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KPI

2012 2011 2010 2009
Meerwaarde
Opbrengsten (in € miljoen) 7.404 7.920 7.611 8.324
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders 
   (in € miljoen) -187,4 126,0 15,3 31,3

Mensen
Gemiddeld aantal fte 23.188 26.639 26.840 28.464
Opleidingskosten per medewerker (in €) 712 753 683 -
Man / vrouw in % 87%/13% 86%/14% 86%/14% 85%/15%

Veiligheid
Ongevalsindex (IF) 6,9 7,3 7,3 7,3
Veiligheidsbewustzijn-audits SAA) 72,1 71,3 70,6 67,1

CO2

CO2-emissie (in kiloton) 249 259 272 277
CO2-emissie-intensiteit (ton per € miljoen) 33,6 32,7 35,7 33,3
Energie (in terajoule) 3.383 3.576 3.692 -

Afval
Afval (in miljoen ton) 3,5 4,0 5,1 6,6
Bouw- en kantoorafval (in kiloton) 230 245 394 574
Afvalscheiding in % 25 21 20 18

Resultaten
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Op weg naar duurzame prestaties



Voorwoord

‘Duurzaamheid maakt deel uit van de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid 

van Koninklijke BAM Groep’
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De strategie van onze Groep is nauw verbonden met duurzaam heid. 
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 onze MVO-gebieden: onze reputatie, onze license 
to operate en 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 gedurende langere 
termijn waarde kunnen creëren voor onze onderneming. 

De financiële crisis heeft ook in 2012 invloed gehad op onze 
markten. Er is meer nadruk komen te liggen op het verder verhogen 
van duurzaamheid in onze processen, in onze producten en in onze 
betrokkenheid bij de stakeholders, onder wie onze ketenpartners. 
Nieuwe marktomstandigheden vragen om innovatieve, duurzame 
oplossingen met lage levensduur kosten voor een gebouwde 
omgeving die duurzaam is. Om die uitdaging aan te gaan, blijven 
wij initiatieven ontwikkelen, zoals ‘energie neutrale gebiedsontwik-
keling’ en slimme huisvestingsoplossingen, waarmee wij de norm 
stellen voor een integrale benadering van duurzaamheid en 
levensduurkosten. Daarnaast hebben wij ons beleid versterkt voor 
CO2- en afvalbeperking, waaronder dat voor mobiliteit en huisves-
ting. Overeenkomstig onze strategie om onze activiteiten in de 
gebouwde omgeving uit te breiden, nemen wij deel aan energy 
service companies (ESCo’s). Wij innoveren onze complexe multidis-
ciplinaire projecten via Building Information Modeling (BIM) en 
andere nieuwe technieken en gaan contacten aan met gemeen-
schappen in onze  internationale groeimarkten.

Wij verwachten dat onze nadruk op duurzaamheid ervoor zal 
zorgen dat ons bedrijf de komende jaren beter in staat zal zijn om 

schokken op te vangen. BAM heeft de bouwsector de weg 
gewezen bij het verankeren van gezondheids- en veiligheids-
beginselen en wij doen er alles aan om vergelijkbare resultaten  
te boeken op het gebied van duurzaamheid. Volgens ons is dat 
essentieel voor het welslagen van onze onderneming op de lange 
termijn.

Tijdens onze multistakeholderdialoog in 2012 werd duidelijk dat 
wij in de keten nog meer verantwoordelijkheid moeten