken
over eigen warmtepompen, maar alle pompen zijn aangesloten
op een collectief warmteopslagsysteem. De nieuwe huizen
zullen voorzien zijn van pv-panelen op de daken, omdat de EPC
hier nog lager moet zijn dan die van de appartementen van
‘Kopstukken’.

ideale oplossing voor kleine energiebehoeftes op afgelegen
locaties of op locaties waar geluidshinder een probleem zou
kunnen vormen.
Afval
Het is onvermijdelijk dat er tijdens de bouw ongebruikt materiaal
en afval wordt geproduceerd. Wij bevorderen waar mogelijk een
efficiënt gebruik van duurzame materialen, niet in de laatste plaats
omdat door afvalbeperking wordt bespaard op materiaalkosten en
de tijd en kosten die worden besteed aan een project tot een
minimum worden beperkt.
Indien mogelijk wordt al in de ontwerpfase gestreefd naar het
voorkomen van afval, zodat überhaupt geen afval wordt geproduceerd. Het gebruik van geprefabriceerde componenten draagt bij
aan een efficiënter gebruik van materialen, een lagere afval
productie ter plaatse en minder potentiële veiligheidsrisico’s.
Op de bouwplaats geproduceerd afval wordt gescheiden en zo veel
mogelijk hergebruikt. Onze onderaannemers moedigen wij aan om
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Gebouw als grondstoffendepot
De aanbouw van het gemeentehuis in Brummen is een
voorbeeld van een gebouw waarbij rekening is gehouden met
het einde van de levensduur en de gevolgen hiervan voor onze
partners in de sector. De aanbouw van een monumentale villa
vervangt de kantooruitbreiding uit de jaren 1980. In de
aanbesteding vroeg de gemeente om een semi-permanente
faciliteit die minstens twintig jaar mee zou gaan. De architect
en BAM wilden geen van beiden afbreuk doen aan de kwaliteit
van het gebouw of de professionele omgeving ervan, en het
model van de circulaire economie bood hiervoor een oplossing.
Dankzij zorgvuldige materiaalkeuze en ontwerp kunnen de
componenten van het gemeentehuis aan het einde van de
levensduur uit elkaar worden gehaald en hergebruikt worden.
De dragende structuur van het gebouw, de façade en vloeren
zijn gemaakt van hout en werden zoveel mogelijk geprefabri
ceerd. Het project werd in maart 2013 afgerond door BAM
Utiliteitsbouw, BAM Techniek en RAU en werd officieel
geopend op 19 september 2013. In diezelfde week ontving
het project de Award Duurzame Architectuur 2013.

het minimaliseren van de energiebehoefte tijdens de bouwfase en
het leveren van energie-efficiënte oplossingen voor de eindgebruiker. Vaak is de eindgebruiker echter degene die voordeel heeft van
energiezuinige oplossingen, en niet de eigenaar van het gebouw die
in de technologie heeft geïnvesteerd. Ondanks het feit dat
duurzame oplossingen leiden tot lagere operationele kosten, is de
periode waarin dit rendement oplevert voor de meeste klanten vaak
te lang. Ook kunnen de hoge investeringskosten die verbonden zijn
aan duurzame energievoorzieningen ontmoedigend werken voor de
meeste opdrachtgevers.
BAM Techniek heeft Energy Service Companies (ESCos) opgericht
om de introductie van duurzame, energie-efficiënte technologieën
voor haar klanten te financieren. De ESCo is de eigenaar van de
energietechnologie en de klant betaalt voor het gebruik van de
geleverde energie of leaset de energietechnologie van de ESCo.
Wij weten hoe nieuwe duurzame gebouwen ontworpen moeten
worden. De uitdaging is echter om de duurzaamheid van onze
bestaande gebouwen te verhogen en nieuwe bestemmingen te
vinden voor leegstaande gebouwen.
Voor het eind van 2015 zal BAM het aantal regiokantoren in
Nederland terugbrengen van zeventig naar veertig. Aparte
regiokantoren worden gecombineerd in zogenoemde ‘BAMhuizen’.
Dit beleid zal, onder meer, onze huisvesting in lijn brengen met onze
duurzaamheidsdoelstellingen. BAM zal daarom alleen bestaande
gebouwen gebruiken. De nieuwe BAM-huizen zullen – eventueel na
renovatie – ten minste voldoen aan de eisen aan het gebruiksniveau
van BREEAM. Dit is één van de maatregelen die zullen bijdragen aan
het doel van BAM om de CO2-emissies van onze kantoren in 2015 te
verminderen met 50 procent ten opzichte van 2009.

6.6
hun afval te scheiden, en onze leveranciers om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Wij streven ernaar om minder bouw- en
kantoorafval te produceren en meer afval te scheiden om recycling
te bevorderen.

6.5

Onderhouden: lage operationele kosten

Als deel van onze pps-projecten zijn wij betrokken bij de exploitatie
en soms ook het onderhoud van vastgoed- of infraprojecten. Een
dienstenaanpak die is geïntegreerd in de levensduur tijdens de
vroege ontwikkelingsfases kan zorgen voor uitzonderlijk laag
energie-, brandstof- en watergebruik tijdens de operationele fase.
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.
De bouwsector heeft een dubbele verantwoordelijkheid, namelijk

Sloop / recycle

Wij verwachten dat sloopwerkzaamheden zullen worden gezien als
een bron van nieuwe bouwmaterialen en nieuwe bouwruimte, wij
nemen daarom deel aan initiatieven op het gebied van de circulaire
economie om meer te weten te komen over de mogelijkheden die
een circulaire economie kan bieden. De circulaire economie is een
reactie op de toenemende problemen van het huidige lineaire
model van ‘pakken, maken en weggooien’.
In 2013 is BAM lid geworden van de Ellen McArthur Foundation
Circular Economy 100 (CE100). CE100 is een wereldwijd platform dat
toonaangevende bedrijven, opkomende vernieuwers en regio’s
samenbrengt om de overstap naar een circulaire economie te
versnellen. Vier werkmaatschappijen (BAM Construct UK, BAM
Nuttall, BAM Utiliteitsbouw en BAM Woningbouw) zetten zich in
voor een duurzame toekomst door te investeren in kennisontwikkeling over de circulaire economie.
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Het Directoraat-generaal Wonen en Bouwen (WB) maakt deel uit van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staat voor een goed
dak boven ieders hoofd, in een leefbare buurt en in een samenleving waarin ieder
participeert en tot zijn recht komt. WB bestrijkt een breed beleidsterrein: van
woningbouw en huren tot bevolkingsdaling en stedelijke vernieuwing. WB bouwt
zowel aan de fysieke leefomgeving als aan de sociale leefomgeving. Juist die
breedte maakt het mogelijk goede verbindingen te maken tussen de ruimtelijkeconomische en de sociaal-maatschappelijke agenda van het kabinet.

Drs. M.M. (Mark) Frequin
Directeur-generaal Wonen en Bouwen

Duurzaam ondernemen is een breed terrein.
Waar dienen voor u de prioriteiten te liggen?
‘Duurzaamheid kent vele dimensies.
Persoonlijk vind ik overigens sustainable
een beter woord dan duurzaam. Als er
‘duur’ in zit zijn de meeste Nederlanders
tenslotte vaak minder enthousiast … Ik zie
dat het voor veel bedrijven best een puzzel
is. Het gaat erom dat de leiding van een
bedrijf of organisatie verder kijkt dan
vandaag. Dat men zich rekenschap geeft
van welke positie morgen en overmorgen
wordt ingenomen. Niet uitsluitend kijken
naar de huidige verdiencapaciteit, maar
juist de lange-termijnaspecten in aanmerking nemen, rekening houden met de
grenzen aan energiebronnen en het
sustainable aandeel van grondstoffen.’

Hoe kan de bouw bijdragen aan een
duurzamere samenleving?
‘Kijk niet alleen door de bril van de
aanbiedermilieuaspecten. Belangrijk is om
voor ogen te houden voor wie je bouwt.
Stel de gebruiker, de huurder, de bewoner
centraal. En stel je zelf de vraag: is de
oplossing die wij als bouw bieden,
houdbaar? Zo’n dertig tot veertig procent
van de woonlasten zitten in energie. Wij
jagen jaarlijks zo’n € 13 miljard door de
schoorsteen, van energiebronnen die niet
onuitputtelijk zijn. Dat kan houdbaarder.
Mijn wens voor de bouwsector is: kom
mensen tegemoet met oplossingen, nog
veel meer slimme oplossingen! Daarbij zit
de grootste opgave niet in nieuwbouw,
maar in de bestaande voorraad.

Het is een goede zaak dat steeds meer
bouwbedrijven nadenken over de
houdbaarheidsvraagstukken ten aanzien
van materialen, transport, hergebruik
enzovoorts. Het is een ingewikkeld proces.
Dat partijen elkaar opzoeken en versterken, juich ik van harte toe. Niet de
eindbestemming maar de reis ernaar toe
is het belangrijk doel. Zo werken overheid
en marktpartijen samen in Gebieden
Energieneutraal om belemmeringen voor
de realisatie van energieneutrale gebieden
met een integrale aanpak te kunnen
wegnemen. Het ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft
een flinke stimuleringsbijdrage om deze
nieuwe kennis breed te verspreiden.’
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Onze prestaties

7

7
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7.1

Gezondheid en veiligheid

Om onze veiligheidsprestaties effectief te monitoren, houden
wij statistieken bij van de volgende groepen:
• Eigen medewerkers (alle medewerkers met een arbeids
overeenkomst bij het bedrijf);
• Ingehuurde medewerkers (alle medewerkers uit de uitzend
branche die voor een BAM-onderneming werken, uitgezonderd
ingehuurde BAM-medewerkers);
• Onderaannemers (alle medewerkers van de onderaannemer en
de medewerkers van hun onderaannemers, medewerkers die
door onderaannemers worden ingehuurd en zelfstandigen);
• Consortium/Joint venture (alle BAM-medewerkers, ingehuurde
medewerkers, zelfstandigen en medewerkers van onder
aannemers en hun onderaannemers die voor BAM werken);
• Overige/derde partijen (opdrachtgever, toezichthouder,
opzichter, leverancier, plaatselijke bewoners, voorbijgangers
enz.).

Wij betreuren het overlijden van twee BAM-medewerkers (België
en Tanzania), zes werknemers van onderaannemers en één passant
als gevolg van ongevallen in 2013.
Gezondheid en veiligheid zijn een onderdeel van operationele
uitmuntendheid. Arbeidsveiligheid draagt bij aan de tevredenheid
van onze medewerkers en aan onze reputatie.
Arbeidsveiligheidsrisico’s worden zo effectief mogelijk beheerst
door zorgvuldig ontwerp, systematische projectvoorbereiding en
door medewerkers voldoende te informeren over veilige
werkprocedures.
Koninklijke BAM Groep voelt zich verantwoordelijk voor alle
mensen die betrokken zijn bij of getroffen worden door de
activiteiten van de groep. Op het gebied van personen bedoelen
wij hiermee medewerkers, opdrachtgevers, ontwerpers, partners,
leveranciers, onderaannemers, kopers en het brede publiek.

Royal BAM Group Incident Frequency (IF)

Ongevallenindex (IF) per land
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Guardian Sustainable Business Award
In 2013 won BAM Nuttall de Guardian Sustainable Business
Award voor medewerkersbetrokkenheid. De jury van deze
spannende categorie was onder de indruk van de zorgvuldige
aanpak van het Beyond Zero-initiatief van BAM Nuttall.
‘Het programma lijkt opgezet te zijn om een langdurige en
positieve bijdrage te leveren,’ volgens de juryleden. Ze waren
met name tevreden over het leiderschap dat het bedrijf liet
zien door te investeren in het initiatief, gezien de bijzonder
moeilijke economische omstandigheden in de bouwsector.
Beyond Zero begon in 2006 als een project om ongelukken
en milieuschade te voorkomen. Nu is het gebaseerd op de
overtuiging dat dezelfde aanpak ook voordelen heeft voor de
kwaliteit, relaties met klanten, commerciële doelstellingen en
de betrokkenheid van de gemeenschap.

Veiligheidsbewustwording (SAA) Koninklijke BAM Groep
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Veiligheid
Een groepsbrede richtlijn voor veiligheidsmanagement biedt
werkmaatschappijen een kader waaraan het veiligheids
managementsysteem moet voldoen. Onderdeel van ons systeem is
de Safety Awareness Audit (SAA), waarbij wordt gecontroleerd in
hoeverre de veiligheidsmanagementsystemen van de werk
maatschappijen voldoen aan de richtlijn die opgesteld is door de
raad van bestuur en in hoeverre medewerkers zich bewust zijn van
de veiligheidsrisico’s van hun projecten. Tevens geeft deze
auditprocedure aan waar verbeteringen in het veiligheids
managementsysteem mogelijk zijn.
Per bedrijf wordt een score op een schaal van 0 tot 100 toegekend.
Het auditverslag bevat aanbevelingen voor verdere verbetering.
Het gemiddelde van de auditresultaten geeft een beeld van de
veiligheidsprestaties van BAM als geheel. De resultaten tonen een
gestage toename van de bewustwording onder de medewerkers
van BAM. Ook hebben wij het aantal Safety Awareness Audits
(SAA’s) verhoogd dat in en tussen werkmaatschappijen wordt
uitgevoerd. De aanbevelingen die uit deze audits naar voren
komen, vormen de basis voor verbeteringen.
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 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. De IF van BAM wordt bepaald door het totale aantal bedrijfsongevallen met verzuim te delen door het totale aantal gewerkte
uren op bouwplaatsen. Zoals weergegeven in de grafiek
Ongevallenindex (IF) Koninklijke BAM Groep, is de IF afgenomen tot
5,8 in 2013.
Gezondheid
De bedrijfsgezondheidsdiensten van BAM streven ernaar alle
werkgerelateerde oorzaken van ziektes of ongevallen op het werk
te identificeren, voorkomen en uiteindelijk weg te nemen. Bij
kortdurende ziekte is de direct leidinggevende verantwoordelijk
voor de opvolging van interne processen. Bij langdurige ziektes
wordt doorverwezen naar de ‘case management’-aanpak om onze
medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun
terugkeer naar het werk.
Om werk gerelateerde negatieve effecten op gezondheid te
kunnen identificeren, houden wij met onze systemen ziektes bij.
En alhoewel er veel categorieën zijn om uit te kiezen, is het soms
moeilijk om een causaal verband te vinden. Als iemand bijvoor
beeld lijdt aan asbestose kan dit gerelateerd zijn aan zijn of haar
beroep. Maar het is niet duidelijk wanneer en hoe deze ziekte
ontstaan is, met name bij ziektes die zich pas na lange tijd
manifesteren.
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Het innovatieprogramma Energiesprong wordt uitgevoerd in opdracht van ministerie van
BZK en loopt tot eind 2014. Doel van het programma is om de condities te creëren voor
een versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De kern is het laten
ontstaan van vraag en aanbod voor gebouwen (en indien nodig gebieden) die evenveel
energie opwekken als gebruiken. De focus ligt op woningen, kantoren, winkels en
gebouwen van zorginstellingen. Energiesprong stimuleert innovaties door te
experimenteren met de koplopers waarbij concrete projecten worden ondersteund.
Opschaling vind plaats door de gesignaleerde knelpunten in zo’n experiment op te ruimen.
Dat gebeurt door zogenoemde deals, waarbij de verandering van een systeem centraal
staat. Gelijktijdig dienen verschillende actoren (bouw, overheid, vragers, financiers) een
systeemswitch te maken. De Stroomversnelling is daarvan een voorbeeld.

Jan Willem van de Groep
programmaregisseur bij Platform 31

Waar zouden bij duurzaam ondernemen de
prioriteiten moeten liggen?
‘Die vraag wordt mij wel vaker gesteld.
Tachtig procent van het duurzaamheids
vraagstuk is voor mij gerelateerd aan
energie. Dat zou wat mij betreft de
komende jaren prioriteit moeten hebben,
zonder dat je andere aspecten van
duurzaamheid – bijvoorbeeld verantwoord
gebruik van grondstoffen – veronacht
zaamt. De toekomst is de circulaire
economie, die kan echter alleen tot zijn
recht komen als we het energievraagstuk
hebben opgelost.’
‘Energie raakt ook aan andere
duurzaamheidsaspecten. Dertig procent
van het energiegebruik van een gebouw is
embedded energy, energie die nodig is
voor de bouw. Daar valt nog veel winst te

behalen. Dat heeft ook te maken met
duurzaam materiaalgebruik. Dan kan een
keuze voor hout beter zijn dan een keuze
voor beton. Wij focussen nu vooral op het
terugbrengen van de zeventig procent van
het energiegebruik dat in de levenscyclus
van het gebouw nodig is verwarmen,
ventileren en dergelijke en het huis
houdelijk verbruik. Daar boeken wij grote
vooruitgang, gelukkig ook samen met
BAM die zich manifesteert als een echte
koploper.’
Hoe kan de bouw bijdragen aan duurzamere
producten?
‘Bouwers moeten de bouwopgave op een
industriële manier benaderen. Het gaat dan
om fundamenteel andere ontwerp-,
engineering-, dimensionering- en
uitvoeringssprincipes. Wij moeten stoppen

met het ombouwen van de postkoets.
Het kan niet meer op de oude manier.
De Stroomversnelling is helemaal op deze
filosofie gebaseerd. Aan de woningbouw
kant zien wij steeds meer conceptueel
denken. Bouwers hebben daardoor de
mogelijkheid om steeds betere spullen te
maken, voor lagere prijzen met gegaran
deerde prestaties. En het ligt voor de hand
dat daarbij veel meer is nagedacht over
duurzaamheid in brede zin. Overheid en
bouwers die elkaar stimuleren en aanjagen
het beter te doen. De goede samen
werking tussen partijen bij de Stroom
versnelling stemt optimistisch.’
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Stofvrij werken

7.2

Zes Nederlandse bouwbedrijven willen volledig stofvrij gaan
werken. Ze zullen er bij hun opdrachtgevers en onderaannemers
op aandringen om hetzelfde te doen.

Een aanzienlijk deel van onze kosten komt voor rekening van ons
energieverbruik, dat een indicator is voor de efficiëntie van onze
processen. Wij zijn een grote speler in onze sector met een relatief
hoog energieverbruik, en dus heeft ons energieverbruik ook een
grote impact op de maatschappij.

Deze zes bedrijven – Heijmans, BAM Woningbouw,
VolkerWessels, Hegeman, Ter Steege en Van der Leij
Bouwbedrijven – hebben daarom een intentieverklaring voor
stofvrij werken ondertekend, een initiatief van de Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het doel is om de blootstelling van medewerkers aan carcinogeen kwartsstof verder te verminderen. Alhoewel er de
afgelopen jaren regelmatig is gewezen op de gevaren van
kwartsstof, concludeerde de Inspectie dat de risico’s nog steeds
onderschat worden. Er wordt geschat dat 15 procent van alle
bouwbedrijven geen maatregelen neemt tegen het stof dat
vrijkomt bij het werken met steenachtige materialen.
Een onderzoek door Arbouw, specialisten op het gebied van
gezondheid in de bouw, heeft aangetoond dat jaarlijks meer dan
de helft van alle bouwplaatsmedewerkers wordt blootgesteld aan
stof, waaronder ook kwartsstof. Binnen de afwerkingsindustrie
gaat het zelfs om bijna 60 procent. Een op de vier medewerkers
in deze sector lijdt aan een verminderde longfunctie.

CRC-kampioen BAM verplettert concurrentie
In de CRC-notering rapporteerde BAM Construct UK een
vermindering van 65 procent in CO2-uitstoot voor 2012 en
scoorde hiermee beter dan de concurrentie. Jesse Putzel van
BAM Construct UK wijst erop dat wij, ondanks het resultaat,
moeten beseffen dat de uitslag het gevolg is van mededingingsregels en geen echte vermindering van 65 procent..

CO2 en energie

Onze emissies, die gekoppeld zijn aan ons energieverbruik, zijn ook
relevant voor BAM vanwege de risico’s die voortkomen uit
wetswijzigingen. Met name het emissiehandelssysteem van de
Europese Unie en de gevolgen daarvan voor onze asfaltfabrieken
spelen daarbij een rol. Omdat emissies geen directe gevolgen
hebben voor de kosten, hebben ze minder impact voor onze
stakeholders dan ons energieverbruik.
Wij hebben targets opgesteld voor zowel absolute als relatieve
vermindering van ons energieverbruik en onze emissies. BAM
controleert en benchmarkt ieder kwartaal de vooruitgang met
betrekking tot deze targets voor de verschillende activiteiten
binnen het bedrijf.
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 2013
berekend. Het totale energieverbruik van BAM in 2013 was 3.730 TJ
(2012: 3.383 TJ), wat gelijk staat aan 272 kiloton aan CO2-emissies
(2012: 249 kiloton). De energie-intensiteit in 2013, op basis van het
aantal TJ per miljoen euro omzet, was 0,53 TJ/miljoen euro.
In absolute zin is de CO2-voetafdruk van BAM afgenomen met
2 procent ten opzichte van 2009 (277 kiloton). De CO2-intensiteit,
op basis van de CO2-uitstoot per omzet, is toegenomen met
16 procent naar 38,6 ton CO2 per miljoen euro (2009: 33,3 ton
CO2/miljoen euro). Ons doel voor 2015 is een vermindering van
15 procent.

Om het welzijn van onze medewerkers te bevorderen stimuleert
BAM hen tot meer beweging door hen de mogelijkheid te bieden
om deel te nemen aan de Fitness van de Zaak en Fiets van de
Zaak programma’s. Door aan deze programma’s deel te nemen
kunnen medewerkers een gratis fiets voor woon-werk verkeer en
korting krijgen op sportschoolabonnementen. In 2013 hebben
703 medewerkers aan deze programma’s deelgenomen.

In het Greenhouse Gas Protocol worden drie zogenoemde scopes
onderscheiden, namelijk: emissies als direct gevolg van onze
activiteiten (scope 1), indirecte emissies als gevolg van van het
elektriciteitsnet afgenomen elektriciteit, verwarming en koeling
(scope 2) en indirecte emissies in onze waardeketen (scope 3).
De CO2-uitstoot van scope 1 is verantwoordelijk voor 83 procent
van onze totale CO2 uitstoot.

BAM wil daarnaast een veilige, inspirerende en flexibele werkomgeving aanbieden. Een van de middelen om dit doel te bereiken is het
Samen Slim Werken-programma. Het doel van dit programma is
om de meeste BAM-kantoren te transformeren tot open, transparante en inspirerende werkplekken. Daarbij hoort de oprichting van
‘BAM-huizen’, waar personeel van diverse werkmaatschappijen
wordt gecombineerd. Het programma werd in 2013 al gedeeltelijk
uitgerold en wordt de komende twee jaar voortgezet.

Details per scope, bron en sector worden weergegeven op pagina
39 voor de periode 2009 tot 2013.
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Led-verlichting voor hoofdkantoor
De volledige verlichting van de parkeergarage van BAM Nuttall
is vervangen door energie-efficiënte 1,2m led-lampen. De
47 lampen en de verbeterde verlichtingsregelaars zullen een
besparing opleveren van ongeveer 75 procent. De nieuwe
lampen hebben een gegarandeerde levensduur van 20.000 uur
en gaan dus meer dan 10 jaar mee. Dit resulteert in aanzienlijk
lagere onderhouds- en verwijderingskosten in vergelijking tot
tl-verlichting. Er zijn ook proefgebieden met led-verlichting
geïnstalleerd in het kantoor. In het milieukantoor en de
receptie is een combinatie van 600 x 600 mm-panelen en
6W-spotjes geïnstalleerd. Net als de lampen in de
parkeergarage heeft deze verlichting ook een garantie van
20.000 uren. Ze produceren ook minder warmte, waardoor
het koelsysteem minder belast wordt. Als de proeven succesvol
zijn, worden deze lampen ook in andere kantoren geplaatst. De
energiebesparing die dit oplevert, is echter niet de
voornaamste reden voor dit project. De bedoeling is om te
laten zien hoe efficiënt led-verlichting kan zijn en hoeveel de
lichtkwaliteit de afgelopen jaren is verbeterd. Het laat ook zien
dat wij ons inzetten voor het milieu en milieubewustzijn.
Energiecontrole en -beheer op het hoofdkantoor
Op het hoofdkantoor van BAM Nuttall wordt een innovatief
systeem voor energiebeheer en rapportage geïnstalleerd, dat
het energieverbruik in real-time registreert en weergeeft op
een scherm in de receptie. Het systeem is zo gedetailleerd dat
zelfs het energieverbruik van iedere afzonderlijke schakelaar
geregistreerd kan worden en laat het energieverbruik, de
emissie, voorspellingen en informatie over de bespaarde kosten
zien. Het kan ook gekoppeld worden aan het verwarmings- en
koelsysteem van het gebouw, voor optimale controle over de
binnenomgeving. Het systeem is cloudgebaseerd en de
gegevens zijn altijd en overal toegankelijk.

Ontwikkelingen
In 2013 bedroeg de omzet in euro van de infrasector 56 procent,
tegenover 47 procent in 2009. Deze sector nam in 2013 84 procent
van de totale CO2-uitstoot van BAM voor zijn rekening, tegenover
78 procent in 2009.
Binnen de infrasector hebben onze activiteiten buiten onze
thuislanden de hoogste energie-intensiteit. De toename van onze
absolute CO2 uitstoot is met name te wijten aan de toename van
werkzaamheden buiten onze thuislanden, ondanks een verbetering
van de emissie-intensiteit van dit type werkzaamheden in
vergelijking met 2012 (-2%).

De CO2-voetafdruk en CO2-intensiteit van een werkmaatschappij
zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de aard, de fase en
de locatie van projecten binnen het jaar in kwestie, waardoor
schommelingen optreden (volatiliteit). Andere dingen die kunnen
bijdragen aan veranderingen in onze CO2-voetafdruk zijn:
• Voortdurende verbeteringen aan het rapportageproces en
rapportagemethoden sinds 2009;
• Weersomstandigheden;
• Uitstootverminderende initiatieven.
Onze emissies hebben voor ons geen positieve monetaire waarde.
Deze waarde is op nul gezet. Wel is het zo dat met de regelgeving
van het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (ETS), onze
asfaltcentrales onderworpen worden aan het monetariseren van
emissies.

Uitstootverminderende initiatieven
Ook in 2013 hebben onze werkmaatschappijen een groot aantal
uitstootverminderende initiatieven geïmplementeerd, waarvan
er een aantal aan dit verslag zijn toegevoegd als casestudy’s.
Daarnaast willen wij hieronder een aantal specifieke initiatieven
benadrukken die de omvang van onze CO2-voetafdruk verminderen.
Bouwplaatsen, kantoren en asfaltcentrales nemen samen
70 procent van de CO2-voetafdruk van BAM voor hun rekening.
Door duurzame energie te gebruiken voor onze bouwplaatsen,
kantoren en asfaltcentrales in Nederland hebben wij in 2013
17,7 kiloton minder CO2 uitgestoten ten opzichte van het gebruik van
grijze stroom (netgemiddelde). Het gaat hier om 40.566.114 kWh
aan duurzame elektriciteit, wat gelijkstaat aan 0,6 kiloton
CO2-uitstoot.
Vrijwel al het bouwmaterieel en alle bouwmaterialen worden naar
de bouwplaatsen getransporteerd. De betrokken medewerkers
reizen naar onze bouwplaatsen waar onze eindproducten worden
gemonteerd. Ons transport kan hinderlijk zijn voor plaatselijke
gemeenschappen en nadelige gevolgen hebben voor het milieu.
Ons transport is van invloed op ons sociale mandaat, onze emissies,
en kan veiligheidsrisico’s veroorzaken voor weggebruikers, mensen
die in de buurt van onze bouwplaatsen wonen of werken, en voor
de samenleving. De efficiëntie van onze transportsystemen brengt
eveneens een groot financieel beslag met zich mee.
Ieder kwartaal controleren wij de afgelegde kilometers binnen
ons bedrijf en analyseren wij het bijbehorende energieverbruik.
Transport van derde partijen wordt niet geregistreerd.
Ons wagenpark neemt 28 procent van onze totale CO2-voetafdruk
voor zijn rekening. Wij willen de CO2-uitstoot ervan verminderen
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door middel van een duurzamer leasebeleid. Van alle auto’s met
een energielabel, bestaat 98,5 procent (97 procent in 2012,
93 procent in 2011) van de Nederlandse BAM-vloot uit auto’s met
een groen A/B/C-label. Oudere auto’s met een lagere rating zullen
mettertijd worden vervangen.
In 2012 hebben wij ons leasebeleid voor auto’s in Nederland
aangepast. Wij leasen uitsluitend nog auto’s met een energielabel
A of B (88,2%). Alhoewel het aantal auto’s beperkt is vanwege
kostenoverwegingen, wordt een uitzondering gemaakt voor
elektrische en hybride auto’s, zodat de overgang naar duurzamere
mobiliteit sneller mogelijk wordt gemaakt. Met het oog op de
veiligheid zijn winterbanden verplicht, ondanks dat ze waar
schijnlijk minder brandstofefficiënt zijn. Tevens zijn bluetooth en
andere handsfree telefoonsystemen verplicht in alle auto’s.
BAM gebruikt ook elektrische voertuigen om het brandstof
verbruik, de CO2-uitstoot en luchtvervuiling te verminderen.
Het totaal aantal kilometers dat met deze auto’s gereden is,
bedraagt nu meer dan 880.000 kilometer.
Daarnaast stimuleert BAM zijn Nederlandse medewerkers om
duurzamer te rijden door het brandstofverbruik en het aantal
ongelukken te verminderen. Om de brandstofkosten met 4 procent,
en de verzekeringsclaims met 5 procent te verminderen, hebben wij
een e-learningprogramma opgezet. Personen en gezinsleden van
personen met een lease-auto of privéauto worden uitgenodigd om
de uitdaging aan te gaan. Er wordt een wedstrijdelement toegevoegd door ieder kwartaal de opgedane kennis te toetsen aan de
behaalde vermindering. Iedere werkmaatschappij kan punten
verdienen met zijn resultaten. Deze punten worden vertaald in een
bedrag, dat ieder kwartaal gedoneerd kan worden aan een goed
doel dat door de werkmaatschappij zelf is uitgekozen. In 2013
hebben 2.458 personen aan het programma deelgenomen.
Onderzoek naar de duurzaamheid van de mobiliteitsnota van
BAM in 2013 heeft aangetoond dat het gebruik van auto’s met
een lagere CO2-uitstoot in gram/kilometer, het voortzetten van het
e-learningprogramma en een verbeterd parkeerbeleid de maatregelen zijn die de CO2-uitstoot het meest kunnen terugdringen.

Energie-intensiteit van gebouwen en uitstoot
van broeikasgassen
Wij geloven dat een aantal energie-efficiënte maatregelen, zoals
het gebruik van duurzame elektriciteit, de installatie van licht
schakelaars met bewegingssensoren en het gebruik van energie
zuinige verlichting, een positief effect heeft op de energieintensiteit van onze gebouwen. In 2013 hebben wij voor de tweede
keer ons energie-intensiteitscijfer en de emissie-intensiteit van
broeikasgassen van onze gebouwen berekend.

Pv-panelen voor Nederlandse BAM-medewerkers
BAM Techniek en BAM Woningbouw hebben alle Nederlandse
BAM-medewerkers de mogelijkheid gegeven om een pv-systeem van BAM te kopen. Met dit systeem kunnen BAMmedewerkers niet alleen energiekosten besparen, op de
langere termijn kunnen ze er zelfs geld mee verdienen.
BAM levert een volledig gemonteerd pv-systeem en staat
garant voor de veiligheid en kwaliteit op de lange termijn.

Tankstation op waterstof
Namens WaterstofNet vzw heeft BAM Infratechniek een van de
eerste, duurzame waterstoftankstations geïnstalleerd op de
AutomotiveCampusNL in Helmond.
Het waterstoftankstation werd geïnstalleerd als onderdeel van
een breed onderzoek naar het marktpotentieel van nieuwe
technologie en infrastructuur voor duurzame mobiliteit. Er zijn
ook een aantal technologische innovaties toegepast, zoals
draadloos opladen. Met de installatie van het waterstoftank
station heeft BAM zichzelf gepositioneerd als een van de
marktspelers die het gebruik van innovatieve technologie op
het gebied van mobiliteit hoog op de agenda heeft staan.

In onze gebouwen in Nederland gebruikten wij 476 megajoules
(132 kWh) per vierkante meter. De CO2-emissie-intensiteit van
de gebouwen in Nederland is 17,3 kilo CO2 per vierkante meter
(2012: 20,5).

Groene producten
De grootste impact die onze bedrijfsactiviteiten hebben op
klimaatverandering in de bouw- en installatietechniek ligt in de
gebruiksfase van onze producten. Wij werken daarom samen
met onze opdrachtgevers aan de ontwikkeling van geschikte,
duurzame oplossingen en willen preferred-supplier worden voor
CO2-neutrale oplossingen. Een aantal voorbeelden van onze groene
producten en diensten uit 2013:
• 111.000 energieneutrale huurwoningen
BAM Woningbouw ondertekende een overeenkomst voor de
duurzame renovatie van 11.000 huurwoningen. De eerste 1000
woningen worden gebruikt om gestandaardiseerde manieren te
testen om comfortabele, energieneutrale woningen met gelijke
woonkosten te creëren. Dit initiatief moet uiteindelijk resulteren
in een grondige renovatie van 111.000 woningen. De overeenkomst is afgesloten tussen zes woningcorporaties en de
bouwbedrijven BAM, VolkerWessels, Ballast Nedam en Dura

42 – 2013

GEN (Gebieden Energie Neutraal) klaar voor de markt
Op 11 november 2013 hield GEN (Gebieden Energie Neutraal)
zijn laatste congres, in aanwezigheid van de minister van
Wonen en Bouwen. De grote bedrijven van consortium GEN
presenteerden tijdens het landelijke congres een kant en klaar
pakket met oplossingen om nieuwe en bestaande wijken in
versneld tempo energieneutraal te krijgen. Minister Blok
moedigt dit initiatief van de markt aan om door te pakken.

• 300 oplaadpunten in Den Haag
Steeds meer Nederlandse gemeenten stimuleren elektrisch
vervoer in de binnenstad om zo de luchtkwaliteit te verbeteren.
Dat geldt ook voor Den Haag. De gemeente heeft BAM opdracht
gegeven om 300 openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s
te installeren. Hierdoor komt de gemeente tegemoet aan de
vraag van inwoners en bedrijven die geen oplaadpunten op hun
eigen terrein kunnen installeren. ‘BAM Infratechniek Mobiliteit is
verantwoordelijk voor het procesbeheer, de installatie en de
exploitatie van de oplaadpunten’, zegt Martijn de Hoorn,
accountmanager bij BAM Infratechniek Mobiliteit. ‘Wij werken
samen met Alfen, de leverancier van de oplaadstations. Onze
projectpartner voor de kosten richting de eindgebruiker is The
New Motion.’ De installatie is in juni 2013 begonnen. Er wordt
verwacht dat de 300 oplaadstations in 2014 geïnstalleerd zullen
zijn.
• Warmteopslag

In Valkenburg wordt onderzoek gedaan naar
energieneutraal gebied
Het voormalig militaire vliegveld in Valkenburg wordt
ontwikkeld als een energieneutraal district met een volledig
elektrisch netwerk. 5.000 huizen worden voorzien van
wind- en/of zonne-energie. Door middel van warmteopslag
worden de huizen verwarmd en gekoeld. Op dit moment wordt
onderzocht of de voertuigvloot ook energieneutraal kan
worden. Naar verwachting zullen elektrische auto’s een
enorme opmars maken. Valkenburg is het eerste woongebied
in Nederland dat zelfvoorzienend is op het gebied van energie.

Vermeer. Vanwege de slechte energieprestaties van de
woningen hebben huurders te maken met relatief hoge
energiekosten. De uitdaging van dit initiatief is om de woon
kosten op hetzelfde niveau te houden. Dit is mogelijk door een
combinatie van drie nieuwe ideeën:
-  Huurders betalen de huidige kosten voor hun energieverbruik
aan hun woningcorporatie;
-  De corporatie investeert het ontvangen geld in renovaties;
-  Aannemers produceren gerenoveerde, duurzame woningen
zonder energiekosten;

Binnen zeven jaar zal 14 procent van alle energie in Nederland
afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Warmteopslag is een
belangrijke techniek die helpt om dit doel te bereiken. BAM Nelis
De Ruiter ontwerpt, bouwt en onderhoudt deze systemen voor
duurzame verwarming en verkoeling. Bijvoorbeeld in
Amsterdam, waar het BAM-team in 2007 een grote warmte
opslagcentrale heeft gebouwd voor het Oosterdokseiland, een
eiland vlakbij het centraal station met moderne appartementen,
kantoorgebouwen, de openbare bibliotheek, het conserva
torium en trendy restaurants. Vrijwel alle gebouwen op dit
eiland worden verwarmd en gekoeld door het warmteopslag
systeem. Daarnaast werden 40 andere gebouwen in de
hoofdstad ook voorzien van dit ‘groene’ klimaatsysteem, zoals
het Andas Hotel aan de Prinsengracht, het Conservatorium
Hotel, Casa400 en de kantoorgebouwen aan de Zuidas. Martin
Druif (hoofd Service en Onderhoud): ‘De bodem van Amsterdam
is erg geschikt voor warmteopslag. Hij bestaat uit dikke lagen
zand op 90 tot 190 meter onder de grond. De opslagcapaciteit is
hier veel groter dan in de kleibodem in het zuidelijke deel van
Nederland.
In 2013 kwam 18 procent, ongeveer 1,2 miljard euro, van onze
opbrengsten uit projecten die geregistreerd waren bij externe
beoordelingsorganisaties voor ‘groene’ of duurzame bouw, zoals
het Leadership in Energy and Environmental Design-programma
(LEED) van de US Green Building Council, het Britse Building
Research Establishment Environmental Assessment Method
(BREEAM), de Duitse Passivhaus-standaarden en andere objectieve,
externe standaarden.

2013 – 43

Over veiligheid

Als je naar BAM’s veiligheidsprestatie kijkt,
valt op dat de verbetering in de afgelopen
jaren is gestagneerd. Welke acties heeft BAM
in 2013 daarop ondernomen?
Ondanks al onze inspanningen ten aanzien
van veiligheid, lukt het ons niet om het
aantal ongevallen substantieel te verlagen.
Wij kunnen deze stagnatie niet doorbreken
als wij hier niet op ingrijpen. Wij richten ons
daarom op het creëren van een open
aanspreekcultuur en het aansporen van
persoonlijk leiderschap. Dit leiderschap
begint op het hoogste niveau. In het kader
van ‘Making BAM a Safer Place’ hebben wij
het senior management de opdracht
gegeven om hun persoonlijk commitment
ten aanzien van veiligheid kenbaar te
maken aan de raad van bestuur. Deze
formuleringen zijn verwerkt in een App.
Ook hebben wij, uit een analyse van
ernstige ongevallen uit de afgelopen jaren,
een top vijf gemaakt van hoge risico
factoren. Hoger management van alle
werkmaatschappijen heeft vervolgens,
na dialoog met medewerkers, een
beheersingsplan gemaakt voor het risico
dat voor hen het meest van toepassing is.
In 2013 zijn wij gestart met een campagne
die zich richt op de aspecten die veiligheid
belangrijk maken voor BAM. Deze aspecten
zijn uitgewerkt in de Safety Principles en
hebben geleid tot de verdere definitie
van gedragsregels om het aanspreken
eenvoudiger te maken. Tevens hebben wij
naast de bestaande veiligheidsindicatoren
nieuwe indicatoren opgesteld betreffende;
betrokkenheid van management,
betrokkenheid van medewerkers en het
handhaven van de regels. Deze indicatoren
en de nieuwe Safety Principles zijn
uitgelegd en verspreid onder al onze
medewerkers middels brochures die elk
een Safety Principle als thema hebben en
waarin medewerkers aan het woord

Geert van der Linde
Koninklijke BAM Groep Corporate Safety Officer
komen. Het is cruciaal dat wij mét mensen
in plaats van óver mensen gaan praten,
zodat wij veiligheid weer tussen de mensen
brengen. Wij spreken de intrinsieke
motivatie van mensen aan waarom zij
iedere avond veilig naar huis willen.
Het thema van de jaarlijkse wereldwijde
BAM Safety Day, Take Control, was ook
gekoppeld aan betrokkenheid van
medewerkers. BAM medewerkers konden
middels een kort filmpje aangeven waar zij
trots op waren of waar hun bezorgdheid of
aandachtspunten lagen. De reacties waren
overweldigend: uiteindelijk zijn meer dan
120 filmpjes ingezonden. Wij zagen een
aantal praktische oplossingen, zoals tegen
het inademen van kwartsstof. Het werken
op hoogte was een veel terugkomend
onderwerp, wij zagen daar een aantal
verbeterpunten. Ook veiligheid op en
rondom kantoren kwam naar voren, zoals
het omgaan met parkeren en het

ontbreken van oversteekmogelijkheden.
Wij hebben dankzij de inzendingen een
groot aantal risico’s en aandachtspunten in
kaart kunnen brengen.
Is deze campagne alleen voldoende om de
stagnatie van de veiligheidsprestaties te
doorbreken?
Nee, met ‘Making BAM a Safer Place’ zijn
wij er nog steeds niet. Op het gebied van
veiligheidsbewustzijn hebben wij nog veel
te ontdekken. Wij willen meer inzicht
hebben in menselijk gedrag, gedrag
binnen teams en bij het aansturen van
teams. Wij zijn daarom een samenwerking
begonnen met de wetenschappelijke
onderzoeksorganisatie TNO op het gebied
van veerkracht, weerbaarheid en
aanpassingsvermogen. Voor het eerst
wordt in Nederland in de bouw onderzocht
hoe gedrag en houding in verband staan
met veiligheid. Het onderzoekstraject zal
een aantal jaren gaan duren.
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Hotel in Abu Dhabi gebruikt als eerste een grijs
waterrecyclingsysteem
Het Premier Inn Hotel bij Abu Dhabi International Airport in de
Verenigde Arabische Emiraten, dat in augustus 2013 werd
voltooid door BAM International wordt gezien als het meest
milieuvriendelijke hotel in Abu Dhabi.
Het is het eerste hotel in het emiraat dat water uit wastafels,
baden en douches recyclet. Het water wordt behandeld en
hergebruikt voor toiletten en om de omgeving te besproeien.
Daarnaast leveren de zonnepanelen op het dak 25 procent van
het warme water voor het hotel, en een adiabatische
voorkoeler voor de airconditioning verlaagt de energiekosten
nog verder. Het project heeft ook een afvalbeheerplan dat
ervoor zorgt dat 85 procent van het bouw- en sloopafval
geschikt is voor recycling of terugwinning.
Het project heeft uitstekende veiligheidscijfers, meer dan één
miljoen gewerkte manuren zonder dat er tijd verloren is
gegaan vanwege letsel op de bouwplaats.
Dit milieuvriendelijke gebouw heeft Pearl 2-status gekregen,
een standaard die gebruikt wordt in de Verenigde Arabische
Emiraten om de ontwikkeling van duurzame gebouwen te
stimuleren en om de kwaliteit van leven te verbeteren.

7.3

Afval

Onze afvalproductie heeft gevolgen voor het sociale mandaat van
BAM en is een indicator voor de efficiëntie van onze processen.
Afval leidt ook tot hogere kosten vanwege de lage waarde van
restmateriaal. De bouwindustrie produceert meer afval dan

effluenten. Omdat wij een groot bouwbedrijf zijn, heeft onze
afvalproductie gevolgen voor de maatschappij. Omdat ongeveer
80 procent van het materiaal gerecycled wordt, zijn er enorme
hoeveelheden materiaal die hergebruikt moeten worden.
Wij hebben doelen gesteld voor afvalvermindering en recycling.
BAM controleert en benchmarkt ieder kwartaal de vooruitgang
met betrekking tot deze targets voor de verschillende activiteiten
binnen het bedrijf.
BAM focust zich op bouw- en kantoorafval als indicatoren van
operationele uitmuntendheid, omdat dit afval voortkomt uit onze
eigen bezigheden. Al het bouw- en kantoorafval wordt namens ons
naar onze bouwplaatsen en kantoren gebracht, in tegenstelling tot
afgravings- en sloopafval. Het afgravings- en sloopafval bevindt
zich al op onze bouwplaatsen voordat wij een project aannemen.
Wij beschouwen dit daarom als niet relevant voor onze operationele uitmuntendheid of als duurzaamheidsindicator; het is met
name een onderdeel van ons business model om het zo efficiënt
mogelijk van onze bouwplaatsen te verwijderen.
Trends in de hoeveelheid afgevoerd afval zijn, net als bij CO2emissies, sterk afhankelijk van de fase en het type van een project.
Met name bij de infrabedrijven kunnen hierdoor grote verschillen
ontstaan. Het is echter nog steeds een uitdaging om de relatie
tussen onze omzet, het type activiteit en de productie van afval te
begrijpen.
Ons bouw- en kantoorafval is met 15 procent gedaald in vergelijking met 2012, van 230 kiloton tot 200 kiloton, en met 65 procent
in vergelijking met 2009, van 574 kiloton tot 200 kiloton. Dit
overstijgt onze ambitie uit 2009 om 15 procent minder afval te
produceren.
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Om de juiste vorm van recycling te stimuleren hebben wij ons als
doel gesteld om de scheiding van bouwafval te verbeteren. In 2013
werd 23 procent van ons bouwafval in Nederland gescheiden,
vergeleken met 18 procent in 2009 (een verbetering van 29 procent).
De scheiding van bouw- en sloopafval is jaarlijks toegenomen van
47 procent in 2009 tot 52 procent in 2013, wanneer bouwafval als
potentieel bouwmateriaal beschouwd wordt als gescheiden bron.

7.4

Oude spoorballast wordt asfalt
Tot voor kort beschouwde BAM oude spoorballast, de stenen
onder het spoor, als een afvalbron. De oude ballast van BAM’s
spoorweg projecten werd naar een verwerker gebracht,
waarvandaan het weer terugkwam als gerecyclede ballast
of waar het werd verwerkt voor andere doeleinden.
In 2013 heeft BAM afspraken gemaakt met de verwerker van
het grootste deel van zijn oude spoorballast. BAM hielp de
verwerker de oude ballast op zodanige manier te verwerken,
dat het weer opnieuw gebruikt kan worden in asfalt. In 2013
heeft BAM een grote hoeveelheid van deze steentjes verwerkt
in de onderlagen van nieuw asfalt, wat resulteerde in een
significante kostenbesparing.
Het initiatief, waarbij BAM laat zien dat het beter in staat is om
materiaalkringlopen te sluiten, draagt bij aan BAM’s onderscheidend vermogen en concurrentiepositie. Daarnaast verbetert het
de balans tussen vraag en aanbod voor de verwerker.

Overige milieu-indicatoren

Grondstoffen
Vanaf 2011 hebben wij de hoeveelheden materialen geïnventariseerd die in onze bouwprojecten in Nederland worden gebruikt.
Aan de hand van een statistische analyse van financiële gegevens
hebben wij de belangrijkste categorieën aangeschafte materialen
vastgesteld, zoals weergegeven in de tabel Materiaalgebruik
Koninklijke BAM Groep. Op basis van deze statistische analyse en
leveranciersgegevens geloven wij dat de recyclingspercentages
overeenkomen met de cijfers in de tabel Materiaalgebruik
Koninklijke BAM Groep. Wat betreft het recyclen van materialen
geldt dat vrijwel alle materialen die in de bouwsector worden
gebruikt, moeten worden verwerkt voordat ze opnieuw kunnen
worden gebruikt. Daarom kiezen wij ervoor om alle materialen te
laten recyclen, in plaats van ze gedeeltelijk te hergebruiken. In 2013
hebben wij het verbruik van kalksteen toegevoegd aan de analyse.
Wij streven ernaar onze verslaglegging over deze materialen in
2014 verder te verbeteren.
Asfaltproductie is een typisch grondstof- en energie-intensief
proces. Daarom heeft BAM in 2013 de stichting TruePrice gevraagd
om de milieukosten van asfaltproductie in kaart te brengen.
Hiermee wil BAM meer leren over de ingesloten kosten. De
resultaten worden verwacht in 2014.

Het terugdringen van milieu impact van beton en asfalt
In 2013 werd het door BAM-medewerker Tom Blankendaal
geschreven artikel ‘Reducing the environmental impact of
concrete and asphalt: a scenario approach’ gepubliceerd in het
prestigieuze tijdschrift Journal of Cleaner Production. Het
artikel beschrijft de methode die gebruikt wordt om het
grondstoffenverbruik van Koninklijke BAM Groep te analyseren.

Toepassing
van
Application
of cementsoorten
cement types

Beton is een ander bouwmateriaal met een relatief grote milieu
impact. Het bestaat voornamelijk uit een mengsel van aggregaten,
zand, water en (portland-)cement. Om portlandcement te
produceren zijn hoge temperaturen en dus grote hoeveelheden
energie nodig. Daarom vormt portlandcement de grootste
belasting op het milieu bij de productie van beton. Om deze
belasting te verminderen kan portlandcement vervangen worden

10%
88%

2%

CEM I
CEM II
CEM III

Materiaalgebruik Koninklijke BAM Groep (in Nederland)
Materiaal

Beton en specie
Hout
Asfalt
Baksteen
Staal
Kalkzandsteen

m3
m3
t
nr.
t
m3

Verbruik
2013

Verbruik
2012

Verbruik
2011

Gerecyclede
inhoud 2013

Gerecyclede
inhoud 2012

Gerecyclede
inhoud 2011

558.000
23.000
1.400.000
30.400.000
67.000
14.000

658.000
28.000
1.300.000
40.800.000
61.000
-

829.000
28.000
1.500.000
42.000.000
-

11%
2%
39%
0%
66%
19%

11%
2%
41%
0%
60%
-

2 - 5%
2 - 5%
39 - 41%
0%
-
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portlandcement in CEM II in 2013 was 26 procent vliegas, en in CEM
III is 70 procent vervangen door hoogovenslak. Door het gebruik
van gerecyclede materialen wordt naar schatting 62 procent van
het cement van geprefabriceerd beton gerecycled. Wij gebruiken
geprefabriceerd beton waarin 4 procent van de nieuwe aggregaten
(gravel) is vervangen door verpulverd beton.

Watergebruik

Drinkwatergebruik
in 2012

147.000 m3

147.000 m

3

9,2
9,2

miljoen m3

miljoen m3

Onttrekking in 2012

Drinkwatergebruik
in 2013
3

390.000 m

390.000 m3

3,5
3,5

miljoen m3

miljoen m3

Onttrekking in 2013

door gerecyclede materialen zoals vliegas of hoogovenslak. In 2013
hebben wij de toepassing van verschillende soorten cement
onderzocht bij het gebruik van geprefabriceerd beton. 88 procent
van het toegepaste cement was CEM III, 2 procent was CEM II en de
resterende 10 procent was CEM I. De gemiddelde vervanging van

Water
Wij het drinkwaterverbruik op onze bouwlocaties en in onze
kantoren in Nederland berekend. In totaal hebben wij 390.000 m3
water gebruikt (2012: 147.000 m3, 2011: 128.000 m3) waarvan
92 procent gebruikt werd op de bouwplaatsen en 8 procent in
de kantoren van BAM. Het watergebruik in Nederland is gelijk
aan 40 m3/fte per jaar (2012: 14m3/fte, 2011: 11 m3/fte).
Daarnaast hebben wij het watergebruik voor grondbemalingen in
Nederland geschat. Nadat het van de bouwplaats is verwijderd,
wordt het water teruggevoerd in de bodem of aquifer, of geloosd
in oppervlaktewater of een rioleringssysteem. In 2013 hebben wij
in Nederland ongeveer 3,5 miljoen m3 water voor bouwdrainage
gebruikt. Het waterverbruik voor onttrekking en bemaling is
afgenomen ten opzichte van 2012 vanwege de voltooiing van
projecten in gebieden met hoge grondwaterstanden en daardoor
significante onttrekkingen.
Biodiversiteit
Wij ondersteunen en helpen bij de verspreiding van The Earth
Charter, een handvest dat ethische grondbeginselen bevat voor
een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde samenle-

Edelherten en wilde zwijnen zijn welkom
DFBM-contracten (Design Build Finance Maintain) geven
bouwers nieuwe verantwoordelijkheden, zoals aandacht voor de
plaatselijke omgeving. Pieter Kersten, projectmanager van de
wegverbreding van de A12, een DFBM-project dat onder andere
bestond uit 26 faunatunnels en twee ecoducten, zegt: ‘Het
maakte het werk interessanter.’
Een voormalig boswachter van Stichting Utrechts Landschap zegt:
‘De samenwerking met BAM was uitstekend. Deze bouwer heeft
gevoel voor de natuur en beschikt over geweldige uitvoerders.
Onze verwachtingen zijn voor 100 procent waargemaakt.’
Vanaf 1999 zijn er in Nederland veel ecoducten aangelegd om
natuurlijke habitats weer met elkaar te verbinden nadat ze zijn
opgedeeld door wegen, en om aanrijdingen met dieren te
voorkomen, wat weer bijdraagt aan de verkeersveiligheid. ‘Sinds
de voltooiing van de twee ecoducten hebben wij al herten
gezien aan beide kanten van de weg. Het zal niet lang meer
duren voordat ze de ecoducten gebruiken om over te steken.
Wij wachten nu op de komst van edelherten en wilde zwijnen uit
de Veluwe.’

Het succes van dit project was het resultaat van een samen
werking tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Utrechts Landschap, BAM en ProRail. De verbreding van de A12
was een groot project met hoge verwachtingen. De aanbesteding was gericht op de beste oplossing voor snelle beschikbaarheid, de tevredenheid van de weggebruikers en de plaatselijke
omgeving. ‘Als de plaatselijke gemeenschap tevreden is, wordt
het werk voor onze medewerkers ook een stuk aangenamer,’
zegt Kersten. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van
oude beuken; de omwonenden willen natuurlijk niet dat ze
verdwijnen. Daarom werden ze verplaatst naar een nabijgelegen gebied. Samen met de gemeente werd aangekondigd dat,
alhoewel sommige bomen verwijderd moesten worden, er
tegelijkertijd meer bomen in de buurt geplant zouden worden.
Jacqueline te Lindert van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat: ‘Je kunt ergens anders compenseren, maar daar
hebben de plaatselijke omwonenden niet veel aan. In dit soort
gevallen is het belangrijk om samen te werken, voornamelijk
om ervoor te zorgen dat er ook in gebieden met veel bio
diversiteit projecten uitgevoerd kunnen worden.’
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ving in de 21e eeuw. Wat betreft ons effect op de biodiversiteit
willen wij presteren volgens principe II ‘Ecologische integriteit’ van
het Handvest voor de Aarde.
Wij proberen om de biodiversiteit op de locatie te verbeteren
als onderdeel van al onze bouw- en ontwikkelingsprojecten.
Bescherming van de biodiversiteit is een bijzonder belangrijk
onderwerp voor gebiedsontwikkeling en grotere bouwprojecten,
met name infrastructuurprojecten. Er gelden strenge eisen voor
ontwikkelingen binnen natuurgebieden en wij werken samen met
de ontwikkelaar om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit geen
gevolgen ondervindt van de ontwikkeling.
Daarnaast biedt een aantal van onze specialistische bedrijven
oplossingen die de biodiversiteit stimuleren. Mostert De Winter
ontwerpt, adviseert, bouwt en onderhoudt landschapsprojecten in
de bebouwde omgeving, zoals ‘groene muren’ en ‘groene daken’
op gebouwen. Onze vastgoedontwikkelaar AM maakt biodiversiteit
tot een integraal onderdeel van zijn ontwikkeling door betere
leefomgevingen te creëren waarbij natuur, recreatie en ecologie
hand in hand gaan.
Duurzaam hout
In 2007 ondertekende BAM een convenant met FSC Nederland
waarmee wij ons verplichten om alleen gecertificeerd hout te
gebruiken - om ontbossing te voorkomen en biodiversiteit te
stimuleren. BAM ervaart dat het voor toeleveranciers moeilijk is om
informatie te geven over de hoeveelheid niet-FSC-gecertificeerd
hout voor producten die niet voor honderd procent uit hout
bestaan (bijvoorbeeld deuren en kozijnen). In samenwerking met
FSC Nederland werden de leveranciers van BAM aangezet om het
meten en rapporteren van gecertificeerd hout te verbeteren, en in
2011 hebben wij een vereenvoudigd systeem ontwikkeld om
leveranciersgegevens op te slaan.
FSC gecertificeerd hout in Nederland

2010
28 %

2011
44 %

BAM ondertekent partnership voor beheer en
bescherming van bossen
Negen Nederlandse bedrijven in de bouw- en houtsector
besloten om samen te werken met het FSC om het gebruik van
duurzaam gecertificeerd hout bij bouwprojecten te stimuleren.
Het partnership gaat een stap verder dan de onlangs ingevoerde European Timber Regulation, die de illegale import van
hout tegengaat. Door leveranciers aan te spreken op dit
onderwerp en ze erbij te betrekken, wordt verwacht dat het
aantal leveranciers van niet-gecertificeerd hout zal afnemen.
De bedrijven zullen gebruikmaken van gecertificeerd duurzaam
hout en de houtleveranciers zorgen ervoor dat er altijd aan de
vraag voldaan kan worden.
European Sustainable Tropical Timber Coalition
Op 6 november 2013 hebben meer dan 40 particuliere en
publieke organisaties de European Sustainable Tropical Timber
Coalition (European STTC) gelanceerd. Deze ‘coalitie’ wil de
vraag naar hout uit duurzaam beheerde bossen vergroten en zo
de handel in tropisch hout legitimeren.
Uit evaluaties van de Wereldbank en het VN-Milieuprogramma
(United Nations Environment Programme, UNEP) blijkt dat
duurzaam bosbeheer een effectieve manier is om ontbossing
tegen te gaan. Daarom hebben het Nederlandse ministerie van
Economische Zaken en het Initiatief Duurzame Handel deze
coalitie opgericht.
De European STTC houdt zich bezig met initiatieven waarbij
nauw wordt samengewerkt met plaatselijke stakeholders,
bedrijven, overheden en certificeringsorganisaties zoals het
FSC om tropisch-bosbeheer te stimuleren. BAM is een van de
deelnemers aan de European STTC die samen met de European
STTC-partners actieplannen zal ontwikkelen die bijdragen aan
de ambitie van de European STTC.

2012
66 %

2013
77 %
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CEEQUAL Awards voor BAM Nuttall

7.5

In 2013 heeft BAM Nuttall drie CEEQUAL (Civil Engineering
Environmental Quality Assessment and Award Scheme)
Outstanding Achievement Awards gewonnen voor ons werk in
het Olympische park voor 2012. Deze awards bevatten een
hoge onderscheiding voor Water Resources en Water
Environment. Het commentaar van de juryleden: ‘Alhoewel de
duurzame drainagesystemen alleen al opvallend zijn gezien de
enorme omvang en schaal van dit project, kunnen de gebruikte
technieken ook toegepast worden voor de allerkleinste
ontwikkelingsprojecten.’

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

Wij vragen onze leveranciers nu twee keer per jaar om informatie.
Wij vragen onze leveranciers om voor alle bouwwerkzaamheden die
direct door Koninklijke BAM Groep worden uitgevoerd de houtsoorten te rapporteren die staan voor ongeveer 85 procent van al het
houtgebruik in Nederland. De gegevens die in deze analyse worden
gebruikt zijn dus exclusief het houtgebruik van onderaannemers.
Wij vroegen onze top 45 van Nederlandse leveranciers van
houtproducten de hoeveelheid gecertificeerd hout te rapporteren
gebruikt in producten die in 2013 aan ons zijn geleverd. 24
leveranciers hebben informatie gegeven over de hoeveelheid
gecertificeerd en niet-gecertificeerd hout die ze hebben geleverd.
Zij vertegenwoordigen 71 procent van de inkoopwaarde van het
hout. Op basis van deze gegevens hebben wij kunnen schatten dat
het percentage gecertificeerd hout dat wij van deze 24 leveranciers
hebben gekocht 93 procent van de totale houthoeveelheid
bedraagt. 16 procent van deze 93 procent was PEFC, en 77 procent
was FSC. In 2012 was dit nog maar 66 procent FSC, in 2011 44
procent, in 2010 28 procent en in 2009 slechts 17 procent FSC.
In het Verenigd Koninkrijk wordt de herkomst van gecertificeerd
duurzaam hout van zowel FSC- als PEFC-bronnen opgeslagen in
ons online gegevensbeheersysteem BAM SMART. In 2013 was
99 procent van het hout dat in Groot-Brittannië werd gebruikt
afkomstig uit geverifieerde legale en duurzame bronnen – waarvan
91 procent voorzien was van een volledige FSC of PEFC Chain of
Custody-certificering, of werd hergebruikt vanuit andere locaties.

Ontwikkeling van onze medewerkers

7.5.1 Gelijkheid en diversiteit
In lijn met onze diversiteitsvisie willen wij mensen aantrekken met
verschillende profielen en achtergronden, en teams samenstellen
die ‘klaar zijn voor de toekomst’ en die bijdragen aan onze
strategische doelen. Bovendien zijn wij van mening dat teams
met een diverse samenstelling beter presteren.
Om het interne bewustzijn van en de waardering voor diversiteit
te vergroten – in een breed perspectief (en niet alleen op basis
van sekse) – hebben wij verschillende instrumenten ingezet en
gebruikt (zoals de Insights-methode) binnen alle bedrijven binnen
de Groep.
BAM zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit. Wij geloven
dat teams met een diverse samenstelling beter aansluiten bij de
wensen en verwachtingen van onze klanten en de samenleving
in alle landen waarin BAM actief is. Om dit doel te bereiken,
stimuleert BAM diversiteit binnen de volledige organisatie.
Het is echter niet gemakkelijk om de historisch door mannen
gedomineerde bouwsector – vanuit een sekseperspectief – te
verbeteren. BAM gaat deze uitdagingen echter niet uit de weg en
boekt langzaam maar zeker vooruitgang. Een van onze doelen was
om tegen het einde van 2014 vijf vrouwen te benoemen op het
hoogste niveau binnen onze organisatie. Momenteel zijn er drie
vrouwen benoemd: onze CFO, de directeur ICT en de directeur HR.
Meer diversiteit in ons topmanagement begint met ons perspectief
op de buitenwereld en op onze interne organisatie. Wij geloven dat
er genoeg getalenteerde vrouwen zijn die een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan BAM. Het kan zijn dat wij nog beter en
gerichter moeten zoeken, maar wij zijn vastbesloten om ze te
vinden. In ons rekruteringsproces streven wij naar een balans

Verhouding tussen de totale jaarlijkse vergoeding voor de hoogstbetaalde persoon binnen BAM en de totale jaarlijkse
vergoeding van alle medewerkers (exclusief de hoogstbetaalde persoon)
Thuisland
Nederland
België
Duitsland
Ierland
Verenigd Koninkrijk

Verhouding 2013
13
7
7

* Let erop dat de gemiddelde jaarlijkse compensatie voor alle medewerkers verandert als er meer eenvoudig werk wordt uitbesteed.

7
7
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tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten voor onze topfuncties
om hierdoor een evenwichtig besluitvormingsproces te
ondersteunen.
In onze eigen organisatie richten wij ons op de ondersteuning
en ontwikkeling van vrouwelijke medewerkers. Sinds een aantal
jaren organiseren wij het BAM Female Empowerment Programme,
Senior Circles en diverse workshops/bijeenkomsten om vrouwelijke
werknemers binnen de BAM Groep te ondersteunen.
De keuze van medewerkers en het senior management is gebaseerd op een aantal overwegingen. Ons streven om plaatselijke
bewoners deel te laten uitmaken van het senior management komt
de plaatselijke gemeenschap ten goede, en ook ons vermogen om
de plaatselijke markt beter te begrijpen. Daarom is het bij ons
gebruikelijk dat onze voorkeur uitgaat naar plaatselijke bewoners
bij de selectie van medewerkers voor permanente afdelingen na de
opstartfase.

BAM Nuttall beloond met Investors in People (IiP) ‘Gold Standard’
Investors in People werd in 1991 opgericht en is de meest
toonaangevende peoplemanagementstandaard van het Verenigd
Koninkrijk. De organisatie wil door middel van mensen bestaande
bedrijfsprestaties transformeren en reële bedrijfsvoordelen
toevoegen. De Investors in People-standaard wordt uitgereikt
aan goedbestuurde organisaties die voldoen aan de criteria voor
opleiding en ontwikkeling, leiderschapsvaardigheden, erkenning
en beloning. Slechts 3 procent van alle bedrijven in GrootBrittannië heeft de IiP Gold Standard ontvangen. BAM Nuttall is
al 13 jaar lang in het bezit van de originele IiP-standaard en is er
trots op dat ze na een herevaluatie in april 2013 de Gold Standard
hebben gekregen. De evaluatie wordt iedere 2-3 jaar uitgevoerd
door erkende externe beoordelaars. Minder dan 700 bedrijven
in Groot-Brittannië hebben de Gold-standaard gekregen als
erkenning voor het feit dat ze beter presteren dan de basisvoorwaarden van de Investors in People-standaard.
BAM Business School / BAM Vocational School

7.5.2 Opleiding en ontwikkeling

Gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker naar sekse

Door middel van trainingen en opleidingen vergroot BAM zijn
intellectuele kapitaal en het menselijk kapitaal van zijn stake
holders. De invloed van onze trainings- en opleidingsprogramma’s
op de maatschappij is minimaal. Binnen ons bedrijf dragen
trainingen en opleidingen bij aan de betrokkenheid en het
levenslange leren van onze medewerkers.

4.000

3.747
3.257

3.200

2.443

2.392

Wij willen een lerende cultuur scheppen en mogelijkheden bieden,
waarbij onze medewerkers hun kennis en vaardigheden met elkaar
kunnen delen en verder ontwikkelen in hun werkomgeving.
Wij zullen onze medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen,
waardoor zij kunnen bijdragen aan de onderneming en haar
doelstellingen.

2.400
1.862

1.773

1.733
1.709

1.744

1.600

1.538

1.418
1.236
883

800

Een belangrijk onderdeel van onze ontwikkelingsaanpak is dat
medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun
ontwikkeling en dat de manager of het bedrijf een onder
steunende/faciliterende rol speelt. De persoonlijke ontwikkeling

0
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Average training costs (€) per employee

Gemiddelde opleidingskosten per medewerker (in €)
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BAM Business School
BAM Vocational School
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2013
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€ 753
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19

25

2013

18

Gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker naar sekse
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van onze medewerkers wordt vastgelegd in een persoonlijk leer- en
ontwikkelingsplan. Deze plannen worden ieder jaar geëvalueerd
door de manager en medewerker. BAM biedt medewerkers
verschillende instrumenten die ze kunnen gebruiken voor hun
persoonlijke ontwikkeling. Deze instrumenten zijn allemaal
beschikbaar via de interne website ‘My BAM Career’. De BAM Group
werkt samen met een aantal universiteiten en onze interne
trainingscentra zoals BAM Business School (gevestigd in Nederland)
en BAM Vocational School (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk)
om ervoor te zorgen dat wij trainingen en ontwikkelings
programma’s van hoge kwaliteit aanbieden.

Procentuele verdeling mannelijk versus vrouwelijk BAM
Percentage distribution of male versus female at BAM
2011

2013

2012

14%

13%

86%

14%

87%

Percentage
distribution
versus
Procentuele
verdeling
fulltime
versus
Percentage
distribution
ofof full-time
part-time
BAM at
(%)BAM
for 2012
male
versus at
female
for 2012

86%

44% Part-time

4% Part-time

14%

De betrokkenheid van medewerkers bij Koninklijke BAM Groep
wordt vergroot door performancemanagement, waarbij de
consequenties van – onder andere – geformuleerde bedrijfs
doelstellingen naar de individuele prestaties (en targets) worden
vertaald. Ieder jaar komen de managers en hun medewerkers
bijeen om terug te kijken op de afgelopen periode en om de
prestaties van de medewerker te evalueren.

parttime BAM

86%

96% Full-time

De toegevoegde waarde van performancemanagement ligt erin
dat de cyclus steeds herhaald wordt, waardoor er een ‘learning
loop’ ontstaat voor de individuele medewerker en het bedrijf een
educatieve omgeving wordt.

56% Full-time

BAM sickness absence rate
(number of sick days as a percentage
of total number of available days)*

Voor 2014 willen wij het performancemanagement, de hiervoor
gebruikte instrumenten en de manier waarop het wordt uitgevoerd
verder verbeteren.

Verzuimpercentage BAM op basis van ziekteverzuimdagen
ten opzichte van beschikbare dagen

2010

2011

4,1

4,3

2012

2013

2012

3,2

2013

3,3

2,5

3,0

Number of BAM employees (fte at year-end)

Aantal BAM-medewerkers (fte ultimo jaar) per thuisland ( %)

In de opleidingen komen onderwerpen als ondernemerschap,
creativiteit, veiligheidsbewustwording, duurzaamheid en
diversiteit regelmatig terug. Er worden nieuwe opleidingen
ontwikkeld om het opleidingsaanbod zoveel mogelijk te laten
aansluiten bij de strategische agenda 2013-2015. De opleidingen
zijn gericht op bevordering van synergie tussen bedrijfsonderdelen
en werkmaatschappijen en besteden maximale aandacht aan de
samenwerking tussen diverse disciplines.
Personeel naar leeftijdsgroep BAM (in procent)

per home country (%)

30

50

28 28 28
27
26 26
2525

46
44 44
40

25
2010
2011
2012
2013
2013

30

22
20

20

20

21
19

18

9 9

10
4

10

14

666

9

6 6

4

Verenigd
Koninkrijk

15

10

België

2
Duitsland

2010
2011
2012
2013

7

5

7 7

1
Nederland

16
15 15
14

15

15

0

24 24
23 23

38

2 2

3 3

Ierland

1

1111

1
Rest van
de wereld

0

<20

11 11
20-29

30-39

40-49

50-59

60-64

>64

2013 – 51

Topvrouw van het jaar
Thessa Menssen, CFO van Koninklijke BAM Groep, heeft in 2013
de titel ‘Topvrouw van het jaar’ gewonnen. De winnaar werd op
26 september in Santpoort bekendgemaakt. Thessa Menssen
is de negende vrouw die de prijs in ontvangst mocht nemen.
Ze werd in de laatste ronde verkozen boven de twee andere
finalisten. De kwaliteiten waardoor Thessa Menssen won waren
‘helder en transparant leiderschap’ en een ‘grenzeloze
motivatie’.

Vijf van zes van onze operationele
gebieden scoorden beter op
instroom van vrouwen dan op
instroom van mannen.

Percentage vrouwelijke medewerkers per functiegroep en land.
De getallen hieronder zijn beïnvloed door de opname van cijfers van
Tebodin in 2012 en 2011.
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BAM populairste werkgever in de bouwsector

7.6

In 2013 werd BAM door het dagblad Cobouw uitgekozen tot
populairste werkgever in de bouwsector op basis van een
onafhankelijk onderzoek van managementadviesbureau
Berenschot. Een belangrijke factor hierbij was onze reputatie.

Inkooppraktijken zijn essentieel voor Koninklijke BAM Groep omdat
meer dan 74 procent van onze omzet wordt ingekocht via onze
keten, dit betreft voor het merendeel onderaannemers. Het
bereiken van nul ongevallen op al onze locaties, het verbeteren van
de energie-efficiëntie, afvalvermindering en de ondersteuning van
goede werkpraktijken: het hangt allemaal samen met een effectieve
samenwerking met onze keten.

Supply Chain Sustainability School
De Supply Chain Sustainability School is een gemeenschappe
lijke benadering waarmee leveranciers en onderaannemers in
het Verenigd Koninkrijk kunnen omgaan met milieugerela
teerde en maatschappelijke duurzaamheidsonderwerpen. Deze
school behandelt duurzaamheid binnen de ketens en biedt zijn
leden praktische en kosteloze ondersteuning. Door middel van
een zelfassessment kunnen deze leden hun sterke punten op
het gebied van duurzaamheid vaststellen en zien waar er nog
ruimte voor verbetering is. De school beschikt over een
geprioriteerd actieplan en een aantal uitstekende, gratis tools,
e-learning en duurzaamheidstrainingen.
BAM wil de school als partner ondersteunen en helpen om onze
keten duurzamer te maken. Wij willen ons verder ontwikkelen
met een consistente boodschap voor onze keten – de
verenigde kracht van de teamleden geeft een duidelijke
boodschap af en helpt om veranderingen te bespoedigen.

Kennisuitwisseling en het delen van best practices gebeurt steeds
vaker via symposia, werkgroepen, nieuwsbrieven en intranet. Dat
betekent dat een best practice die door de ene werkmaatschappij is
ontwikkeld, ook in andere werkmaatschappijen kan worden ingezet,
hetgeen meerwaarde voor BAM oplevert.
Medewerkers met een bijzondere verantwoordelijkheid voor
duurzaamheid komen bijvoorbeeld regelmatig bij elkaar om hun
ervaringen binnen hun werkmaatschappijen te bespreken. Daarnaast
hebben wij in oktober 2013 onze derde internationale Corporate
Social Responsibility (CSR) -bijeenkomst gehouden in het nieuwe
BAM-huis in Utrecht. Veertig vertegenwoordigers van onze
werkmaatschappijen en externe sprekers kwamen bijeen om hun
ervaringen met de Ondernemingsprincipes en de manier waarop die
een positief effect hebben gehad op hun bedrijven te bespreken. Alle
presentaties en belangrijke onderwerpen van die dag zijn gebundeld
in een boekje en video’s, en binnen het bedrijf verspreid. Wij zijn van
plan in 2014 met dit forum door te gaan. Er vinden ook regelmatig
fora plaats met collega’s die internationaal werken op het gebied van
milieu en veiligheid en gezondheid, en meer onderwerpspecifieke
groepen kijken naar energie-efficiëntie en Building Information
Modelling (BIM).

Samenwerking met onze ketenpartners

De werkpraktijken van onze leveranciers hebben gevolgen voor onze
reputatie en kunnen leiden tot werkverlies. Als ze met ons willen
blijven samenwerken, moeten onze leveranciers voortdurend
verbeteren, waardoor ze ook buiten ons bedrijf een positieve invloed
uitoefenen.
Om onze keten te ontwikkelen en om onze bedrijfswaarden te
verspreiden, zoeken wij wederzijdse voorkeursrelaties op de langere
termijn met partners die waarde toevoegen en ons helpen om onze
keten te verbeteren. De uitdaging is het kiezen van ketenpartners,
producten en diensten die werkelijk een verschil maken. Leveranciers
worden beoordeeld op vijf verschillende thema’s (waaronder
veiligheid en milieu). Wanneer de score lager dan vereist is, gaan wij
een dialoog aan om de score te verbeteren. Wanneer een leverancier
niet bereid en/of in staat blijkt het eigen functioneren te verbeteren,
wordt deze uitgesloten van verder werk voor BAM.
Wij werken samen met onze ketenpartners om ervoor te zorgen dat
zij op een veilige en milieubewuste manier werken en dat ze onze
duurzaamheidsdoelen begrijpen, ondersteunen en er actief aan
bijdragen.
Wij moeten altijd een balans vinden tussen samenwerken met
langetermijnpartners die aansluiten bij onze behoeften op het
gebied van kosten, kwaliteit, veiligheid en milieudoelstellingen,
en het ondersteunen van plaatselijke onderaannemers en leveranciers. In 2013 was 97 procent van onze inkopen in Nederland
afkomstig van lokale bronnen. Gezien onze sector verwachten wij
vergelijkbare percentages in onze andere thuislanden.
Inkoop
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze inkoopprocessen
aan het worden. Wij streven naar waardetoevoegende lange-termijnvoorkeursrelaties met partners die ons kunnen helpen onze
veiligheidsprestaties verder te verbeteren, onze CO2-uitstoot te
verminderen en onze afvalstromen te minimaliseren. Wij willen ook
samenwerken in de vroege fases van onze projecten om gebruik te
kunnen maken van hun kennis en expertise op het gebied van
duurzame innovaties en oplossingen, zoals bijvoorbeeld bij ons
W&R-huis.
Wij verwachten van de partners die wij uitkiezen, dat zij ons als
voorkeursklant zien en behandelen (met betrekking tot innovaties,
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CrowdAboutNow maakt iedereen een investeerder door kleine investeringen
(gemiddeld € 500,-) in het midden- en kleinbedrijf mogelijk te maken en is inmiddels
het belangrijkste crowdfundingsplatform op het gebied van duurzaamheid in
Nederland. CrowdAboutNow stelt ondernemers in staat om kapitaal,
ambassadeurskracht en steun te halen bij hun belangrijkste belanghebbenden:
klanten, omwonenden en fans. Zo kan iedereen waar nodig de rol van banken en
investeringsmaatschappijen overnemen en het lot van de samenleving in eigen had
te nemen. Vroemen bekleedt positie 52 in de door Trouw opgestelde Top 100 van
meest duurzame Nederlanders en is sinds 2008 werkzaam bij BAM.

Tom Vroemen
managing director CrowdAboutNow

Waar zouden bij duurzaam ondernemen de
prioriteiten moeten liggen?
‘Ik vind dat als het gaat om duurzaamheid
of groen, iedereen te snel aan milieu
denkt. De transitie naar een meer
duurzame samenleving wordt daardoor
belemmerd. Duurzaamheid is in mijn
optiek het meest gebaat bij de ont
wikkeling van nieuwe businessmodellen.
Duurzaamheid begint bij een meer sociale
en meer maatschappelijke opstelling van
partijen. Wij zijn te zeer afhankelijk
geweest van institutionele hoeders, zoals
overheden en banken. Nu zie je dat onder
druk van de crisis overal ondernemerschap
ontstaat. Niet de klassieke project
ontwikkelaar, maar bewoners die als
zelfbouwgroepen projecten opstarten.

Zzp’ers die samen een broodfonds
opzetten om tijdelijke arbeidsongeschikt
heid op te vangen.’
‘Het is interessant dat in een land als het
Verenigd Koninkrijk duurzaamheid al veel
langer breder is dan milieuaspecten. Lokale
betrokkenheid – community relations – is
daarbij essentieel.’
Hoe kan de bouw bijdragen aan een
duurzamere samenleving?
‘Ondernemers slagen bij de gratie van de
maatschappij. En dat is uiteindelijk waar
het om gaat: een onderneming moet
meerwaarde bieden aan de maatschappij.
Biedt niet alleen zakelijke en technische
oplossingen aan institutionele opdracht

gevers. Houd er rekening mee dat de
eindgebruiker behoefte heeft aan
beleving. Die beleving komt voort uit een
parkje, een buurthuis … dat staat dicht bij
de mensen, daar hebben ze een associatie
mee. Een kantoortoren biedt geen
beleving …’
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duurzame oplossingen en dergelijke). Alleen door onze gemeen
schappelijke aanpak, producten en processen te optimaliseren,
kunnen wij met elk project waarde toevoegen. En omdat wij dit
niet kunnen doen met te veel partners, proberen wij onze samen
werking met deze voorkeurspartners te intensiveren.
Onze inkoopafdelingen werken steeds hechter samen naarmate de
voordelen van een internationale inkoopaanpak bij BAM als geheel
steeds duidelijker worden, zonder afbreuk te doen aan onze
gedecentraliseerde structuur.
BAM-brede inkoop strekt zich uit tot projectgerelateerde producten
en diensten (onderaanneming, beton, staal, plastics, hout, koper,
bitumen, en dergelijke), niet-projectgerelateerde producten en
diensten (ICT, facility management en wagenpark enzovoorts).
Duurzaamheid is een belangrijk criterium aan het worden bij de
keuze voor en de evaluatie van leveranciers. In veel gevallen brengt
de duurzame oplossing een lagere TCO (Total Cost of Ownership)
met zich mee dankzij, bijvoorbeeld, een lager energieverbruik en
afvalefficiëntie. Dit is met name belangrijk voor pps-projecten
waarin levensduurkosten de belangrijkste factor vormen in de
besluitvorming van opdrachtgevers.
De omzet van verschillende productcategorieën hangt af van de
soort en fase van onze projecten. In 2013 was de omzet top 5 naar
categorieën in Nederland als volgt:
1. Weg- en terreinverharding;
2. Werktuigbouwkundige Installaties;
3. Electrotechnische Installatie;
4. Aannemers alg./ Bouwcombinaties;
5. Kozijnen, ramen en deuren.
Wij vragen onze ketenpartners om de bedrijfsprincipes van BAM na
te leven. Wij vragen onze ketenpartners ook om deze principes voor
hun eigen leveranciers te gebruiken, omdat wij willen dat ze onze
betrokkenheid bij ethische werkomstandigheden en gelijke kansen
met ons delen. Wij verwachten dat zij de mensenrechten eerbiedigen en hun werknemers met respect en waardigheid behandelen, en
waarborgen dat zij zich niet bedienen van kinderarbeid. Wij zijn
begonnen met een dialoog met onze belangrijkste en bedrijfskritische leveranciers om ervoor te zorgen dat dit in onze volledige keten
wordt geïmplementeerd.
Onze werkmaatschappijen hebben het afgelopen jaar een aantal
bijeenkomsten gehouden met onze grootste leveranciers en
voorkeurspartners. Duurzaamheid en verantwoordelijke inkoop zijn
belangrijke gespreksonderwerpen bij deze bijeenkomsten.
In 2013 hebben wij onze positie op de Dutch Responsible Supply
Chain Benchmark verbeterd en zijn wij met een eervolle vermelding
opgeschoven van de 8e naar de 4e plaats, waardoor wij toonaangevend zijn gebleven in de bouwsector.

Beoordeling leveranciersprestaties
In 2011 hebben wij een systeem voor leveranciersprestatiemeting
opgezet, waar het merendeel van onze werkmaatschappijen
inmiddels al mee werkt. Het wordt nog verder ingevoerd in al onze
Nederlandse werkmaatschappijen. In 2013 zijn in totaal 4.944
leveranciersprestatiemetingen uitgevoerd.
Onze leveranciers worden beoordeeld op vijf verschillende thema’s.
Tot op heden bevat de beoordeling geen screening op basis van
mensenrechten. Wij overwegen om mensenrechten op te nemen in
de screening.
Andere manieren waarop wij ons met duurzaamheidsaspecten
in onze keten bezighouden:
• Wij hebben een groot aantal van onze A-leveranciers benaderd
om ze te vragen om een berekening van hun CO2-uitstoot op te
stellen, om ze hierbij te helpen en om voorstellen te doen over
hoe ze hun uitstoot kunnen verminderen.
• In de lente van 2013 lanceerde BAM een tender voor het selecteren van de meest duurzame afvalverwerker in Nederland. Het
doel van de tender was om een of meer afnemers te selecteren
die het best in staat waren om een bijdrage te leveren aan onze
doelstellingen voor afvalvermindering, betere afvalscheiding en
het hergebruik van materialen.
Bij het vergelijken van de biedingen keek BAM naar goede
management verslagen en advies op en verslagen over BREEAMgecertificeerde projecten. BAM heeft het contract gegund aan
Beelen en Van Dalen. Vanaf januari 2014 zullen zij samen de
afvalverwerking in het gebied voor Nederland verzorgen.
Doelstellingen
In ons streven om een duurzaam inkoop-beleid voor Koninklijke BAM
Groep te ontwikkelen, hebben wij in 2012 bepaalde voorwaarden op
het gebied van mensenrechten in onze algemene voorwaarden voor
inkoop en onderaannemers opgenomen.
Daarnaast voeren wij voortdurende innovatiegesprekken met onze
ketenpartners met als doel om innovatie-initiatieven binnen de
volledige keten te stimuleren.
Mensenrechten
BAM heeft voorwaarden op het gebied van mensenrechten
opgenomen in haar Algemene Inkoop- en Onderaannemings
voorwaarden versie 7, november 2012. Het gaat hierbij om artikelen
14.6, 14.7 en 14.8:
1.

Opdrachtgever respecteert de Guiding Principles on Business
and Human Rights van de Verenigde Naties. Deze Guiding
Principles zijn te vinden op de website www.ohchr.org/
Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR EN.pdf.
Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de inhoud van de
Guiding Principles. Opdrachtnemer respecteert de Guiding
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Principles en ziet erop toe dat deze in zijn onderneming
worden nageleefd.
2. Opdrachtnemer garandeert Opdrachtgever toe te zien op de
naleving in de keten van zijn eigen opdrachtnemers en
leveranciers van zowel de BAM Ondernemingsprincipes en de
door hem gehanteerde gedragscode met betrekking tot
integriteit, als de Guiding Principles on Business and Human
Rights van de Verenigde Naties. Opdrachtgever is gerechtigd
een audit uit te voeren zowel bij Opdrachtnemer als in de keten
van diens opdrachtnemers en leveranciers, teneinde naleving
van dit artikel 14 te controleren. Opdrachtnemer zal aan een
zodanige audit zijn medewerking verlenen en zal er voor zorg
dragen en erop toezien dat ook zijn opdrachtnemers en
leveranciers hun medewerking verlenen.
3. Opdrachtnemer zal dit artikel 14 bij wijze van kettingbeding
aan zijn eigen opdrachtnemers en leveranciers opleggen.

7.7

Betrokkenheid bij de samenleving

Onze bouw- en renovatiewerkzaamheden hebben door de aard
ervan gevolgen voor de lokale omgeving, voor de bewoners en
andere gebruikers van gebouwen en infrastructuur en voor de
samenleving als geheel. Maatschappelijke betrokkenheid is van
invloed op ons sociale mandaat. Hierdoor kunnen wij sneller
bouwen, waardoor wij ook sneller resultaat boeken.
Onze impact op de omgeving heeft direct gevolgen voor onze
medewerkers en plaatselijke leveranciers. En omdat onze
maatschappelijke betrokkenheid leidt tot werkgelegenheid en
opleidingskansen in de directe omgeving, levert het ook een
maatschappelijke bijdrage. Dat vraagt continue aandacht bij alles

Social return bij BAM Woningbouw
De kantoren van BAM Woningbouw Deventer worden
schoongehouden door het personeel van Sallcon Work Talent.
Sallcon Work Talent specialiseert zich in werkgelegenheid en
beroepsrehabilitatie. De organisatie steunt mensen bij het
zoeken naar een nieuwe baan. Met dit partnership geeft BAM
Woningbouw Deventer invulling aan zijn CSR-beleid op het
gebied van social return.
In juni 2013 heeft BAM Utiliteitsbouw het contract voor de
bouw van het stadhuis van Deventer gewonnen. Een van de
meest opvallende factoren is de investering van 5 procent van
de contractwaarde in social return.

wat BAM doet om de negatieve effecten van ons handelen zo veel
mogelijk te beperken en waarde te creëren voor de plaatselijke
gemeenschap. Werkmaatschappijen van BAM opereren voornamelijk vanuit regiokantoren en staan daardoor dicht bij hun opdrachtgevers. Hierdoor is de betrokkenheid van medewerkers bij
projecten in hun lokale gemeenschappen groot. Wij stimuleren
medewerkers initiatieven aan te melden op sociaal-maatschappelijk, cultureel, sportief en educatief gebied die BAM onderneemt of
steunt.
Het Considerate Constructors Scheme (CCS) stimuleert goede
communicatie met de omgeving en bevordert de professionaliteit
op bouwplaatsen. Zowel BAM Construct UK als BAM Nuttall zijn in
het Verenigd Koninkrijk geassocieerd lid van het CCS.
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 wettelijke eisen.

Nacht van industriële cultuur
De specialiteit van Wayss & Freytag Ingenieurbau – tunnelbouw – in combinatie met kunst? Geen alledaags verschijnsel! Op een
zomeravond in 2013 vond het event ‘Extraschicht’ plaats om aandacht te vestigen op het culturele erfgoed van de oude industriële
faciliteiten en de huidige productiecentra in het Roergebied, Duitsland. Het Wayss & Freytag-project Emscher Sewage Canal maakte
onderdeel uit van het festival en trok de aandacht van veel bezoekers. Op 25 meter onder de grond konden bezoekers door een 350 meter
lange riooltunnel lopen. Door middel van een speciale lichtinstallatie werd het riool omgetoverd in een kleurrijk kunstwerk dat op de
meeste bezoekers veel indruk maakte.
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seerd met de ‘Making TIME for Communities’-strategie. Dit heeft
ervoor gezorgd dat alle inspanningen gefocust zijn en dat er
tastbare resultaten zijn behaald op belangrijke sociale onderwerpen. BAM Construct UK heeft ook een aantal innovatieve hulp
bronnen en vormen van samenwerking ontwikkeld, waarvan
enkele zelfs werden bekroond.

Krajicek Foundation en BAM brengen basketbal
naar de buurt
De Krajicek Basketball Tour is een gemeenschappelijk project
van de Richard Krajicek Foundation en BAM Woningbouw
waarmee wij kinderen en jongeren op een laagdrempelige,
maar sportieve manier kennis willen laten maken met
basketbal. Het idee is dat groepssporten de sociale cohesie in
succesvolle buurten verstevigen.
In juli en augustus van 2013 organiseerden professionele
basketbalspelers wekelijkse basketbalactiviteiten in
verschillende buurten in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De
woningcorporaties en de inwoners van deze steden zijn er
nauw bij betrokken geweest en hebben het initiatief
ondersteund.
De Krajicek Foundation gebruikt het talent in probleemwijken
om kinderen en jongeren toegang te bieden tot
sportfaciliteiten, wat niet alleen goed is voor hun gezondheid,
maar ook bijdraagt aan hun sociale kansen en de sociale
veiligheid in deze buurten.

Naar aanleiding van het succes van dit Britse programma was BAM
in 2009 een van de eerste bedrijven die het programma ‘Bewuste
Bouwers’ in Nederland introduceerde. In 2013 zijn in Nederland
82 bouwplaatsen bij het programma aangemeld. In datzelfde jaar
kreeg de Sluiskiltunnel, een joint-ventureproject van BAM, de
hoogste score die sinds het begin van Bewuste Bouwers is gehaald,
wat een erkenning was van onze drie best practices op het gebied
van veiligheid, milieu en betrokkenheid.
Making TIME for Communities
Als reactie op de toenemende vraag naar maatschappelijke
betrokkenheid heeft BAM Construct UK haar aanpak geformali-

BAM Construct UK gebruikt het London Benchmarking Model om
haar maatschappelijke investeringen kwantitatief te meten. In 2013
werd 90 procent van alle maatschappelijke activiteiten gecontro
leerd en werd er een monetaire waarde aan gegeven. In 2013 werd
er voor meer dan € 748.257,- aan maatschappelijke activiteiten
uitgevoerd, waar bij 24.275 mensen baat hebben gehad.
Onze maatschappelijke betrokkenheid helpt ons fundamenteel bij
ons werk binnen de onderwijssector, en met opvallende opdracht
gevers zoals Argent, De Co-operative Group en Manchester City
Football Club konden wij een bijdrage leveren aan de lokale
gemeenschappen. De verdere voordelen bestaan uit media-aandacht, verhoogde merkbewustwording en de mogelijkheid voor
onze medewerkers om hun vaardigheden te ontwikkelen.
Strategische maatschappelijke betrokkenheid is slechts een
onderdeel van het totale duurzaamheidsplaatje, maar onze
ervaring laat zien dat het kan leiden tot tastbare commerciële
resultaten.
Social return
In 2013 is BAM verder gegaan met de ontwikkeling van een
standaard voor social return. Op 25 november werd de social
return Prestatieladder (PSOBouw) formeel overhandigd aan de
Minister voor Wonen en Rijksdienst. Al voor deze datum, onder
tekende BAM een tweejarige overeenkomst voor de ondersteuning
van social return met de stad Amsterdam. Hierbij krijgen mensen
een 12-maanden contract aangeboden op aanbeveling van de stad
Amsterdam om te werken aan regionale projecten.

Considerate Constructors Scheme (CCS)
2009

2010

2011

2012

2013

BAM

BAM

BAM

BAM

BAM

BAM

BAM

BAM

BAM

BAM

Construct UK

Nuttall

Construct UK

Nuttall

Construct UK

Nuttall

Construct UK

Nuttall

Construct UK

Nuttall

Percentage
    geregistreerde
    bouwlocaties
Gemiddelde CCS-score

98,7
35,0

49,2
33,9

98,9
35,1

94,2
34,4

96,7
35,3

96,4
34,5

96,0
35,4

100
35,2

95,4
40,0

88,0
39,4

Gemiddelde
    bouwbranche

31,8

31,9

32,2

32,6

32,8

32,8

33,2

33,2

35,2

35,2
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Over Human Resources

Hoe gaat BAM in deze tijd, waarin het slecht
gaat met de Nederlandse bouwsector, om met
het afvloeien van mensen?
Zo respectvol mogelijk. Dit zijn hele heftige
processen: zowel voor degenen die het treft
als voor onze eigen organisatie, waar
mensen afscheid moeten nemen van
teamleden waar ze soms al jarenlang mee
samen hebben gewerkt. Wij besteden veel
aandacht aan hoe managers en HR
medewerkers omgaan met degenen die in
deze processen zitten en aan de tools en
regelingen om zo respectvol mogelijk
mensen te laten gaan. Ons primaire doel is
om de boventallige medewerkers naar een
andere baan te begeleiden, het liefst op een
nieuwe plek binnen onze eigen organisatie.
Als dit niet binnen BAM Groep kan, dan
proberen wij hen zo goed en snel mogelijk
te begeleiden naar ander werk. Als dat niet
lukt, dan nemen wij op zo respectvol
mogelijke wijze afscheid, waarbij wij ons
houden aan de wettelijke regels en
vanzelfsprekend het sociale plan dat van
toepassing is op deze situatie.
Zijn mensen die als gevolg van een reorganisatie BAM hebben moeten verlaten weer welkom
als daar de mogelijkheid voor is?
Reorganisaties gaan primair niet over de
kwaliteit van mensen: er wordt op dat
moment geen oordeel geveld of iemand wel
of niet voldoet in zijn rol. Wanneer
marktomstandigheden een bedrijf ertoe
noodzaken kosten te reduceren en er in het
personeelsbestand gereduceerd gaat
worden, zijn er een aantal spelregels die niet
over kwaliteit gaan. Als iemand BAM heeft
moeten verlaten bij een reorganisatie en er
later nieuwe vacatures vrijkomen, dan is
diegene van harte welkom om daarop te
reageren, mits hij of zij vanzelfsprekend
matcht met het profiel dat we zoeken.

Wendy Broekhoff
HR-directeur Koninklijke BAM Groep

En wanneer de economische situatie weer
verbetert, wat is de strategie van BAM om dan
de juiste mensen aan te trekken?
Om de juiste mensen aan te trekken moeten
wij duidelijk hebben welke kwaliteiten en
skills wij in de toekomst nodig hebben. De
strategische agenda 2013-2015 van BAM
geeft daar grotendeels antwoord op. De
focus op multidisciplinaire projecten,
verbreding over construction life-cycle en
groei in landen buiten onze thuislanden zegt
wat over de kwaliteiten die wij in mensen
zoeken. Hierbij passen mensen die in staat
zijn te verbinden en te verbreden en flexibel
zijn in een veranderende markt. Wij zoeken
echt naar diegenen die perfect passen bij de
specifieke uitdagingen voor ons bedrijf. Het
profiel voor nieuwe medewerkers wordt
bepaald door de richting die wij opgaan als
bedrijf en de skills die wij op dat moment al
in huis hebben.

De bouw is van huis uit een behouden
industrie. Hoe gaat BAM om met de nieuwe
werkmentaliteit, waarin grenzen tussen
zakelijk en privé vervagen?
Wij zetten op dit moment stappen met de
invoering van Het Slimme Werken en de
ontwikkeling van de ‘BAM Huizen’,
waarmee de deuren worden geopend naar
een andere manier van werken en
samenwerken.
Voor onze medewerkers die dagelijks op
een bouwplaats werken heeft flexibel
werken een andere betekenis dan voor
diegenen die in een kantooromgeving
werken. Managers hebben de verantwoordelijkheid om ‘flexibel werken’ vorm te
geven en te bespreken het onderwerp met
hun teams. Dit alles gebeurt met in het
achterhoofd dat het bijdraagt aan het
succes van het bedrijf: het moet toegevoegde waarde leveren voor onze klant.
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BAM gaat de uitdaging aan!
In de zomer van 2013 organiseerde BAM Contractors een
fietstocht, de Charity Cycle Challenge, om de stichting Retts
Syndrome Ireland te steunen. De fietstocht duurde twee dagen.
Op de eerste dag fietsten de deelnemers van het BAM-kantoor in
Cork naar Kilkenny, 150 km, en op de tweede dag van Kilkenny
naar het BAM-hoofdkantoor in Kill, 100 km. De deelnemers
konden tijdens deze twee dagen verschillende trajecten
afleggen, zodat iedereen, ongeacht lichamelijke conditie, mee
kon doen. Nadat de fietsers hun tocht achter de rug hadden,
werd er een leuke gezinsavond en een zomerbarbecue
georganiseerd bij het kantoor in Kill. Tijdens de barbecue
overhandigde Theo Cullinane, CEO van BAM Contractors, een
cheque ter waarde van €40.000 aan Retts Syndrome Ireland.
Retts Syndrome Ireland is een organisatie die de ouders en
familie van mensen met het syndroom van Rett helpt; een

nog een andere blijvende herinnering aan onze aanwezigheid
geschonken: een klaslokaal voor een plaatselijke basisschool en
een badmintonveld. Er werd een plaatselijke aannemer ingezet
om het extra klaslokaal en de sportfaciliteiten voor Elementary
School No. 4 in het nabijgelegen stadje Anyar te bouwen.

zeldzame, aangeboren neurologische aandoening die leidt tot
ernstige lichamelijke en geestelijke invaliditeit bij meisjes.

brug bij het treinstation aan het werk was, de twee gezien en
sprong meteen in de reddingsboot om ze uit het water te halen.
Bouwmanager Scott Legge zegt dat de vader en zoon nooit op
eigen kracht weer uit de rivier hadden kunnen klimmen,
aangezien het pad 2,5 meter boven het waterpeil lag. ‘Ze zaten
gewoon gevangen’. Een paar weken voor het incident had het
team een training gekregen in het gebruik van de boot. ‘Alles bij
elkaar duurde het ongeveer drie minuten. Het was een
behoorlijk snelle redding.’

Koel en glashelder
Een watertank en een koelsysteem maken het leven van de
leerlingen op de Ayla Secondary School in Aqaba, Jordanië, een stuk
aangenamer. Vertegenwoordigers van de school en van de joint
venture BAM/MAG zetten in april 2013 officieel ‘de kraan open’.
Een delegatie van de joint venture bezocht de school om het
opgeleverde werk te bekijken en om samen met vertegenwoordi
gers en leerlingen van de school een gedenkplaat te onthullen.
Samen dronken ze een glas koel en helder water. De leerlingen
waren blij met de donatie – net op tijd voor de volgende, hete
zomer.

Groen fietsen!
Er zijn niet veel fietsen in Aqaba, Jordanië. Dat wil zeggen, totdat
het Container Terminal-team de weg op ging voor een fietstocht
om de aandacht te vestigen op het milieu. Dit event was
onderdeel van de ‘Go Green’-campagne die georganiseerd werd
door de Aqaba Container Terminal. Het doel was om mensen
milieubewuster te maken en het aantal brandstofvoertuigen te
verminderen. Voor de deelnemers was dit een kans om nogmaals
te laten zien dat ze niet alleen de bouwplaats veiliger en
gezonder willen maken, maar dat ze zich ook inzetten voor een
veilige, gezonde en schone omgeving.

Vliegende shuttles, lachende gezichten
Naast de pier voor het petrochemische bedrijf Chandra Asri heeft
het BAM-projectteam in Cilegon, Indonesië, de gemeenschap

Snelle reactie redt levens
Dankzij kordaat optreden van de BAM Nuttall-medewerkers die
bezig waren aan een viaduct in Shrewsbury, het Verenigd
Koninkrijk, werden een vader en zoon gered uit de rivier de
Severn in de zomer van 2013. De vader en zoon waren aan het
fietsen toen de jongen ineens de rivier inreed en zijn vader het
water insprong om hem te redden.
Gelukkig had ons team, dat in opdracht van Network Rail aan de

De gemeenteraad van Shropshire heeft ons een bedankbrief
gestuurd en Scott heeft met de raadsleden gesproken om te
kijken hoe dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen
kunnen worden.

Het leven en werk van ingenieurs
In het kader van onze voortdurende maatschappelijke
betrokkenheid heeft BAM Contractors zich als vrijwilliger
aangemeld om op scholen te praten namens het STEPprogramma van Engineers Ireland. Deze gesprekken worden
georganiseerd door Engineers Ireland om leerlingen inzicht te
geven in het leven en werk van ingenieurs. In het kader van dit
programma gaan BAM-medewerkers op bezoek bij lagere en
middelbare scholen in Ierland om het inzicht in de
maatschappelijke rol en bijdrage van engineering te vergroten.
Op een aantal van onze School Bundle-locaties zijn wij zelfs
verder gegaan en hebben wij een educatief programma
opgezet voor leerlingen uit de plaatselijke gemeenschap.
Met dit programma krijgen leerlingen de kans de bouwplaats
regelmatig te bezoeken en de bouw van hun toekomstige
school van dichtbij te volgen. De projectteams bieden
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geïnteresseerde leerlingen ook de kans om op de bouwlocatie te
werken en zodoende belangrijke werkervaring op te doen
tijdens een modern en duurzaam bouwproject.
Een school voor de meest kwetsbare kinderen van Monrovia
Minder dan een kilometer van de vrijhaven van Monrovia,
Liberia, ligt de sloppenwijk Westpoint, een van de grootste
sloppenwijken van West-Afrika. De Amerikaanse ngo More Than
Me werkt al sinds 2007 samen met de leiders van de gemeenschap. More Than Me wilde een school oprichten waar meisjes
overdag terecht konden en ‘s avonds een beroep konden leren. Ze
hadden hun oog laten vallen op een vervallen overheidsgebouw in
de omgeving dat, na een grondige renovatie, een perfecte
meisjesschool zou kunnen zijn.

BAM gaat voor verkeersveiligheid
Met de vernieuwing van de Laela-Sumbawanga-weg in Tanzania
is het leven van onze medewerkers en de plaatselijke bevolking
een stuk eenvoudiger geworden, maar is het ook veiliger
geworden? BAM heeft de plaatselijke autoriteiten geholpen
met een nieuwe bedreiging: snelheidsduivels. Als onderdeel
van onze betrokkenheid bij plaatselijke gemeenschappen werd
besloten om de plaatselijke politie een motor en een draagbare
speedgun (snelheidsmeter) in bruikleen te geven. Ze kunnen
nu niet alleen onaangekondigde snelheidscontroles uitvoeren,
maar dankzij de motor kunnen ze ook sneller reageren op
andere veiligheidsproblemen in het gebied.

Veilige opslag voor een goed doel
Het Tanzam Highway-project doneerde een zes meter lange
container aan het Neema Crafts Centre in Iringa, Tanzania. Dit
centrum is een van de meest geliefde plekken onder BAMexpats en speelt een centrale rol in de samenleving. Het Neema
Crafts Centre leidt mensen met een handicap op tot
ambachtslieden, geweldige koks of technisch ingenieurs zodat
ze een goed salaris kunnen krijgen, een huis kunnen bouwen,
hun gezin kunnen onderhouden, hun kinderen naar school
kunnen sturen en hun buren kunnen helpen als dat nodig is.
Door dit project veranderen wij de mentaliteit in de
maatschappij.

More Than Me kon dit project zelf niet aan en vroeg de plaatselijke
bedrijven om hulp. Het Havenbedrijf APMT, samen met zijn
consultant Royal Haskoning en aannemer BAM International
beschikten over de expertise, mankracht en financiën en een
gezonde dosis maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met hun
hulp, en die van anderen, zoals Smit Lamnalco en Van Oord,
begon het balletje te rollen.
De More Than Me Girls Academy werd op 7 september 2013
geopend tijdens een ceremonie waar ook de Amerikaanse
ambassadeur, en vertegenwoordigers van de Alliance Group en
More Than Me bij aanwezig waren. De officiële opening werd
gedaan door Ellen Johnson Sirleaf, president van Liberia.
De More Than Me Girls Academy biedt onderwijs in een veilige,
inspirerende omgeving. Investeren in meisjes in ontwikkelings
landen heeft een sneeuwbaleffect: vrouwen en meisjes die een
inkomen hebben, herinvesteren het geld dat ze verdienen in hun
gezin. Honderden Westpoint-meisjes kunnen nu hun eigen
toekomst kiezen.

Creativiteit in de gemeenschap
BAM Contractors werkte samen met University College Cork in
Ierland voor de oprichting van het Cork Midsummer Festival.
Het openlucht concert was georganiseerd om geld op te halen
voor een aantal goede doelen, waaronder de Cork Simon
Community en Cork Penny Dinners. Tijdens het evenement
waren optredens te zien van bekende sopranen tot plaatselijke
schoolkinderen. Wegens het succes van het evenement
ontving BAM een prijs bij de 2013 Allianz Business to Arts
Awards in de categorie ‘Beste gebruik van Creativiteit binnen
de Gemeenschap’. Deze prijs onderscheidt bedrijven, artiesten
en kunstinstellingen die creatieve partnerschappen
ontwikkelen, waarmee kunst en artiesten gunstige relaties in
de gemeenschap krijgen.
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Eerlijk zaken doen

8

8

2013 – 61

Onze reputatie en ons sociale mandaat gaan hand in hand met
anticorruptie, concurrentiebelemmerend gedrag en naleving.
Anticorruptie vergroot de efficiëntie door het aantal transacties en
de transactiekosten voor ons en onze stakeholders te verminderen.
Als bouwbedrijf met een groot en wijdverspreid netwerk verbetert
anticorruptie efficiëntie doordat het aantal transacties en de
transactiekosten worden teruggebracht.
Wij zijn van mening dat eerlijk zakendoen essentieel is voor
concurrentiebevordering, zowel voor ons als voor onze partners.
Concurrerend gedrag bevordert innovatie en onderlinge samenwerking. Het creëert omstandigheden waarbinnen het beste
product wint en waarbinnen onze stakeholders de beste producten
voor de beste prijs kunnen krijgen.
De invloed van maatschappelijke en productcompliance op onze
reputatie staat in verband met het risico werk te verliezen en de
kans nieuw werk binnen te halen. Als ze met ons willen blijven
samenwerken, moeten onze leveranciers voldoen aan afspraken en
wet- en regelgeving, waardoor ze ook buiten ons bedrijf een
positieve invloed hebben.
Wij willen een verantwoordelijke onderneming zijn. Dit betekent
dat wij onze werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met
de relevante ethische, professionele en juridische normen. Wij
vinden corruptie, omkoping en concurrentievervalsing
onaanvaardbaar.
In beginsel zijn wij bereid elke bouwopdracht uit te voeren waaraan
een zorgvuldig besluitvormingsproces ten grondslag ligt dat wordt
gesteund vanuit de politiek en de samenleving op grond van diepgewortelde democratische principes. Indien de samenleving aan
individuen en/of belangengroeperingen voldoende juridische
mogelijkheden biedt om hun eventuele bezwaren tegen de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van een bouwproject te toetsen, zien
wij geen aanleiding om hierin eigen afwegingen te maken.
Bij onze internationale projecten bekijken wij onze betrokkenheid
per geval en richten ons met name op onze Ondernemingsprincipes en algemeen geaccepteerde richtlijnen die zijn opgesteld
door organisaties, zoals de OESO en de Wereldbank.
Duurzaamheidsrisico’s met betrekking tot bijvoorbeeld personeel,
veiligheid, milieu, bedrijfsvoering en ketenmanagement, vormen
een integraal onderdeel van het Enterprise Risk Management van
BAM. Voor iedere risicocategorie binnen alle werkmaatschappijen
en ook op Groep-niveau wordt een risicoanalyse uitgevoerd en
gekeken naar mogelijkheden voor verbetering. De mogelijkheden
voor verbetering zijn input voor de uitvoeringsagenda op
operationeel en functioneel niveau. Alle risico’s worden gekwalificeerd aan de hand van het specifieke aspect van de risicocategorie.

Risico’s en mogelijkheden met betrekking tot klimaatverandering
vallen onder de risicocategorie Milieu die wij hebben gedefinieerd
als een van de 28 risicocategorieën binnen het Enterprise Risk
Management Framework van BAM.
In 2013 heeft BAM deelgenomen aan het CDP Water Disclosure
Programme. Hierin hebben wij onze werkzaamheden getoetst op
risico’s en kansen op het gebied van klimaatverandering. BAM was
het enige Nederlandse bouwbedrijf dat hieraan meedeed. Risico’s
en kansen met betrekking tot effecten van extreem weer op onze
processen en producten waren onder meer opgenomen in de
beoordeling.

Beleid
Ons integriteitsbeleid steunt op onze gedragscode die door elke
medewerker in Nederland ondertekend wordt 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.
Wij kwamen tot de conclusie dat de inmiddels elf jaar oude
gedragscode bijgewerkt moest worden.
In 2013 zijn wij verder gegaan met het verbeteren van onze
gedragscode. Om medewerkers te leren omgaan met de nieuwe
gedragscode, die gebaseerd is op principes, is een e-learning
module vrijgegeven. In de e-learning module komen dilemma’s aan
bod die voorkomen in dagelijkse situaties en wordt studenten
feedback gegeven door middel van een stoplicht-aanpak, met gele
waarschuwingen voor situaties waarin de verwachtingen van
belanghebbenden en de maatschappij hoger kunnen zijn dan
voorheen. De nieuwe gedragscode en de ingevoerde training zijn
onder meer gebaseerd op de BAM Ondernemingsprincipes,
internationale regelgeving en de OECD Richtlijnen. Er wordt
ingegaan op onderwerpen zoals anti-corruptie en concurrerend
gedrag. Het bevat procedures voor managers en compliance
officers en richt zich op de relatie met onze klokkenluidersprocedures. Voor ethische onderwerpen is op individuele basis extern
advies gezocht bij onafhankelijke consultants. Daarnaast heeft BAM
in november 2013 het initiatief genomen om een ethiek-groep
binnen ENCORD op te richten voor terugkoppeling van
sectorgenoten.
Voor een nog actievere en correctere uitvoering van het integriteitsbeleid hebben wij 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. In lijn met onze
klokkenluiderprocedures kan dit anoniem worden gedaan.
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In 2013 is de instructie voor de directies van groepsmaatschappijen
behorende tot BAM Groep gemoderniseerd en onder meer
aangepast aan nieuwe wettelijke regelingen. Voorts is sprake van
een betere verankering van de business principles en de gedragscode van BAM Groep binnen de taak- en bevoegdhedenomschrijving van de directies.
De instructie vormt een belangrijk fundament voor de corporate
governance van de Groep door taak- en bevoegdheden van de
directies expliciet te maken en de relatie tussen de directies en de
raad van bestuur vast te leggen.
Om compliance op het gebied van productverantwoordelijkheid
te managen zorgen wij ervoor dat alle projecten waarin BAM
verantwoordelijk is voor het ontwerp of de bouw gecertificeerd
zijn, met bijvoorbeeld ISO 9001. Bij andere projecten (Ppsprojecten) maken wij gebruik van verificatie en validatie methoden.
Iedere werkmaatschappij heeft een kwaliteitsmanager die
verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van onze processen.
De kwaliteitsmanagers hebben groeps-brede bijeenkomsten waarin
zij hun bevindingen bespreken en hun managementsystemen
evalueren. Systeemaudits worden door derden uitgevoerd. Op alle
niveaus worden de uitkomsten hiervan geëvalueerd door het hoger
management van onze werkmaatschappijen.

Resultaten 2013
In 2013 werden in Nederland in totaal 39 gevallen van vermeende
onregelmatigheden gemeld. In 26 van deze 39 gevallen is een
overtreding van de gedragscode vastgesteld (2012: 11 van 25). Het
betrof onder meer onregelmatigheden in de administratie,
niet-correcte omgang met bedrijfseigendommen, schendingen van
de regels voor belangenverstrengeling, overtredingen op het
gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, en handelingen in
strijd met de wet, zoals diefstal en verduistering. Tegen betrokken
medewerkers zijn gepaste disciplinaire maatregelen getroffen. In
2013 zijn er geen klachten binnengekomen over discriminatie,
intimidatie, schendingen van bedrijfsregels (vrienden, familie) en
‘ontslaggeheimhouding’. Het totaal aantal meldingen en vragen om
advies dat wij in 2013 ontvingen (82) is wat hoger dan in 2012 (67),
maar aanzienlijk lager dan in 2011 (140). De introductie van de
herziene gedragscode in 2014 zal ook het melden van incidenten
behandelen.
In 2013 zijn geen rechtszaken gevoerd vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, anti-kartel- en monopolistische praktijken.
Daarnaast waren er geen bevestigde incidenten van corruptie of
van het niet naleven van wet- en regelgeving.

Covenant with Building Woodworkers International (BWI)
Het recht op uitoefening van de vrijheid van vereniging en
collectieve arbeidsonderhandelingen is van invloed op de
betrokkenheid van onze medewerkers en op onze reputatie.
Het bevordert eerlijke concurrentie en daarmee onze economische
prestaties. Onze ketenpartners moeten de rechten van hun
werknemers beschermen om voor ons te kunnen werken en
zullen daarmee ook buiten ons bedrijf positieve impact hebben.
In 2006 ondertekenden BAM en Building and Woodworkers
International (BWI) een raamovereenkomst om de rechten van de
arbeiders te bevorderen en beschermen. Door ondertekening van
de overeenkomst verplichten wij ons om het volgende te erkennen
en respecteren:
• De fundamentele principes van mensenrechten, zoals gedefinieerd in de Universele verklaring van de rechten van de mens;
• De ILO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten
op het werk;
• De van kracht zijnde ILO-verdragen;
• De Tripartite beginselverklaring van de ILO betreffende
multinationale ondernemingen en sociaal beleid;
• De OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen.
In het kader van deze overeenkomst onderschrijven wij tevens de
noodzaak van eerlijke onderhandelingen met nationale vakbonden
en erkennen wij dat corruptie, omkoping en concurrentiebelemmerend gedrag onaanvaardbaar zijn. Wij zetten ons in voor het
bereiken van sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling
in onze 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:
• Een verbod op dwangarbeid;
• Het recht op gelijkheid en diversiteit in etniciteit, ras, sekse,
religie, politieke overtuiging, nationaliteit of andere
onderscheidende kenmerken;
• Een verbod op kinderarbeid;
• Het recht om vakbondsorganisaties op te richten en zich bij
dergelijke organisaties aan te sluiten;
• Het recht op eerlijke beloning van medewerkers met naleving
van het minimumloon;
• Het recht op gepaste arbeidsomstandigheden (werktijden,
faciliteiten, opleiding en ontwikkeling, veiligheid en
gezondheid).
Er worden regelmatig bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van het BAM-management en de vakbonden, waaronder BWI, om de implementatie van de overeenkomst te
controleren. BWI heeft bouwprojecten in Zuid-Afrika, Dubai,
Tanzania en, meer recentelijk, in Jordanië bezocht om onze
prestaties te controleren. Wij hebben een bezoek van BWI gepland
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in de zomer van 2014 aan het BAM Project Hazza Bin Zayed stadion
in de Verenigde Arabische Emiraten, in opvolging van het vorige
bezoek:
Tijdens het bezoek (17 tot 19 december 2012) van BWI, de
HR-directeur van BAM en de HR-directeur van BAM International
aan twee projecten in Jordanië werden geen onregelmatigheden
aangetroffen in de gebieden die ter sprake werden gebracht door
BWI. BWI heeft een rapport uitgebracht om dit te bevestigen.

Belastingstrategie
BAM streeft naar een belastingstrategie die transparant tijdig en
gebaseerd op principes is, ter ondersteuning van onze algemene
bedrijfsstrategie en -doelstellingen. De belastingstrategie is in
overeenstemming met onze gedragscode.
De Groep heeft principes vastgesteld die leidend zijn voor de
belastingstrategie, en de geschiktheid ervan is beoordeeld en
goedgekeurd door de raad van bestuur.
Deze principes bevatten de volgende belangrijke punten:
• Een belastingstrategie die in lijn ligt met onze bedrijfsstrategie
en feitelijke commerciële activiteiten en conform onze
gedragscode is;
• Zorgdragen voor de volledige naleving van alle wettelijke
verplichtingen voor belastingen in alle landen waarin BAM actief
is;
• Proactief management van belastingzaken om ervoor te zorgen
dat onze activiteiten conform de wet zijn;
• Vastleggen van beleid en procedures op het gebied van fiscaal
risicomanagement en het verrichten van gedegen risicoanalyses
voordat belastingplanningsinitiatieven worden ontplooid;
• Periodieke procesbeoordelingen om ervoor te zorgen dat
controles effectief blijven en dat er geen materiële afwijkingen
van geaccepteerde praktijken hebben plaatsgevonden;
• Het onderhouden van goede en open relaties met
belastingautoriteiten en het zorgen voor tijdige rapportage en
transparantie, zodat ze meer inzicht krijgen in onze processen
en systemen.
Binnen dit governance raamwerk wordt het beheer van belastingzaken van de Groep en het management van belastingrisico’s
overgedragen aan de fiscale afdeling van de Groep, die ondersteuning krijgt van de Groep - en decentrale financiële afdelingen.
In overeenstemming met onze belastingstrategie worden
transacties tussen bedrijven binnen onze Groep op zakelijke
voorwaarden afgesloten. De onderlinge prijsstelling tussen
bedrijven binnen de Groep is gebaseerd op reële marktvoorwaarden en de commerciële aard van de transacties.
In overeenstemming met onze belastingstrategie worden de lijnen

BAM genoemd als belastingtopper
De VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame
Ontwikkeling) heeft een verslag gepubliceerd waarin de
transparantie van belastingbetalingen van 70 beursgenoteerde
Nederlandse bedrijven wordt vergeleken. De Koninklijke BAM
Groep staat hierin vierde met zes van de tien punten. In het
recente internationale debat wordt gesteld dat (internationale)
bedrijven moeten worden gedwongen inzicht te geven in de
belasting die per land wordt betaald.
De VBDO heeft de fiscale positie van beursgenoteerde
bedrijven op basis van vier criteria beoordeeld: de transparantie
van betaalde belastingen per land; of bedrijven
belastingbetalingen koppelen aan duurzaamheid; of bedrijven
inzicht geven in hun belastingstrategie; hun aanwezigheid in
belastingparadijzen.

bij transacties tussen bedrijven binnen onze Groep kort gehouden.
Country by country reporting
Sinds het uitbreken van de financiële crisis is er sprake van een
toenemend aantal internationale initiatieven ter bevordering van
transparantie; onder andere door middel van publicatie van
belastinggegevens door multinationals. Veel van deze initiatieven
bevinden zich nog in de ontwerpfase. Onduidelijk is onder meer
nog welke belastingen (winstbelasting, loonheffingen en/of
omzetbelastingen), welke heffende instantie (nationale belastingen
en/of ook regionale en lokale belastingen) en welke rapportagebasis (de in een jaar betaalde belastingen, de in een jaar ten laste van
het resultaat gekomen belastingen of de effectieve belastingdruk)
het betreft. Ten slotte is nog van belang aan wie de rapportage
wordt gericht. Zo gaat het recent door de OECD gepubliceerde
initiatief uit van rapportage aan belastingdiensten, terwijl andere
initiatieven uitgaan van openbare publicatie van
belastingrapportages.
BAM staat positief tegenover (meer) transparantie inzake belastingen. Tegelijkertijd stelt BAM vast dat belastingrapportages alleen
tot meer transparantie leiden indien er sprake is van een internationale standaard die ook voldoende duidelijk is voor alle belanghebbenden. Deze standaard dient rekening te houden met mogelijk
negatieve economische consequenties en moet goed zijn
afgestemd met reeds bestaande transparantieverplichtingen.
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Transactieregister

Mensenrechten

Om een transparante internationale handelsomgeving en ethische
handelsvoorwaarden te creëren en in stand te houden, heeft onze
vastgoedontwikkelaar AM intern een gedragscode gepubliceerd.
Deze gedragscode is conform de NEPROM-richtlijnen en bevat een
programma voor klokkenluiders, fraude en een integriteitscode.
Alle nieuwe medewerkers moeten deze integriteitscode ondertekenen. NEPROM, waarvan AM lid is, houdt regelmatig debatten over
de voortgang en het gebruik van de NEPROM-richtlijnen, waarbij ze
gebruikmaken van een transactieregister. Uit deze debatten is
gebleken dat leden de activiteiten die zij ondernemen met
betrekking tot de NEPROM-richtlijnen waarderen. Andere
organisaties in onze sector overwegen om het bijhouden van een
transactieregister verplicht te stellen. Het transactieregister wordt
regelmatig bijgewerkt. De invulling ervan zal echter altijd een
aandachtspunt blijven.

In reactie op de beschuldigingen die gemaakt zijn met betrekking
tot het hanteren van zwarte lijsten op het London Crossrail project:

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. De CPI classificeert staten op basis van het
waargenomen corruptieniveau op een schaal van 0 tot 100. Wij
behalen het grootste deel van onze omzet in landen met een
corruptie-index die hoger is dan 60. Dit wil zeggen dat in die landen
een laag tot zeer laag risico op corruptie aanwezig is.
Omzet
BAM
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over to
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BAM
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Wat betreft het historisch gebruik van de database van The
Consulting Association (TCA) door BAM bedrijven in het Verenigd
Koninkrijk zijn duidelijke statements en verantwoording te lezen op
de bedrijfswebsites www.bam.co.uk/TCA en www.bamnuttall.co.
uk/PDFfiles/TCA.pdf.

Corruptie-index

60

Op 3 september 2013 maakten de vakbond Unite the Union en de
BFK joint venture (BAM, Ferrovial, Kier) bekend dat zij zijn
overeengekomen om samen verder te werken aan het aanbieden
van transparante arbeidspraktijken waarbij zij onder meer het recht
van werknemers om te kiezen of zij zich aansluiten bij een vakbond
zullen veiligstellen. Daarnaast waren zij het erover eens dat er op
het BFK Crossrail project geen strijdigheden met de Blacklisting
Regulations hebben plaatsgevonden en hebben zij de zaken
daaromtrent afgesloten.

0 0 0
Heel hoog
risico
CPI ≤20
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Dit hoofdstuk geeft specifieke informatie over het rapportageproces
en de rapportagemethoden die wij hebben gebruikt om tot de
cijfers en onderwerpen van dit verslag te komen.

Doelgroep
Wij leggen aan alle belanghebbenden verantwoording af over het
duurzaamheidsbeleid en de bijbehorende resultaten. Het gaat hier
onder meer om opdrachtgevers, BAM-medewerkers, leveranciers en
onderaannemers, aandeelhouders, branchegenoten, ngo’s en
overheden.

Rapportagecriteria – ‘In accordance’ GRI G4 –
Comprehensive
Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de
Comprehensive-optie van de G4-richtlijnen van het Global Reporting
Initiative (GRI). In hoofdstuk 11.1 is een overzicht opgenomen van de
economische, milieugerelateerde en sociale GRI G4- en CRESSprincipes, en de prestatie-indicatoren waarover dit verslag informeert. Bepaalde indicatoren worden kwalitatief gerapporteerd, en
niet kwantitatief. Hoofdstuk 11.1 behandelt rapportages volgens de
kernindicatoren van het G4 – Comprehensive, bijvoorbeeld
kwantitatief of kwalitatief.

Rapportageperiode en rapportagefrequentie
Dit verslag bevat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die
betrekking hebben op het kalenderjaar 2013. Er is een uitzondering
gemaakt voor alle CO2 en afval gegevens die zijn gerapporteerd door
BAM International omdat zij een rapportageperiode hanteren die
loopt van 1 december tot 30 november. Wij accepteren deze
afwijkende rapportageperiode omdat BAM International een
complexe operationele en rapportagestructuur heeft, en omdat er
meer tijd nodig is om ervoor te zorgen dat de gerapporteerde
gegevens betrouwbaar en afdoende zijn. Volgens ons heeft de
afwijkende rapportageperiode van BAM International geen gevolgen
voor het duurzaamheidsverslag van de Groep.
Alle werkmaatschappijen rapporteren per kwartaal over de drie
speerpunten: veiligheid, CO2 en afval. Alle overige gegevens worden
jaarlijks gerapporteerd.

Rapportageproces
Dit jaarverslag, inclusief alle materiele aspecten, is onderdeel van
onze jaarlijkse verslaggeving en is goedgekeurd door BAM’s raad van
bestuur en raad van commissarissen. Bij de gegevensverzameling
wordt rekening gehouden met de structuur van onze organisatie.
De werkmaatschappijen rapporteren zowel kwalitatieve als
kwantitatieve gegevens aan de Groep. De gegevens worden eerst
op groepsmaatschappijniveau geconsolideerd en gevalideerd, en
vervolgens geconsolideerd en verder gevalideerd op Groepsniveau.
Elke rapporterende entiteit heeft een CSR manager, een CSR
controller en een CSR directeur die verantwoordelijk zijn voor de
betrouwbaarheid van de rapportages. Voor de rapportage over
CO2 en afval is in 2009 een rapportagesysteem geïntroduceerd als
uitbreiding op het financiële rapportagesysteem.
Het rapportageproces en de hiervoor gebruikte definities zijn
geformaliseerd in ons handboek voor CSR-rapportages.
Dit handboek biedt hulp bij het meten,
berekenen en inschatten van gegevens. De
bijgewerkte versie van dit handboek werd op
2 oktober 2013 gepubliceerd. De bijgewerkte
versie bevat informatie over veiligheids-, CO2-,
afval- en HR-rapportages. Verder bevat de
bijgewerkte versie bepalingen van de
reikwijdtes, het Key Control Framework en
gedetailleerde voorbeelden van
rapportagecategorieën.

Rapportage-indicatoren
Onze vier hoofdindicatoren worden hieronder uitvoeriger
behandeld. Informatie over de reikwijdte en de gebruikte methoden
van de rapportages voor andere kwantitatieve indicatoren staat in
het duurzaamheidsverslag zelf. Zie ook hoofdstuk 11.5 ‘Verklarende
woordenlijst’ voor meer achtergrondinformatie over de definities
die in het rapportageproces worden gebruikt. De cijfers worden,
indien van toepassing, relatief weergegeven (door middel van
percentages en ratio’s) zodat lezers de jaarlijkse vooruitgang
kunnen bekijken en berekenen, tenzij er volgens de rapportage
criteria absolute cijfers moeten worden gebruikt.

Beperkingen van de rapportage

Veiligheid

Dit verslag bevat gegevens van alle werkmaatschappijen, en
daarmee van al onze activiteiten. Prestaties en gegevens op het
gebied van duurzaamheid worden weergegeven op basis van ons
aandeel. De uitzondering hierop is BAM International, die alle
duurzaamheidsgegevens rapporteert voor joint-ventureprojecten
waar het een leidende rol in speelt.

Op het gebied van veiligheid hebben wij onze ongevallenindex
(IF, Incident Frequency) gedefinieerd als het aantal BAMmedewerkers en mensen die werken onder toezicht van BAM
International die betrokken zijn geweest bij rapporteerbare
incidenten per miljoen gewerkte manuren op onze bouwplaatsen.
Rapporteerbare incidenten zijn gebaseerd op feitelijke ongevallen
en worden nooit afgeleid of ingeschat. De gerapporteerde uren
worden gemeten, berekend of ingeschat. Voor alle bedrijven,
behalve BAM International, worden uitsluitend ongevallen en uren
van BAM-medewerkers opgenomen. BAM International gaat uit van
alle personen die onder hun directe toezicht werken, ook als ze geen
directe arbeidsovereenkomst met Koninklijke BAM Groep hebben.

Vergelijkingsgegevens van 2011 op pagina 2
In januari 2012 werd Tebodin formeel afgestoten. De belangrijkste
cijfers in de tabel op pagina 2 zijn niet aangepast voor het afstoten
van Tebodin.
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Als gevolg hiervan worden alle ongevallen en gewerkte uren van
alle medewerkers die onder toezicht van BAM International werken,
opgenomen in de gerapporteerde ongevallenindex, ongeacht hun
arbeidsovereenkomst. Dit is inherent aan het bedrijfsmodel van
BAM International. In onze publicaties over de ongevallenindex
maken wij onderscheid tussen de ongevallenindex voor alle
werkmaatschappijen inclusief BAM International en de ongevallenindex voor alle werkmaatschappijen in de vijf thuislanden, dus
exclusief de gegevens van BAM International. Zie pagina 36 voor
meer details.

Human Resources (HR)
HR-gegevens worden jaarlijks verzameld door middel van een
gestandaardiseerde vragenlijst. HR-gegevens worden aangeleverd
door de HR-accounts van onze groepsmaatschappijen. Voor BAM
Deutschland waren geen gegevens beschikbaar over gemiddelde
opleidingskosten en gemiddeld aantal opleidingsuren.

Energieverbruik en CO2-uitstoot
Ons energieverbruik en onze broeikasgasinventarisatie is gebaseerd
op de Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and
Reporting Standard, Revised Edition (2004; ‘Corporate Standard’)
die werd uitgegeven door de World Business Council for Sustainable
Development en het World Resource Institute. Wat betreft de
uitstoot van broeikasgassen rapporteren wij alleen de CO2-uitstoot.
Andere broeikasgassen, zoals CH4 (methaan), N2O (stikstofoxide)
komen niet voor in onze emissie-inventaris omdat de uitstoot te
gering is. Wij gebruiken landspecifieke emissie factoren voor het
berekenen van de uitstoot van broeikasgassen, of meer nauwkeurige factoren indien beschikbaar. Wij maken gebruik van gestandaardiseerde conversiefactoren voor het berekenen van
energieverbruik. De reikwijdte van onze verslaglegging omvat onze
directe CO2-uitstoot (scope 1-emissies van onze eigen bronnen),
indirecte CO2-emissies gerelateerd aan de opwekking van ingekochte elektriciteit, verbruikt door BAM (scope 2-emissies) en drie
indirecte categorieën van CO2-emissies als gevolg van onze
bedrijfsactiviteiten van bronnen die niet in bezit of beheer zijn van
BAM: vliegreizen door medewerkers, autoreizen met privéauto’s
door medewerkers en woon-werkverkeer en zakenreizen (scope
3-emissies). De GHG Corporate Value Chain Standard voor
verslaglegging en rapportages is niet geïmplementeerd voor alle
rapportages binnen scope 3. In tegenstelling tot het Greenhouse
Gas Protocol rapporteren wij het brandstofverbruik van geleasede
voertuigen onder scope 1-emissies. Energieverbruik voor stadsverwarming en het gebruik van openbaar vervoer wordt als verwaarloosbaar gezien en wordt daarom niet opgenomen in onze totale
energieconsumptie en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot.
De basis van geconsolideerde energieconsumptie en CO2-uitstoot
wordt gevormd door activiteitsgegevens die op hun beurt zijn
gebaseerd op meteraflezingen, facturen en gegevens die wij
ontvangen van onze leveranciers. Als er geen betrouwbare

gegevens beschikbaar zijn, gebruiken wij berekeningen of inschattingen op basis van betrouwbare methoden en gegevens. Het stelt
ons tevreden dat de ramingen in elk wezenlijk opzicht betrouwbaar
zijn.
Als onze opdrachtgevers ons voorzien van elektriciteit en als wij
betrouwbare informatie kunnen verkrijgen over het verbruik van de
door de opdrachtgever geleverde elektriciteit, wordt dit opgenomen in onze CO2-voetafdruk. Omdat wij bij vliegreizen alleen
informatie krijgen over de CO2-uitstoot, die wij hebben opgenomen
in onze scope 3 uitstoot, maar niet het hieraan verbonden energieverbruik, wordt het energieverbruik door vliegreizen niet opgenomen in het gerapporteerde aantal terajoules (TJ’s).
Het energieverbruik in TJ en de CO2-uitstoot van ons energieverbruik
worden bepaald op basis van conversiefactoren van gerenommeerde
en toonaangevende bronnen. Wij hebben de lijst van emissiefactoren
die gebruikt zijn voor het verslag van vorig jaar niet bijgewerkt. De
gekozen factoren sluiten zo goed mogelijk aan bij het Kyoto-protocol
en het Klimaatverdrag van de VN.
Op onze projecten komt het voor dat BAM brandstof of elektriciteit
levert aan onderaannemers. In onze instructies voor duurzaamheidsrapportage wordt vermeld dat de hoeveelheid brandstof en
elektriciteit die geleverd wordt aan onderaannemers gemeten dient
te worden en niet moet worden opgenomen in de rapportage,
behalve wanneer zij onder supervisie van BAM zijn geleverd, zoals
voor gehuurd materieel, en mogelijk personeel. Echter blijkt het in
de praktijk niet altijd mogelijk om vast te stellen hoeveel brandstof
er geleverd is aan onderaannemers. In die gevallen nemen wij alle
CO2-uitstoot voor onze rekening. Wij blijven erop aandringen dat
hoeveelheden brandstof en elektriciteit die geleverd zijn aan derden
gemeten moeten worden. Dit zal resulteren in meer nauwkeurige
data van onze CO2-uitstoot en meer inzicht in het reductiepotentieel
voor alle betrokkenen.

Afval
Al het afval dat onze bouwplaatsen en kantoren verlaat wordt
gerapporteerd, met name op basis van afvaltickets en gegevens van
onze leveranciers. Afgravings- en sloopafval zijn met name moeilijk
te meten. Het gerapporteerde afval wordt gemeten, berekend of
ingeschat op basis van betrouwbare methoden en gegevens die
gebaseerd kunnen zijn op onze ervaring met vergelijkbare projecten, bijvoorbeeld de verhouding tussen asfalt en aggregaten.
Vanaf 2011 rapporteren wij niet langer in m3 maar in ton en hebben
wij de afvalcijfers van 2009 en 2010 opnieuw berekend. Het
percentage gescheiden afval heeft betrekking op onze Nederlandse
bedrijven en is gebaseerd op informatie van onze afvalbeheerders.
Wij zijn tevreden met het feit dat de omgerekende afvalcijfers een
betrouwbare basis vormen voor toekomstige vergelijkingen van
onze prestaties op dit gebied.
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Grondstoffen
In 2011 zijn wij begonnen met rapportages over de hoeveelheid
gebruikte materialen en de gerecyclede inhoud van verschillende
materialen die door onze Nederlandse bedrijven worden gebruikt.
Wij hebben gekozen voor de grondstoffen die wij in grote
hoeveelheden gebruiken en die een aanzienlijke impact hebben op
natuurlijke bronnen. Wij rapporteren over beton, hout, asfalt,
bakstenen, staal en kalkzandsteen.

deelnemen. In 2014 wordt het emissiehandelssysteem voor NOx
beëindigd. Asfaltcentrales moeten hun NOx-emissies rapporteren
aan de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Een externe auditor
heeft de NOx-emissies per verbruikte brandstofeenheid bepaald.
Wij hebben de emissiefactoren gebruikt om de emissies die
gerelateerd zijn aan het brandstofverbruik te berekenen. Voor joint
venture asfaltcentrales rapporteren wij de NOx-emissies op basis
van ons aandeel in deze asfaltcentrales.

Het grondstofverbruik wordt bepaald door middel van betrouwbare statistische berekeningen (gewogen kleinste-kwadratenmethode) op basis van willekeurige steekproeven uit onze financiële
database. Wij hebben het gemiddelde inkoopvolume per materiaal
bepaald op basis van beoordeelde facturen. Uit deze proef hebben
wij ook een gemiddelde prijs per materiaaleenheid bepaald. Het
gemiddelde inkoopvolume, gedeeld door de gemiddelde prijs,
resulteert in een volume of gewicht per materiaal. Wij hebben
voldoende steekproeven van facturen genomen om statistisch

Verificatie van het verslag

betrouwbare gemiddelden te verkrijgen. De resultaten van onze
statistische analyses vallen binnen een betrouwbaarheidsinterval
van 95 procent. De resultaten zijn statistisch betrouwbaar en
worden gecontroleerd met interne en externe experts en aan de
hand van de gegevens van onze leveranciers en onze inkoopdatabase. De gerecyclede inhoud is gebaseerd op informatie die wij
hebben ontvangen van onze leveranciers.

Dit jaar slaagden wij erin ook een redelijke mate van assurance te
verkrijgen voor onze rapportages over energie en CO2-uitstoot.
Voor alle overige onderdelen van het rapport hebben wij beperkte
assurance verkregen.

Water
Drinkwater
Het volume van de drinkwaterconsumptie is gebaseerd op de
definitieve betalingen in 2013.
Afgepompt water
Het volume van het afgepompte water wordt geschat. Bij deze
schatting wordt gebruik gemaakt van geëxtrapoleerde gegevens
van de in-house drainage-activiteiten van BAM Infratechniek en de
totale-uitgavenanalyse van onze strategische sourcing-gegevens.

Lokale inkoop
Voor onze Nederlandse bedrijven hebben wij onderzocht in
hoeverre onze inkopen afkomstig zijn uit lokale inkoop. Wij hebben
lokale inkoop gedefinieerd als een transactie die gedaan is bij een
leverancier die gevestigd is in hetzelfde land als de bouwplaats. Op
basis van het land van verblijf van onze leveranciers hebben wij het
percentage lokale inkoop berekend. Wij hebben 97 procent van het
inkoopvolume in Nederland kunnen onderzoeken.

NOX
Wij hebben de NOx-emissies gerapporteerd van alle asfaltcentrales,
waarvan een aantal deelnemen aan het Nederlandse NOxhandelssysteem. Vorig jaar hebben wij alleen gerapporteerd over
NOx-emissies van asfaltcentrales in Nederland die hieraan

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft onze raad van bestuur
PwC verzocht om onafhankelijke assurance te geven over het
duurzaamheidsverslag. De Engelse tekst was hierbij leidend. Net als
in de voorgaande jaren hebben wij een redelijke mate assurance
verkregen voor alle informatie met betrekking tot de KPI’s voor
gezondheid en veiligheid die vermeld staan in hoofdstuk 7.1, IF en
SAA.

Met betrekking tot externe assurance passen wij het principe van
‘best standard’ toe. Wij hebben PwC daarom gevraagd gebruik te
maken van NV COS 3410N, een standaard die expliciet is ontwikkeld
voor de verificatie van duurzaamheidsverslagen.
Deze standaard stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de administratie en de in het verslag opgenomen indicatoren en formuleringen.
Lezers kunnen er daarom op vertrouwen dat het verslag een eerlijke
en waarheidsgetrouwe weergave is van duurzaamheid binnen onze
organisatie. Door middel van een gefaseerde aanpak proberen wij
de hoogste mate van assurance te bereiken. Verdere professionalisering van de interne processen zal de komende jaren leiden tot
een hogere mate van assurance voor het duurzaamheidsverslag.

Andere informatiebronnen
In ons financiële jaarrapport rapporteren wij uitgebreid over
de activiteiten van onze organisatie. Ook de bestuursstructuur,
corporate governance en het beloningsbeleid worden hierin
besproken. Deze informatie is ook online beschikbaar
(www.bam.eu).
U kunt contact opnemen met info@bam.nl voor vragen over ons
bedrijf in het algemeen, inclusief klachten over ons gedrag.
Koninklijke BAM Groep kijkt uit naar uw opmerkingen over ons
duurzaamheidsverslag. Als u vragen of opmerkingen over dit
verslag heeft, kunt u contact opnemen met W.J. van Niekerk
(directeur corporate social responsibility) op e-mailadres
csr@bam.eu.
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Aan: de Raad van Bestuur van Koninklijke BAM Groep N.V.

Reikwijdte en werkzaamheden

Rapport betreffende het Duurzaamheidsverslag 2013

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

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben het Duurzaamheidsverslag over 2013 (hierna: ‘het
Verslag’) van Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik onderzocht. In
dit Verslag legt Koninklijke BAM Groep N.V. verantwoording af
over het beleid, de activiteiten en de resultaten in relatie tot
duurzaamheid in 2013.
Combinatie van controle en beoordelingswerkzaamheden
Ons onderzoek bestaat uit de volgende combinatie van controle
en beoordelingswerkzaamheden:
• controle van de indicatoren voor veiligheid en CO2 zoals
opgenomen in de tabel op pagina 2 van het Verslag en de

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 gegevensgerichte
werkzaamheden
Beoordelingswerkzaamheden
Onze belangrijkste beoordelingswerkzaamheden bestonden uit:
• het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van

daaraan gerelateerde toelichtingen in paragrafen 7.1 en 7.2;
• beoordeling van alle overige onderdelen van het Verslag
Controlewerkzaamheden zijn gericht op het verkrijgen van een
redelijke mate van zekerheid op basis van voldoende en geschikte
controle-informatie. Beoordelingswerkzaamheden zijn gericht op
het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid op basis van
werkzaamheden die minder diepgaand zijn dan bij een controle.
De mate van zekerheid bij beoordelingswerkzaamheden is daarom
ook lager dan bij controlewerkzaamheden. Om die reden rapporteren wij onze conclusie met betrekking tot controlewerkzaam
heden 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 Koninklijke BAM Groep N.V. is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van een assurance-rapport inzake het
Verslag.

Verslaggevingcriteria
Koninklijke BAM Groep N.V. heeft verslaggevingscriteria ontwikkeld die zijn gebaseerd op de ‘G4 Richtlijnen’ van het Global
Reporting Initiative (GRI) zoals gepubliceerd in mei 2013, zoals
uiteengezet is in hoofdstuk 9 (‘Over dit verslag’) van het Verslag.
De door Koninklijke BAM Groep N.V. ontwikkelde criteria bevatten
enkele inherente beperkingen die de betrouwbaarheid van de
informatie kunnen beïnvloeden. Wij achten de verslaggeving
criteria relevant en toereikend voor ons onderzoek.

•

inzicht in de branche, relevante maatschappelijke thema’s en
kwesties, relevante wetten en regels en de kenmerken van de
organisatie;
het beoordelen van de aanvaardbaarheid van het verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing hiervan, waaronder
het beoordelen van de uitkomsten van de dialoog met
belanghebbenden en de redelijkheid van schattingen gemaakt
door het management, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van het Verslag;
het beoordelen van de systemen en processen voor informatieverzameling, interne controles en verwerking van de overige
informatie, waaronder de aggregatie van gegevens tot
informatie zoals opgenomen in het Verslag;
het beoordelen van de interne en externe documentatie om te
bepalen of de informatie in het Verslag adequaat is
onderbouwd;
het beoordelen of de duurzaamheidsinformatie is opgesteld ‘in
overeenstemming met’ de G4 Richtlijnen van GRI.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie
Gebaseerd op onze controlewerkzaamheden
Wij zijn van oordeel dat indicatoren voor veiligheid en CO2 zoals
opgenomen in de tabel op pagina 2 van het Verslag en de daaraan
gerelateerde toelichtingen in paragraaf 7.1 en 7.2 in alle van
materieel belang zijnde opzichten, betrouwbaar en toereikend zijn
weergegeven, in overeenstemming met de verslaggevingscriteria
van Koninklijke BAM Groep N.V.
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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 duurzaamheidsbeleid van Koninklijke BAM Groep N.V., van de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in het
verslagjaar, in overeenstemming met de verslaggevingscriteria
van Koninklijke BAM Groep N.V.
Rotterdam, 24 februari 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door
drs. J.G. Bod RA
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Innovatiecentrum voor Danone Baby and
Medical Nutrition, BREEAM Excellent.
BAM Utiliteitsbouw, BAM Techniek,
Utrecht
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1

Bijlage 1: Inhoudsopgave GRI

Informatievoorziening GRI

Pagina

Weglatingen

Externe
Toelichting
assurance

Standaard informatievoorziening
G4-1

G4-2

G4- 3
G4- 4
G4- 5
G4- 6

G4- 7

G4- 8

G4- 9
G4- 10

G4- 11
G4- 12
G4- 13

Verklaring van de hoogste besluitvormer van de
organisatie over de relevantie van duurzaamheid
voor de organisatie en de duurzaamheidsstrategie
van de organisatie.
Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en
kansen.

p. 11.

Assurance

Financieel jaarrapport 2013,
Risico en risicobeheersing,
p. 9.
p. 9.
p. 9.
p. 100 (achterblad).
p. 9.

Assurance

Financieel jaarrapport 2013,
Aandelen Koninklijke BAM
Groep nv, p. 206.
Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en p. 9.
soorten klanten en begunstigden).
Omvang van de organisatie.
p. 2.
A. Totaal aantal medewerkers per arbeidscontract p. 2, 50, 52.
en sekse.
B. T
 otaal aantal vaste medewerkers per aanstellingsvorm en sekse.
C. Totaal personeelsbestand onderverdeeld naar
medewerkers en begeleide medewerkers en
naar sekse.
D. T
 otaal personeelsbestand per regio en sekse.
E. Of een aanzienlijk deel van het werk van de organisatie wordt uitgevoerd door medewerkers die
wettelijk als zelfstandig worden gezien, of door
personen anders dan medewerkers of begeleide
medewerkers, waaronder medewerkers of begeleide medewerkers van aannemers.
F. Eventuele significante veranderingen in medewerkersaantallen (zoals seizoensgebonden variatie in toerisme of landbouw).

Assurance

Naam van de organisatie.
Voornaamste merken, producten en diensten.
Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.
Het aantal landen waar de organisatie actief is, en
namen van de landen waar grote werkzaamheden
plaatsvinden of landen die specifiek van belang
zijn voor de duurzaamheidsonderwerpen die in dit
verslag worden beschreven.
Eigendomsvorm en juridische vorm.

Percentage medewerkers dat onder een collectieve
arbeidsovereenkomst valt.
Beschrijving van keten.
Eventuele significante veranderingen tijdens de
verslagperiode wat betreft de omvang, structuur
of eigendom van de organisatie of keten.

p. 14.
Financieel jaarrapport 2013,
p. 9, Organisatiestructuur,
p. 201.

Assurance
Assurance
Assurance
Assurance

Assurance
Assurance
F. Niet van toepas- Assurance C. Informatie over
sing, gezien deze
begeleide medeindicator
werkers is dit jaar
niet van toepasniet beschikbaar
sing is op onze
in verband met
bedrijfsactiviteiten.
de significante
hoeveelheid
contracten
waarin arbeid is
opgenomen in
totale onderaannemer prestatie
contracten. Deze
contracten geven
geen specifieke
voorwaarden
voor de hoeveelheid te leveren
arbeid. Wij
zullen dit in de
komende twee
jaar oplossen.
Assurance 67 procent
Assurance
Assurance Er waren geen significante veranderingen in 2013
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Informatievoorziening GRI

G4- 14

Of en hoe de voorzorgsaanpak of het voorzorgsprincipe wordt behandeld door de organisatie.

G4- 15

Extern ontwikkelde economische, milieu- en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die
de organisatie onderschrijft of ondersteunt.
Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties.
A. Alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde financiële verklaringen of vergelijkbare documenten van de organisatie.
B. Of er entiteiten zijn die opgenomen zijn in de
geconsolideerde financiële verklaringen of vergelijkbare documenten van de organisatie, maar
niet opgenomen zijn in het verslag.
A. Het proces voor het vaststellen van de inhoud
van het verslag en de reikwijdte.
B. Hoe de organisatie de rapportageprincipes voor
het bepalen van de inhoud van het verslag heeft
geïmplementeerd.
Alle materiele aspecten die vastgesteld zijn tijdens
het bepalen van de inhoud van het verslag.
De reikwijdte binnen de organisatie van ieder
materieel aspect.

G4- 16

G4- 17

G4- 18

G4- 19
G4- 20

G4- 21

De reikwijdte buiten de organisatie van ieder
materieel aspect.

G4- 22

De gevolgen van eventuele herformuleringen of
informatie uit eerdere verslagen en de redenen
voor dergelijke herformuleringen.

Pagina

Weglatingen

p. 92, 93.

Externe
Toelichting
assurance
Assurance Wij hebben dit
opgenomen in onze
risicomanagement
systemen, indien
van toepassing.
Wij zijn ons niet
bewust van activiteiten die voor
zorgsmaatregelen
vereisen.
Assurance

p. 92, 93.

Assurance

Financieel jaarrapport 2013,
Overzicht van voornaamste
dochterondernemingen en
deelnemingen, p. 200.

Assurance

p. 16, 17.

Assurance

p. 17.

Assurance

p. 17 (hier wordt verwezen naar pagina’s waarin,
voor materiele aspecten,
grenzen van de impact
binnen en buiten BAM zijn
omschreven), DMA (zie
de verwijzingen voor alle
materiele aspecten in deze
GRI Inhoudsopgave)
p. 17 (hier wordt verwezen naar pagina’s waarin,
voor materiele aspecten,
grenzen van de impact
binnen en buiten BAM zijn
omschreven), DMA (zie de
verwijzingen voor alle
materiele aspecten in deze
GRI Inhoudsopgave)
p. 2.

Assurance

Assurance

Assurance

2013 – 77

Informatievoorziening GRI

Pagina

G4- 23

p. 68.

Externe
Toelichting
assurance
Assurance

p. 14.

Assurance

p. 14.

Assurance

p. 14-17.

Assurance

p. 16.

Assurance

p. 67.

Assurance

p. 67.

Assurance 15 maart 2013
Assurance

p. 69.

Assurance

p. 67, 71, 75-87.

Assurance

p. 69.

Assurance

Financieel jaarrapport 2013,
Corporate governance, p.
67

Assurance

p. 25.

Assurance

G4- 24
G4- 25
G4- 26

G4- 27

G4- 28
G4- 29
G4- 30
G4- 31
G4- 32

G4- 33

G4- 34

G4- 35

Significante veranderingen ten opzichte van
eerdere rapportageperiodes met betrekking tot de
scope en reikwijdte van aspecten.
Lijst van relevante groepen stakeholders die
betrokken zijn bij de organisatie.
Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die betrokken worden bij de organisatie.
Aanpak voor de inzet van stakeholders, waaronder
de frequentie van de inzet per type en groep stakeholders en een indicatie van of er stakeholders zijn
betrokken in het kader van de voorbereiding van
het verslag.
Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die
naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid
van stakeholders en hoe de organisatie hierop
heeft gereageerd, onder andere in de rapportages. De groepen stakeholders die ieder van deze
belangrijke onderwerpen en vraagstukken naar
voren hebben gebracht.
Rapportageperiode (fiscaal jaar of kalenderjaar)
voor de verschafte informatie.
Datum van het meest recente verslag.
Rapportagecyclus (bijvoorbeeld jaarlijks, twee keer
per jaar).
Contactpunt voor vragen over het verslag of de
inhoud ervan.
A. ‘in accordance’-optie die de organisatie heeft
gekozen.
B.Inhoudsopgave GRI voor de gekozen optie.
C. Verwijzing naar rapport inzake externe
assurance als ten aanzien van het verslag
externe assurance is verkregen.
A. Beleid en huidige praktijk met betrekking tot
het verkrijgen van externe assurance voor het
verslag.
B. I ndien niet opgenomen in het assurance-rapport
bij dit duurzaamheidsverslag, de scope en basis
van de geleverde externe assurance.
C. Relatie tussen de organisatie en assuranceverstrekkers.
D. O
 f het hoogste bestuurslichaam of (top)
managers betrokken zijn bij de verkrijging van
assurance voor het duurzaamheidsverslag van
de organisatie.
Governancestructuur van de organisatie, inclusief
commissies van het hoogste bestuurslichaam;
commissies die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming over economische, milieu- en sociale
effecten.
Proces voor het delegeren van bevoegdheid voor
economische, milieu- en sociale thema’s van het
hoogste bestuurslichaam naar de (top)managers
en andere medewerkers.

Weglatingen
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Pagina

G4- 36

Of de organisatie een functie of functies op
bestuursniveau heeft met verantwoordelijkheid
voor economische, milieu- en sociale thema’s en of
de houders van deze functies direct rapporteren
aan het hoogste bestuurslichaam.
Processen voor advies tussen stakeholders en het
hoogste bestuurslichaam inzake economische,
milieu- en sociale thema’s. Als advies gedelegeerd
is, beschrijf aan wie en eventuele terugkoppeling
naar het hoogste bestuurslichaam.
De samenstelling van het hoogste bestuurslichaam
en de commissies hiervan op basis van:
• Leidinggevende of niet-leidinggevende functie;
• Onafhankelijkheid;
• Functieperiode;
• Het aantal significante posities en verplichtin-

p. 25.

Externe
Toelichting
assurance
Assurance

p. 14-16.

Assurance

Financieel jaarrapport 2013,
Verslag van commissarissen aan aandeelhouders, p.
75, Corporate governance
(onafhankelijkheid), p.67,
Personalia raad van com-

Assurance

gen van iedere persoon en de aard van deze
verplichtingen;
• Sekse;
• Lid van ondervertegenwoordigde sociale
groepen;
• Competenties op het gebied van economische,
milieu- en sociale effecten;
• Vertegenwoordiging stakeholders.
Of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam
eveneens een leidinggevende functie heeft.

missarissen, p. 94.

Nominatie- en selectieprocedures voor het hoogste
bestuurslichaam en commissies, en de criteria die
worden gebruikt om de leden van het hoogste
bestuurslichaam te nomineren en selecteren.
Processen die het hoogste bestuurslichaam hanteert om belangenverstrengeling te vermijden of
beheersen.
Geef aan of stakeholders op de hoogte worden
gesteld van belangenverstrengeling.

Financieel jaarrapport 2013,
Selectie- en benoemingscommissie, p. 82.
Financieel jaarrapport 2013,
Corporate governance,
p. 67; Verslag van commissarissen aan aandeelhouders, p. 75.

Assurance

De rol van het hoogste bestuurslichaam en de (top)
managers bij de ontwikkeling, goedkeuring en bijwerking van doel-, waarde- of missieverklaringen,
strategieën, beleidsmaatregelen en de streefcijfers
met betrekking tot economische, milieu- en sociale
effecten.
Maatregelen die genomen zijn om de verzamelde
kennis van het hoogste bestuurslichaam op het
gebied van economische, milieu- en sociale thema’s
te ontwikkelen en vergroten.

p. 25, aanvullende informatie in ons financieel jaarrapport 2013, Functionarissen,
p. 203

Assurance

p. 25, aanvullende informatie in ons financieel
jaarrapport 2013, Risico en
risicobeheersing, p. 9.

Assurance

G4- 37

G4- 38

G4- 39

G4- 40

G4- 41

G4- 42

G4- 43

Financieel jaarrapport 2013,
Personalia raad van commissarissen, p. 94.

Weglatingen

Assurance De voorzitter
van het hoogste
bestuurslichaam
heeft geen leidinggevende functie.
Assurance
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Pagina

G4- 44

Financieel jaarrapport 2013,
Verslag van commissarissen
aan aandeelhouders, p. 75

G4- 45

G4- 46

G4- 47

G4- 48

G4- 49

G4- 50

A. Processen om de prestaties van het hoogste
bestuurslichaam te evalueren ten aanzien van economische, milieu- en sociale thema’s. Geef aan of
deze evaluatie door een onafhankelijke partij wordt
uitgevoerd, en hoe vaak. Geef aan of deze evaluatie
uit een zelfassessment bestaat.
B. Rapportages ondernomen naar aanleiding van
de evaluatie van de prestaties van het hoogste
bestuurslichaam ten aanzien van economische,
milieu- en sociale thema’s, waaronder, ten minste,
veranderingen in lidmaatschap of in de werkwijze
van de organisatie.
A. De rol van het hoogste bestuurslichaam bij
de identificatie en het beheer van economische,
milieu- en sociale effecten, risico’s en kansen.
B. Of er gebruik wordt gemaakt van overleg met
stakeholders om het hoogste bestuurslichaam te
ondersteunen bij de identificatie en het beheer van
economische, milieu- en sociale effecten, risico’s
en kansen.
De rol van het hoogste bestuurslichaam bij evaluatie van de effectiviteit van het risicobeheer van
de organisatie met betrekking tot economische,
milieu- en sociale thema’s.
Frequentie van de evaluatie door het hoogste
bestuurslichaam van de economische, milieu- en
sociale effecten, risico’s en kansen.
Hoogste commissie of functie die het duurzaamheidsverslag van de organisatie beoordeelt en
goedkeurt, en controleert of alle belangrijke
aspecten behandeld zijn.
Proces waarmee belangrijke vraagstukken
worden gecommuniceerd met het hoogste
bestuurslichaam.
Aard en totaal van de belangrijke vraagstukken die
aan het hoogste bestuurslichaam werden gecommuniceerd en de manier(en) waarop ze werden
opgepakt en opgelost.

Weglatingen

Externe
Toelichting
assurance
Assurance

Financieel jaarrapport 2013,
Risico en risicobeheersing,
p. 9.

Assurance

Financieel jaarrapport 2013,
Verslag van commissarissen
aan aandeelhouders, p. 75.

Assurance

Financieel jaarrapport 2013,
verslag van commissarissen
aan aandeelhouders, p. 75.
p. 16, 17.

Assurance

p. 25.

Assurance

p. 10.

Assurance

Assurance
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G4- 51

A. Remuneratiebeleid voor het hoogste bestuursFinancieel jaarrapport 2013,
lichaam en (top)managers voor onderstaande
Remuneratierapport, p. 86.
vergoedingen:
• Vaste en variabele vergoeding;
• Prestatievergoeding;
• Op aandelen gebaseerde vergoeding;
• Bonussen;
• Uitgestelde of verworven aandelen;
• Toetredingsbonussen of stimulerende
betalingen bij indiensttreding;
• Ontslagvergoedingen;
• Terugvorderingen;
• Pensioenregelingen, inclusief het verschil tussen
de uitkeringsregeling en de premiehoogte voor
het hoogste bestuurslichaam, (top)managers en
alle andere medewerkers.
B. H
 oe prestatiecriteria in het remuneratiebeleid
zich verhouden tot de economische, milieu- en
sociale doelstellingen van het hoogste bestuurslichaam en de (top)managers.

G4- 52

Proces voor het vaststellen van remuneratie.

G4- 53

Hoe stakeholders om hun mening wordt gevraagd
en hoe hiermee rekening wordt gehouden bij de
remuneratie, inclusief resultaten van stemmingen
over het remuneratiebeleid en voorstellen, indien
van toepassing.
Verhouding tussen de totale jaarlijkse vergoeding p. 48.
voor de hoogstbetaalde persoon binnen de organisatie in ieder land waarin significante activiteiten
plaatsvinden en de totale jaarlijkse vergoeding van
alle medewerkers (exclusief de hoogstbetaalde
persoon) in datzelfde land.

G4- 54

Financieel jaarrapport 2013,
Remuneratierapport, p. 86.
Financieel jaarrapport 2013,
Remuneratierapport, p. 86.

Weglatingen

Externe
Toelichting
assurance
Assurance

Assurance
Assurance

Data van onze
Assurance
werkzaamheden
in ‘de rest van de
wereld’ zijn dit jaar
niet beschikbaar
in verband met
beperkte tijd en
deelname in joint
venture projecten.
Wij zullen dit in de
komende twee jaar
oplossen.
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G4- 55

Pagina

Verhouding tussen de procentuele stijging van
de totale jaarlijkse vergoeding voor de hoogstbetaalde persoon binnen de organisatie in ieder land
waarin significante activiteiten plaatsvinden en de
gemiddelde procentuele stijging van de totale jaarlijkse vergoeding van alle medewerkers (exclusief
de hoogstbetaalde persoon) in datzelfde land.

Weglatingen
Informatie is
weggelaten door
incomplete data bij
verschillende werkmaatschappijen.
Wij zullen dit in de
komende twee jaar
oplossen.

G4- 56

Waarden, principes, standaarden en normen voor p. 61.
gedrag zoals gedragscodes en ethische codes.
G4- 57
Interne en externe mechanismes om advies in te
p. 61.
winnen over ethisch en wettelijk gedrag, en zaken
met betrekking tot organisatorische integriteit,
zoals telefonische advies- en hulpdiensten.
G4- 58
Interne en externe mechanismen voor rapportage- p. 61, 62.
vraagstukken over onethisch of onwettelijk gedrag
en zaken met betrekking tot organisatorische
integriteit, zoals escalatie via het lijnmanagement,
klokkenluidersmechanismen of hotlines.
Algemene standaardtoelichtingen voor sector

Externe
Toelichting
assurance
Niet van
toepassing

Assurance
Assurance

Assurance

Niet beschikbaar
Specifieke standaardtoelichtingen
Toelichtingen op managementbenadering
EC

Economische prestaties

EC
EN
EN
EN
EN
EN
EN
LA
LA
LA
LA

SO
SO

Inkooppraktijken
Materialen
Energie
Emissies
Effluenten en afval
Transport
Milieubeoordeling leverancier
Arbeidsveiligheid (arbo)
Trainingen en opleidingen
Diversiteit en gelijke kansen
Leveranciersbeoordeling van
werkomstandigheden
Vrijheid van vereniging en collectieve
arbeidsonderhandelingen
Lokale gemeenschappen
Anti-corruptie

SO

Concurrentiebelemmerend gedrag

HR

Financieel jaarrapport 2013,
Strategische agenda 20132015, p. 7.
p. 52.
p. 24.
p. 38.
p. 38.
p. 24, 44.
p. 40.
p. 52.
p. 35, 36, 38.
p. 49, 50.
p. 48, 49.
p. 52.

Assurance

p. 61, 62.

Assurance

p. 55.
p. 61, aanvullende informatie in ons financieel
jaarrapport 2013, Risico en
risicobeheersing, p. 9.
p. 61, aanvullende informatie in ons financieel
jaarrapport 2013, Risico en
risicobeheersing, p. 9.

Assurance
Assurance

Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance

Assurance
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SO

PR
G4- EC1
G4- EC2

G4- EC3
G4- EC4

Pagina

Compliance

p. 61, aanvullende informatie in ons financieel
jaarrapport 2013, Risico en
risicobeheersing, p. 9.
Compliance
p. 61, 62.
Directe economische waarde gegenereerd en
Financieel jaarrapport
gedistribueerd.
2013, p. 3.
Financiële implicaties en andere risico’s en kansen Financieel jaarrapport 2013,
voor de activiteiten van de organisatie als gevolg Risico en risicobeheersing,
van klimaatverandering.
p. 9.
Dekking van de verplichtingen in verband met het Financieel jaarrapport 2013,
vastgestelde uitkeringsplan van de organisatie.
Personeelskosten, p. 170.
Financiële steun van een overheid.

Weglatingen

Externe
Toelichting
assurance
Assurance

Assurance
Assurance
Assurance

Assurance

Percentage van uitgaven aan lokale leveranciers op
locaties met significante activiteiten.
G4- EN1 Gebruikte materialen naar gewicht of volume.
G4- EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat
bestaat uit gerecyclede grondstoffen.
G4- EN3 Energieverbruik binnen de organisatie.
G4- EN4 Energieverbruik buiten de organisatie.
G4- EN5 Energie-intensiteit.
G4- EN6 Vermindering van energieverbruik.
G4- EN7 Vermindering in energiebehoefte van producten
en diensten.
G4- EN15 Directe broeikasgasuitstoot (scope 1).
G4- EN16 Energie indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2).
G4- EN17 Overige indirecte broeikasgasuitstoot (scope 3).
G4- EN18 Emissie-intensiteit broeikasgasuitstoot.

p. 52.

Assurance BAM heeft geen
financiële steun
van overheden
ontvangen.
Assurance

p. 45.
p. 45.

Assurance
Assurance

p. 38.
p. 38.
p. 38.
p. 38.
p. 28, 41, 42.

Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance

p. 39.
p. 39.
p. 39.
p. 2.

Assurance
Assurance
Assurance
Assurance

G4- EN19 Vermindering van broeikasgasuitstoot.

p. 38.

G4- EC9

G4- EN20 Emissie van ozonafbrekende stoffen.

BAM rapporteert
alleen CO2emissies, omdat
de uitstoot van
andere broeikasgassen door BAM
als niet relevant
wordt beschouwd.
BAM rapporteert Assurance
alleen CO2emissies, omdat
de uitstoot van
andere broeikasgassen door BAM
als niet relevant
wordt beschouwd.
Deze indicator is
Niet van
niet van toepastoepassing
sing, omdat
ozonafbrekende
stoffen zoals SO2
(zwaveldioxide)
niet in significante
hoeveelheden worden uitgestoten
door BAM.
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G4- EN21 Nox, sox en andere significante luchtemissies.

G4- EN22 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming. p. 46.

G4- EN23 Totaalgewicht afval naar type en
verwijderingsmethode.
G4- EN24 Totaal aantal en volume van significante lozingen.

G4- EN25 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd,
geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk
geldt op grond van bijlage i, ii, iii en viii van de
tweede conventie van bazel en het percentage
afval dat internationaal is getransporteerd.
G4- EN26 Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde
habitats die significante gevolgen ondervinden van
de waterafvoer en -afvloeiing van de organisatie.

p. 44.

Weglatingen

Externe
Toelichting
assurance
Assurance 30 ton NOX

Significante
luchtemissies
anders dan NOXemissies worden
als niet relevant
beschouwd.
Informatie buiten Assurance
Nederland is nog
niet beschikbaar,
daarom zijn waterafvoer naar type en
verwijderingsmethode weggelaten
voor de werkmaatschappijen buiten
Nederland. Wij
streven ernaar
om onze scope
uit te breiden met
country by country
rapportage in de
komende jaren.
Assurance

Geen
Dit is niet direct van
assurance toepassing op onze
bedrijfsactiviteiten.
Tijdens bepaalde
projecten kunnen
er echter ongelukken met vervuilde
materialen plaatsvinden. In 2013
kregen een van
onze Belgische en
een van onze Britse
bedrijven te maken
met gemorst
materiaal op onze
bouwplaatsen.
Informatie is weg- Niet van
gelaten om dat
toepassing
deze indicator niet
direct van toepassing is op onze
bedrijfsactiviteiten.
Informatie is
Niet van
weggelaten. Wij
toepassing
werken volgens
nationale milieuwetgeving. Deze informatie is daarom
niet relevant.
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Pagina

G4- EN30 Significante milieugevolgen van het transport van p. 39.
producten en andere goederen en materialen die
worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden.
G4- EN32 Percentage nieuwe leveranciers dat gecontroleerd
is volgens milieucriteria.

G4- EN33 Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu in de keten en de genomen
maatregelen.

G4- LA5

G4- LA6

G4- LA7
G4- LA8

G4- LA9

Percentage van het totale personeelsbestand dat
is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke
arbo-commissies van werkgevers en werknemers
die bijdragen aan de controle op en advies over
arbo-programma’s.
Soorten letsel en de verhouding tussen letsel-,
p. 36, 50.
beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en
het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio
en per sekse.

Medewerkers met een hoge incidentie van of een
hoog risico op werkgerelateerde ziektes.
Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in
formele overeenkomsten met vakbonden.

Weglatingen

Externe
Toelichting
assurance
Assurance

Informatie is
weggelaten. Wij
zoeken in de
komende jaren
naar wederzijdse
voorkeursrelaties
op de langere termijn met partners
die waarde toevoegen en ons helpen
om onze keten te
verbeteren.
Informatie is
weggelaten. Wij
zoeken in de
komende jaren
naar wederzijdse
voorkeursrelaties
op de langere termijn met partners
die waarde toevoegen en ons helpen
om onze keten te
verbeteren.

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Assurance 0,7 procent in
Nederland

Informatie over
soort letsel en
uitvaldagen is
weggelaten. Deze
informatie was dit
jaar niet beschikbaar. Wij zullen
dit komend jaar
oplossen.

Assurance

p. 43

Assurance

p. 43.

Assurance Vastgelegd in
collectieve arbeidsovereenkomsten
Assurance

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per
p. 49.
jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar
sekse en medewerkerscategorie.
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G4- LA10

G4- LA11

G4- LA12

Pagina

Programma’s voor competentiemanagement en
p. 49, 50, 52.
levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van
medewerkers garanderen en hen helpen bij het
afronden van hun loopbaan.
Percentage medewerkers dat regelmatig wordt
ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling, onderverdeeld naar sekse en
medewerkerscategorie.
Samenstelling van bestuurslichamen en onder
verdeling van medewerkers per medewerkers
categorie, onderverdeeld naar geslacht,
leeftijdsgroep, minderheid en andere indicatoren
voor diversiteit.

G4- LA14

Percentage nieuwe leveranciers dat gecontroleerd
is volgens arbeidspraktijkcriteria.

G4- LA15

Significante feitelijke en mogelijke negatieve
gevolgen voor arbeidspraktijken in de keten en de
genomen maatregelen.

Weglatingen

Externe
Toelichting
assurance
Assurance

Assurance 100 procent

Assurance De samenstelling
van bestuurs
lichamen van BAM
is gebaseerd op
dezelfde principes
voor gelijke kansen
als bij alle teamsamenstellingen binnen BAM en voldoet
aan ons Onder
nemingsprincipe
over gelijkheid
en diversiteit van
medewerkers.
Niet van
toepassing

Informatie is
weggelaten. Wij
zoeken in de
komende jaren
naar wederzijdse
voorkeursrelaties
op de langere termijn met partners
die waarde toevoegen en ons helpen
om onze keten te
verbeteren.
Informatie is
Niet van
weggelaten. Wij
toepassing
zoeken in de
komende jaren
naar wederzijdse
voorkeursrelaties
op de langere termijn met partners
die waarde toevoegen en ons helpen
om onze keten te
verbeteren.
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Informatievoorziening GRI

G4- HR4

Activiteiten en leveranciers waar het recht op
uitoefening van de vrijheid van vereniging en
collectieve arbeidsonderhandelingen geschonden
of ernstig bedreigd zou kunnen worden en de
maatregelen die zijn genomen om deze rechten te
steunen.

G4- SO1

Percentage van de activiteiten waarbij de lokale
gemeenschap betrokken is, effectbeoordelingen
en ontwikkelingsprogramma’s.

G4- SO2

Activiteiten met aanzienlijke potentiële of
werkelijke negatieve gevolgen voor plaatselijke
gemeenschappen.
Totaal aantal en percentage van alle activiteiten die
beoordeeld zijn op een hoog risico voor corruptie
en de vastgestelde significante risico’s.
Communicatie en trainingen over anticorruptiebeleid en –procedures.
Bevestigde incidenten met corruptie en genomen
maatregelen.

G4- SO3

G4- SO4
G4- SO5

G4- SO7

G4- SO8

G4- PR9

Pagina

p. 13.

Weglatingen

Externe
Toelichting
assurance
Assurance Omdat wij geloven
dat het risico hierop
erg klein is, hebben
wij geen analyse
uitgevoerd van het
recht op uitoefening van de vrijheid
van vereniging
en collectieve
arbeidsonderhandelingen. Zie ‘Eerlijk
zakendoen’ voor
onze managementbenadering.
Wij streven ernaar Assurance
om volgend jaar
een percentage op
te nemen in ons
verslag gebaseerd op formele
overeenkomsten
en beleid per materiele locatie van
onze activiteiten.
Assurance Zie hoofdstuk 7.7
voor voorbeelden.

p. 64.

Assurance

p. 61.

Assurance

p. 62.

Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiep. 62.
belemmerend gedrag, anti-kartel-, en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze
rechtszaken.
Monetaire waarde van significante boetes en totaal p. 62.
aantal niet-monetaire sancties wegens het niet
naleven van wet- en –regelgeving.
Monetaire waarde van significante boetes wegens p. 62.
het niet naleven van wet- en -regelgeving
Met betrekking tot de levering en het gebruik van
producten en diensten.

Informatie buiten
Nederland is niet
beschikbaar en is
daarom weggelaten. Wij zullen
dit in de komende
jaren oplossen.
Assurance

Assurance

Assurance
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Weglatingen

Externe
Toelichting
assurance

Specifieke standaardtoelichtingen voor sector
CRE1
CRE3
CRE4
CRE5

Energie-intensiteit van gebouwen.
p. 41.
De intensiteit van broeikasgasuitstoot van
p. 41.
gebouwen.
De intensiteit van broeikasgasuitstoot van nieuwe p. 38.
bouw- en renovatieactiviteiten.
Land dat gesaneerd is of waar volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen sanering nodig is voor
het bestaande of beoogde gebruik.

CRE6

Percentage van de organisatie waarvan is bevestigd p. 93.

CRE7

dat het werkt conform een internationaal erkend
arbo-managementsysteem.
Aantal personen dat vrijwillig of onvrijwillig is
verplaatst of geherhuisvest door ontwikkelings
projecten, voor ieder project afzonderlijk.

CRE8

Soort en aantal duurzaamheidscertificaten, -beoor- p. 42.
delingen en label-programma’s voor nieuwbouw,
management, bewoning en herontwikkeling.

Assurance
Assurance
Assurance
Assurance Wij zijn niet bekend
met locaties die
gesaneerd moeten
worden vanwege
onze activiteiten,
of eigen terrein
dat gesaneerd is of
gesaneerd moet
worden.
Assurance

Assurance Wij zijn niet bekend
met activiteiten die
geleid hebben tot
vrijwillige of onvrijwillige verplaatsing.
Assurance

88 – 2013

11.2 Bijlage 2: Duurzaamheidstools en -producten

Tool
e-Calculator

Toolkit Bestaande
Bouw

Gebieden Energie
Neutraal

Geotechnicalcarbon
calculator
PCC tool (Project
Carbon Calculator)
Toolkit Module
Duurzame
Gebiedsontwikkeling

Toolkit Duurzame
Kantoren
Product/Dienst
BoxBarrier

Clean Screen

Ecobeach
FDRS

Modulogreen
(geveltuinen)

Omschrijving
e-Calculator berekent de totale werkelijke energielasten op basis
van de kenmerken van de woning, het aantal personen dat er gaat
wonen en het energiegedrag van de bewoner.
Toolkit Bestaande Bouw geeft inzicht in budgetbepaling voor
energiebesparingen en helpt bij het invullen van de juiste
toepassingen van technieken. Deze Toolkit is een hulpmiddel bij
het vinden van de juiste oplossing voor de verschillende knelpunten en problemen waarmee een oude woning kampt.
GEN bestaat uit breed consortium van koploperbedrijven,
verdeeld over de meest uiteenlopende disciplines. Deze partijen
willen vooroplopen bij de ontwikkeling en uitvoering van
innovatieve concepten, om zo in versneld tempo energieneutrale
gebieden te realiseren. GEN levert een kant-en-klare aanpak om
energieneutraliteit te bereiken, inclusief praktische oplossingen.
Deze tool berekent de CO2 -emissies van funderings- en geotechnische werken. Het is ontwikkeld om aannemers en opdrachtgevers
de CO2-voetafdruk van hun projecten te laten bepalen.
De Project Carbon Calculator (PCC) is een praktisch instrument
om in samenwerking met ketenpartners de CO2-reductiekansen te
bepalen in de inkoop- en bouwfase van een bouwproject.
Deze gids biedt gemeentelijke projectleiders en initiatiefnemers
hulp bij het ontwikkelen van hun energieneutrale wijk. De aanpak
uit deze gids bestaat uit 20 bouwstenen die belemmeringen
kunnen wegnemen en die op verschillende momenten in het
proces bruikbaar zijn.
De Toolkit Duurzame Kantoren is een praktische handleiding om
het ontwikkelproces van een duurzaam kantoor goed en efficiënt
te kunnen managen.
Omschrijving
De BoxBarrier is een zeer effectief tijdelijk waterkeringssysteem
welke gebruikt kan worden voor het tijdelijk ophogen van een dijk
of voor het creëren van een tijdelijke dijk op een vlak terrein. Op
deze manier kan de BoxBarrier overstroming van het achterliggend
terrein voorkomen. Het concept achter de BoxBarrier kan
omschreven worden als eenvoudig, omdat het gebruik maakt van
zijn eigen tegenstander: het keert water met water.
Het luchtzuiverende scherm CleanScreen zuivert de lucht van
fijnstof en stikstofdioxide. Daarnaast reduceert CleanScreen ook
geluid.
Ecobeach is een innovatief systeem dat met behulp van natuurlijke
aanzanding een breder en droger strand creëert.
Het fijn stof reductiesysteem FDRS zorgt voor een gezonde
omgeving door het afvangen van ‘fijn’ stof deeltjes, met als
resultaat minder vervuiling, minder onderhoud, minder effect van
vervuilende uitstoot en dus een betere leefomgeving
De Modulogreen® Geveltuin biedt de mogelijkheid om probleemloos een echte verticale tuin te realiseren die duurzaam en
zelfstandig kan functioneren en ecologisch is in te richten.

Verwijzing
www.e-calculator.nl

www.toolkitonline.nl/toolkit-bestaandebouw.5353.lynkx

www.gebiedenenergieneutraal.nl/

www.geotechnicalcarboncalculator.com

www.bamco2desk.nl

www.toolkitduurzamegebiedsontwikkeling.nl

www.aeneas.nl/toolkit-duurzame-kantoren.8152.lynkx
Verwijzing
www.boxbarrier.com

www.cleanscreen.nl

www.ecobeach.nl
http://baminfratechniekmobiliteit.nl/
specialismen/binnenstedelijk/
fijn-stof-reductiesysteem-fdrs
http://mostertdewinter.nl/modulogreen
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Product/Dienst
LEAB

LE2AP

OfficeUp
Weigh-In-Motion

W&R Woning

Pleasant Pass
ViaVerde

Xbloc/Eco Xbloc

Xeroflor
(vegetatiedaken)

Emissieloze weg

Omschrijving
Energie-efficiënt asfalt, dat dezelfde kwaliteit levert als traditioneel asfalt, maar met 40 procent minder energie en 24 procent tot
40 procent minder CO2 uitstoot.
LE2AP (Low Emission2 Asphalt Pavements) is een demonstratieproject dat deel uit maakt van het LIFE-programma, een instrument
van de Europese Commissie voor extra financiering van initiatieven
voor het milieu. Met LE2AP wil BAM Wegen de weg bereiden naar
duurzame in situ asfaltproductie, de 3D-weg ( Doorstroming,
Duurzaamheid en Decibellen-weg).
OfficeUp is specialist van gebouwtransformatie in Nederland.
Weigh-in-Motion registreert zonder belemmering van de
verkeersstroom gegevens over het gewicht van voertuigen. Deze

Verwijzing
www.bamwegen.nl/duurzaamheid/leab

kunnen betrekking hebben op zeer nauwkeurige weging van een
enkele (vracht)auto tot en met de geaggregeerde gewichten van
voertuigen voor een bepaald deel van de (snel)weg. Met behulp
van deze gegevens is het mogelijk ontwerp en onderhoud van
wegen en wegdekken te plannen.
W&R kent geen standaardwoning, maar een referentiewoning die
als vertrekpunt dient bij elk uniek ontwerp. W&R realiseert
duurzame energiezuinige woningen, zoals de W&R Groenwoning
en de W&R Passiefwoning.
Een tunnel die via een interactief systeem met de fietser
communiceert.
Een groen en innovatief alternatief voor traditionele beton- en
asfalt- verhardingen. Duurzaam materiaalgebruik resulteert in een
technisch hoogwaardig product met een bijzonder milieu- vriendelijk profiel.
Het Xbloc is een enkellaags golfbrekerblok, robuust en makkelijk
te plaatsen. Voor het blok is 15 procent minder beton nodig dan bij
andere enkellaagse golfbrekerblokken, dit resulteert in een
besparing van CO2 -emissies van meer dan 20 procent.
De Xeroflor vegetatiedaken zijn in staat tussen de 40 en 80
procent van al het regenwater te bufferen en/of vertraagd af te
voeren naar het riool. De rest van het water wordt door de planten
gebruikt of verdampt. Door de toepassing van de vegetatiedaken
warmen deze daken zomers niet meer op tot 80 °C. Dit spaart
energie op de klimaatbeheersing en verbetert het binnenklimaat.
Omdat Xeroflor het dak beschermt tegen mechanische belasting,
temperatuurswisselingen, IR en Ultra Violet, wordt een levensduur verlenging van de dakbedekking gerealiseerd die varieert
van 100 tot 300 procent. Andere voordelen van het Xeroflor
vegetatiesysteem zijn onder andere de geluidsabsorptie, opname
van stof, de opname en afbraak van schadelijke stoffen en een
bijdrage aan de ecologische infrastructuur ten aanzien van flora
en fauna.

weigh-in-motion-wim

Diverse duurzame diensten en producten ten aanzien van de
verbetering van geluid, integraal groen, licht, lucht, water en
energie op en rondom wegen.

www.emissielozeweg.nl

http://bamle2ap.nl/

www.office-up.nl
http://baminfratechniekmobiliteit.nl/
specialismen/handhaving/

www.bamwoningbouw.nl/nl-nl/
regio/1/71/11/wr.aspx

www.pleasantpass.com
www.viaverde.nu

www.xbloc.com

http://mostertdewinter.nl/daktuinenvegetatiedaken/xeroflor-de-basis
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11.3

Bijlage 3: Onderscheidingen

Prijzen

Project

Werkmaatschappij

Beste Parkeergarage van het jaar 2013
Nederlandse Bouwpluim 2013

Parkeergarage Nieuw Zaailand te Leeuwarden
A12 Lunetten – Veenendaal

CMG Irish Building & Design Awards- Contractor of
the Year 2013
RTPI Awards for Planning Excellence 2012-13
Crossrail Environmental Award-winnaars

-

BAM Civiel
BAM Civiel, BAM
Infraconsult, BAM
Infratechniek, BAM Wegen
BAM Contractors

Opdrachtgevers

Tom McCarthy van BNK JV C501 (samenwerking)
en Ali Sufyan van BNK JV C501 (respect)
Victor&Wonen

BAM Nuttall
BAM Nuttall

Allianz Business to Arts Awards 2013; hoog
genomineerd voor ‘Best use of Creativity in the
Community’
Twee Considerate Constructors Awards - Gold
Acht Considerate Constructors Awards - Silver
Acht Considerate Constructors Awards - Bronze
2013 Crossrail Young and Community Investment
Sustainability Award
Considerate Contractors Beyond Compliance
Considerate Contractors Beyond Compliance
Considerate Contractors Beyond Compliance
Medewerkers

Cork Midsummer Festival

BAM Contractors

-

BAM Nuttall
BAM Nuttall
BAM Nuttall
BAM Nuttall

Marine Transportation Wallasea Island
Liverpool Street Station Steve Lowder
Porthdinllaen Lloyd Wickens

BAM Nuttall
BAM Nuttall
BAM Nuttall

Construction Safety Partnership Safety Rep of the
Year Award
National Federation of Builders-Apprentice Scheme
of the Year - Midlands Region
Apprentice Ambassador Award - NE Region
Apprentice of the Year Award - NE Region
BITC National Employability Award - Big Tick
Reaccredited
Construction Skills, Leadership & People
Development Award - Western Region
CIOB Construction Manager of the Year - Silver
Award (projecten tussen €30-€50 miljoen)
2013 RoSPA Gold Occupational H&S
Gateway Inspiration Health and Safety Award
Crossrail Target Zero Commendation
Ketenpartners

SB3 Doughiska

BAM Contractors

Coventry Shared Apprentice Scheme

BAM Construct UK

Leeds Arena
Leeds Arena
Ready, Steady, Work

BAM Construct UK
BAM Construct UK
BAM Construct UK

Leeds Arena

BAM Construct UK

Engineering Building NUIG

BAM Contractors

-

BAM Nuttall
BAM Nuttall
BAM Nuttall

FSC Ketenaward 2013
Energie

100 Hoog Rotterdam

BAM Woningbouw

CDP Climate Disclosure Leadership Index (CDLI)
Benelux

-

Koninklijke BAM Groep

Gouden duimstok
Samenleving

BAM Woningbouw
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Prijzen

Project

Werkmaatschappij

CEEQUAL Outstanding Achievement Awards; Highly
Commended – Energy & Carbon
Passief Bouwen Award 2013 (Passive Construction
Award 2013)
Grondstoffen

Olympic Park: gebouwen, bruggen en snelwegen

BAM Nuttall

Herstructurering Bijvank Noord fase 1 Enschede

BAM Woningbouw

Jan 2013 Crossrail Greenline Award – Waste
management
Award Duurzame Architectuur 2013

-

BAM Nuttall

Gemeentehuis Brummen

Gouden Kikker Award 2013
Betonprijs - categorieën: utiliteitsbouw en construc-

Gemeentehuis Brummen
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse

BAM Techniek, BAM
Utiliteitsbouw
BAM Utiliteitsbouw
BAM Utiliteitsbouw

tief ontwerp
Betonprijs - categorie: uitvoering
Milieu

zaken en Koninkrijksrelaties
Erasmus MC Rotterdam

BAM Utiliteitsbouw

CEEQUAL (Civil Engineering Environmental Quality
Assessment and Award Scheme) Outstanding
Achievement
Awards; Winnaar - landschapsontwikkeling
CEEQUAL Outstanding Achievement Awards; Highly
Commended – Waterbronnen en watermilieu
CEEQUAL Award; Excellent 94.4%

Olympic Park: parken en openbare ruimte

BAM Nuttall

Olympic Park: parken en openbare ruimte

BAM Nuttall

Olympic Park Landschap en openbare ruimte
(noordelijk deel van park)
A2 Lydden Street Lighting
Codegate Environment Project

BAM Nuttall

-

BAM Nuttall

Green Apple Award; Environmental best practice
2012 Construction Computing Awards
Prosperity
Guardian Sustainable Business Awards

BAM Nuttall
BAM Nuttall
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11.4	Bijlage 4: Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale
handvesten die BAM onderschrijft of steunt

Certificering

Werkmaatschappij

Land waarin van toepassing

Active Housing-intentieovereenkomst met
CIB
Bewuste Bouwers

BAM Woningbouw

Nederland

Bouw en Hout-convenant voor de stimulering van het gebruik van duurzaam hout
Building Woodworkers International (BWI)
Buitengewoon
Secundair Onderwijs Baarle - Drongen
CO2-Prestatieladder

Considerate Constructors Scheme
Constructing Better Health
Diversiteitshandvest
E-driver
Ellen MacArthur Foundation

BAM Civiel, BAM Rail, BAM Utiliteitsbouw, BAM Wegen, Nederland
BAM Woningbouw, Heilijgers
Koninklijke BAM Groep
Nederland
Koninklijke BAM Groep
CEI-De Meyer

Wereldwijd
België

BAM Civiel, BAM Infraconsult, BAM Infratechniek, BAM
Rail, BAM Utiliteitsbouw, BAM Wegen, BAM
Woningbouw
BAM Construct UK, BAM Nuttall, BAM PPP
BAM Nuttall
Wayss & Freytag Ingenieurbau
Koninklijke BAM Groep
Koninklijke BAM Groep

Nederland

ENCORD
Engineers Ireland ‘Engineers Week’
Erkenningsregeling van ProRail 2006
branche ingenieursbureau’s
European Sustainable Tropical Timber
Coalition (STTC)
FSC
Green Deal Ballast
Green Deal Beton
Greenwich University
Hearts & Minds
Het Nieuwe Draaien
Intentieverklaring stofvrije gereedschappen:
kwartsstof
Investors in People - Gold
International Integrated
Reporting Council

Koninklijke BAM Groep
BAM Contractors
BAM Infraconsult

Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Nederland
Belgie, Duitsland, Ierland,
Nederland en Verenigd
Koninkrijk
Europa
Ierland
Nederland

Koninklijke BAM Groep

Nederland

BAM Utiliteitsbouw, BAM Woningbouw
BAM Rail
BAM Rail, BAM Woningbouw
BAM Nuttall
BAM Civiel
BAM Infratechniek, BAM Rail, BAM Wegen
BAM Utiliteitsbouw

Nederland
Nederland
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Nederland
Nederland
Nederland

BAM Nuttall

Verenigd Koninkrijk

Koninklijke BAM Groep

ISO 9001

Balteau, Balteau i.e., BAM Techniek, BAM Rail, BAM
Infratechniek, BAM Woningbouw, BAM Utiliteitsbouw,
BAM Infraconsult, BAM Materieel, BAM Civiel, BAM
Wegen, BAM International, Heilijgers, BAM Nuttall,
BAM Construct UK, BAM Contractors, BAM

België, Duitsland, Ierland,
Nederland en Verenigd
Koninkrijk
Wereldwijd

ISO 14001

Deutschland, Wayss & Freytag Ingenieurbau,
Interbuild, CEI-De Meyer, Betonac, Galère.
BAM Civiel, BAM Techniek, BAM Rail, BAM Infratechniek, Wereldwijd
BAM Utiliteitsbouw, BAM Wegen, BAM Nuttall, BAM
Construct UK, BAM Contractors, Interbuild, Galère,
Wayss & Freytag Ingenieurbau

2013 – 93

Certificering

Werkmaatschappij

Land waarin van toepassing

Kent Wildlife Trust
Krajicek Foundation
Leidende principes: Samenwerken en
ketenverantwoordelijkheid
Manifest Maatschappelijk verantwoord
inkopen en ondernemen
McMillan Cancer Support
MPS Techniek VU medisch centrum Cancer
Center Amsterdam
MVO Prestatieladder
National Community Wood Recycling
Project
National Skills Academy Framework
NAVB-handvest ‘Lever veilig’
OHSAS 18001

BAM Nuttall
BAM Woningbouw
Koninklijke BAM Groep

Verenigd Koninkrijk
Nederland
Wereldwijd

Koninklijke BAM Groep

Nederland

BAM Nuttall
BAM Techniek

Verenigd Koninkrijk
Nederland

BAM Utiliteitsbouw
BAM Nuttall

Nederland
Verenigd Koninkrijk

BAM Construct UK
Betonac
BAM Civiel (aandeel 8 procent), BAM Contractors
(aandeel 8 procent), BAM Construct UK (aandeel 17
procent), BAM Infraconsult (aandeel 8 procent), BAM
Infratechniek (aandeel 27 procent), BAM International
(aandeel 100 procent), BAM Nuttall (aandeel 100
procent), BAM Wegen (aandeel 100 procent), BAM
Woningbouw (aandeel 100 procent), Galère (aandeel
100 procent). Interbuild (aandeel 100 procent), totaal
aandeel 45 procent. Aandeel gebaseerd op moment
van behalen certificaat
BAM Woningbouw
AM
BAM Nuttall
BAM Infraconsult

Verenigd Koninkrijk
België
Wereldwijd

BAM Rail, BAM Wegen regio Oost
BAM Woningbouw
BAM Woningbouw
Koninklijke BAM Groep
Koninklijke BAM Groep
BAM Woningbouw

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

AM, AM RED
BAM Utiliteitsbouw
Baleau, Balteau i.e., BAM Infra Asset Management,
BAM Infratechniek, BAM Materieel, BAM Rail, BAM
Speciale Technieken, BAM Techniek, BAM Wegen,
BAM Utiliteitsbouw, BAM Woningbouw, Betonac,
CEI-De Meyer, Galère.
BAM Civiel, BAM Leidingen & Industrie, BAM Techniek,
BAM Wegen
BAM Infraconsult, BAM Infratechniek, BAM Rail
Betonac

Nederland
Nederland
België, Nederland

Partner Rotterdam Cirkelstad
RICS
RoSPA
SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit
Bouwnijverheid)
Social return
SKB Stichting Klantgericht Bouwen
De Stroomversnelling
Talent naar de top
The Borneo Initiative
Toolkit Energie-neutrale
gebiedsontwikkeling
Transactieregister
Turntoo
VCA

VCA Petrochemie
Veiligheidsladder
VKW Ondernemen versterkt Limburg

Nederland
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Nederland

België, Nederland
Nederland
België, Nederland

94 – 2013

11.5

Bijlage 5: Verklarende woordenlijst

Afgravingsafval

Anti-corruptie

Arbeidsveiligheid

Asfalt
Baksteen
Belastingstrategie
Beton en specie
BIM
BIS-leveranciers
Bouwafval
BREEAM

BWI
CCS

CEM I
CEM II
CEM III
CME
CO2-uitstoot

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.
Acties van BAM of BAM-medewerkers om corruptie te bestrijden. Corruptie is ‘misbruik maken van
toevertrouwde macht voor privaat gewin’ (definitie: www.corruptie.org) en kan worden geïnstigeerd
door individuen of organisaties. Corruptie omvat praktijken zoals omkoping, betaling van smeergeld,
fraude, afpersing, samenzwering en het witwassen van geld. Onder corruptie valt ook het aanbieden of
ontvangen van giften, leningen, vergoedingen, beloningen of andere voordelen aan of van een persoon
als aansporing om iets te doen dat oneerlijk of illegaal is, of dat leidt tot een breuk in het vertrouwen in
de bedrijfsvoering van de onderneming (Transparency International, ‘Business Principles for Countering
Bribery’, 2011). Het kan hier gaan om betalingen in contanten of in natura zoals gratis producten, giften
en vakanties, of speciale persoonlijke diensten ten behoeve van een oneigenlijk voordeel of die kunnen
resulteren in morele druk om een dergelijk voordeel te ontvangen.
Heeft betrekking op:
• Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke
arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en het advies over
arbo-programma’s;
• Soorten letsel en de verhouding tussen letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het
aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per sekse;
• Medewerkers met een hoge incidentie van of een hoog risico op werkgerelateerde ziektes;
• Afspraken over arbo-thema’s vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden.
Een mengsel van gravel of verpulverde steen, zand en bitumen.
Bouwblokken van keramisch materiaal
De uitvoering van het belastingbeleid van Koninklijke BAM Groep en het beheer van belastingrisico’s.
De grondstoffen voor beton zijn gravel, zand, cement en water. De inkoop van beton, specie en cement
wordt opgenomen in dit productsegment.
Building Information Modelling, manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of de constructie wordt opgebouwd als een digitaal 3D-model en database.
Leveranciers (zowel facilitaire en ICT- als bouwprocesgerelateerde leveranciers) waarmee BAM
werkmaatschappij-overkoepelende contracten heeft afgesloten.
Ongewenst materiaal dat op de bouwwerf wordt geproduceerd, dat niet geclassificeerd kan worden als
sloop- of afgravingsafval.
Building Research Establishment Environmental Assessment Method, een manier om de duurzaamheidsprestaties van een gebouw te berekenen. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam
gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. Het doel is om
gebouwen te beoordelen en een duurzaamheidslabel te verkrijgen (bv. voldoende, goed, zeer goed,
uitstekend, buitengewoon).
Building and Wood Worker’s International
Considerate Construction Scheme, nationaal initiatief in het Verenigd Koninkrijk, opgezet door de
bouwnijverheid ter verbetering van haar imago. Bouwplaatsen en bedrijven die zich registreren bij CCS,
worden gecontroleerd conform de ‘Code of Considerate Practice’.
Cement dat bestaat uit 95 procent portlandklinker en 5 procent additieven.
Cement dat bestaat uit 69 procent portlandklinker, 26 procent vliegas en 5 procent additieven.
Cement dat bestaat uit 25 procent portlandklinker, 70 procent hoogovenslak en 5 procent additieven.
Construction and Mechanical and Electrical Services, de bouw en mechanische en elektrische
dienstverlening.
Het vrijkomen van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer. CO2 ontstaat tijdens een oxidatiereactie van
koolwaterstoffen, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen.
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Concurrentiebelemmerend
gedrag

Compliance
productverantwoordelijkheid
DBFMO

DBOM

Directe materialen
Diversiteit en gelijke kansen

Economische prestaties

ECTP
Effluenten en afval

ENCORD
Energie

Emissies
Ethibel
EU-doelstellingen 20-20-20

FSC
Geprefabriceerd beton

Acties van BAM of BAM-medewerkers die kunnen resulteren in samenspanning met potentiële
concurrenten om prijsafspraken te maken; biedingen te coördineren; markt- of productiebeperkingen
te creëren; geografische gebieden en productlijnen af te bakenen met als doel de effecten van de
mededinging te beperken.
Heeft betrekking op de monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en
regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten.
Design, Build, Finance, Maintain, and Operate, een aanbestedingsformaat waarin niet alleen alle
bouwfases, maar ook alle verantwoordelijkheid voor de financiering wordt overgedragen aan een
private partij (voor bijv. 20, 25 of 30 jaar).
Design, Build, Operate and Maintain, een soort bouwovereenkomst waarin een van de partijen
gedurende een vooraf bepaalde periode verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw, bewoning en
het gebruik van een gebouw/constructie.
Materialen die aanwezig zijn in een eindproduct/bouwproject, uitgedrukt in gewicht of volume.
Heeft betrekking op de samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per
medewerkerscategorie, onderverdeeld naar sekse, leeftijdsgroep, minderheid en andere indicatoren
voor diversiteit.
Heeft betrekking op:
• Directe economische waarde die gegenereerd en gedistribueerd wordt;
• Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van BAM als gevolg
van klimaatverandering;
• Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van BAM;
• Financiële steun van een overheid.
Het European Construction Technology Platform benadert ontwikkeling in de bouwsector vanuit het
perspectief van de maatschappij, duurzaamheid en technologische vorderingen.
Heeft betrekking op:
• Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming;
• Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode;
• Totaal aantal en volume van significante lozingen;
• Het gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk
geldt;
• Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde
habitats die significante gevolgen ondervinden van de waterafvoer en -afvloeiing van BAM.
European Network of Construction Companies for Research and Development, een Europees forum
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie onder leiding van de bouwsector.
Heeft betrekking op:
• Energieverbruik binnen BAM;
• Energieverbruik buiten BAM;
• Energie-intensiteit;
• Vermindering van energieverbruik;
• Vermindering in energiebehoefte van producten en diensten.
Emissies van broeikasgassen
Onafhankelijk adviesagentschap voor sociaal verantwoordelijke investeringen dat banken en makelaars
adviseert bij het aanbieden van ethische spaarrekeningen en investeringsfondsen.
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 energieefficiëntie met 20 procent moet zijn verhoogd en 20 procent van de energie op duurzame wijze moet
worden opgewekt.
Forest Stewardship Council, een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert.
FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.
Geprefabriceerde componenten van beton (inclusief staalversterking). Bijv. palen/funderingen, muren,
vloeren, betontegels enz.
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GHG-protocol
GRI
Hout

IF

Impact

Inkooppraktijken
Innovatie
Kantoorafval
KPI
LEAB
‘Lean’-constructie
Leveranciersbeoordeling voor
arbeidspraktijken

Materialen

Materiële aspecten
Milieubeoordeling leverancier

Ngo
OHSAS

Operationele prestaties
Plaatselijk

Greenhouse Gas Protocol, fungeert als internationaal administratief hulpmiddel voor overheden en
bedrijfsleiders, om inzicht te krijgen in het kwantificeren en beheren van broeikasgasemissies.
Global Reporting Initiative, netwerkorganisatie die de basis legde voor ‘s werelds meest gebruikte
matrix inzake duurzaamheidsverslagen.
Rond hout en verwerkt hout in nieuwe (samengestelde) producten, bijv. hout voor kozijnen, houten
panelen, vurenhout voor schuren of daken. Inclusief hergebruikte of gerecyclede houtproducten zoals
MDF-panelen of spaanplaat.
Op het gebied van veiligheid hebben we onze ongevallenindex gedefinieerd als het aantal BAMmedewerkers en mensen die werken onder toezicht van BAM International die betrokken zijn geweest
bij rapporteerbare incidenten per miljoen gewerkte manuren op onze bouwplaatsen.
In dit verslag verwijst de term ‘impact’ naar aanzienlijke economische, milieu- en sociale effecten, die
positief, negatief, feitelijk, mogelijk, direct, indirect, kortdurend, langdurend, opzettelijk of onopzettelijk kunnen zijn.
Heeft betrekking op het deel van de uitgaven betreffende lokale leveranciers op belangrijke
bedrijfslocaties.
De voortdurende ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of processen en hun succesvolle
implementatie als deel van de bedrijfsontwikkeling.
Afval dat tijdens kantoorwerkzaamheden vrijkomt, zoals papier en karton.
Key Performance Indicators, variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren.
Een 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.
Een manier van bouwen en construeren die erop gericht is om verspilling en andere zaken die geen
toegevoegde waarde bieden te elimineren.
Heeft betrekking op:
• Percentage nieuwe leveranciers dat gecontroleerd is volgens arbeidspraktijkcriteria;
• Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor arbeidspraktijken in de keten en de
genomen maatregelen.
Heeft betrekking op:
• Gebruikte materialen naar gewicht en volume;
• Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit gerecyclede grondstoffen.
Materiële aspecten weerspiegelen de aanzienlijke economische, milieu- en sociale effecten van BAM;
of hebben een sterke invloed op de beoordelingen en beslissingen van stakeholders.
Heeft betrekking op:
• Het percentage nieuwe leveranciers dat gecontroleerd is volgens milieucriteria; Significante feitelijke
en mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu in de keten en de genomen maatregelen;
• Aantal klachten over milieugevolgen die zijn ingediend, behandeld en opgelost volgens formele
klachtenprocedures.
Niet-gouvernementele organisatie, een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en die zich op
een of andere manier richt op een maatschappelijk belang.
Occupational Health and Safety Advisory Services, een VGM-zorgsysteem dat eisen bevat voor een
VGM-managementsysteem waarmee de organisatie werkgerelateerde VGM-risico’s kan beheersen en
de prestatie van het systeem kan verbeteren.
Al onze prestaties die direct voortkomen uit onze activiteiten.
Verwijst naar het land waarin wij actief zijn.
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Plaatselijke gemeenschappen

Gerecyclede grondstoffen
QHSE
Relaties met internationale
opdrachtgevers
SAA
Sociale compliance
Stakeholders

Trainingen en opleidingen

Transparantie
Transport

Sloopafval
VBDO

Vrijheid van vereniging en
collectieve
arbeidsonderhandelingen
W&R Groenwoning

Personen of groepen personen die in gebieden wonen en/of werken die economisch, sociaal of op het
gebied van milieu beïnvloed worden (positief of negatief) door de activiteiten van BAM. De plaatselijke
gemeenschap kan bestaan uit personen die in de buurt wonen van waar wij onze activiteiten verrichten,
maar ook uit geïsoleerde gemeenschappen die op afstand van onze activiteiten wonen maar beïnvloed
worden door de effecten van deze activiteiten.
Materialen die ruwe grondstoffen vervangen die gekocht of verkregen worden van interne of externe
bronnen en die geen door Koninklijke BAM Groep geproduceerde bijproducten of niet-producten zijn.
Quality Health Safety and Environment; kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.
Wanneer grote wereldwijde opdrachtgevers onze expertise begrijpen. Het relateert ook aan het volgen
van de ontwikkelingen bij grote wereldwijde opdrachtgevers wereldwijd en het volgen van de ontwikkeling van hun infrastructuur.
Safety Awareness Audits; intern ontwikkeld evaluatiesysteem waarmee de mate en kwaliteit van de
ongevallenbeheersing door het management kan worden bepaald.
Heeft betrekking op de monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire
sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving.
Entiteiten of personen waarvan met redelijkheid kan worden verwacht dat ze significante gevolgen
ondervinden van de activiteiten, producten en diensten van BAM, en van wier activiteiten met redelijkheid kan worden verwacht dat ze van invloed zijn op de mogelijkheden van BAM om met succes zijn
strategieën te implementeren en zijn doelstellingen te bereiken. Het gaat daarbij om entiteiten of
personen die op grond van de wet of internationale verdragen rechtens aanspraken kunnen maken
jegens de organisatie.
Heeft betrekking op:
• Alle beroepsopleidingen en -instructies;
• Educatief verlof voor medewerkers dat betaald wordt door BAM;
• E xterne trainingen en opleidingen die in hun geheel of gedeeltelijk door de organisatie worden
betaald;
• Trainingen over specifieke onderwerpen zoals veiligheid en gezondheid.
Coaching door leidinggevenden op locatie valt niet onder opleidingen.
Het aanleveren van financiële en niet-financiële informatie over het behalen van onze strategische
doelen.
Het verplaatsen van bronnen en goederen van de ene locatie naar de andere (tussen leveranciers,
productiefaciliteiten, opslagplaatsen en de klant) met behulp van diverse transportmiddelen, waaronder
passagiersvervoer (zoals forenzen en zakenreizen).
‘Ongewenst’ materiaal dat ontstaat bij (selectieve) sloopwerkzaamheden.
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, vereniging opgericht met het doel om de
kapitaalmarkt te verduurzamen. De VBDO maakt multinationals en beleggers bewust van de bijdrage
die ze kunnen leveren aan een duurzame kapitaalmarkt, door hen te wijzen op hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
Het recht van werknemers en werkgevers om, zonder toestemming vooraf, organisaties naar eigen
keuze op te richten of zich bij die organisaties aan te sluiten.
Duurzame en energiezuinige woningen.
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Colofon

Omslag: Het Hazza Bin Zayed Stadion in Al Ain,
Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)

Vormgeving:
Boulogne Jonkers, Zoetermeer

BAM International, de werkmaatschappij van
Koninklijke BAM Groep die actief is buiten Europa,
heeft in Al Ain, Abu Dhabi (Verenigde Arabische

Illustraties:
Michael Boulogne

Emiraten), het Hazza Bin Zayed Stadion voltooid na
een uiterst snel bouwtraject van zestien maanden.
Het stadion, dat voldoet aan de FIFA-normen, heeft
een oppervlakte van 45.000 vierkante meter en telt
25.000 zitplaatsen.
Het stadion voldoet tevens aan de innovatieve
groene Estidama standaard.
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De hoogste BREEAM-score ooit
Het project op de omslag van het
duurzaamheidsverslag van 2012, het
nieuwe hoofdkwartier van de
Co-operative Group gebouwd door BAM
Construct UK, heeft de hoogste BREEAM
score ooit ter wereld gekregen (96,16
procent) (ten tijde van de toetsing).
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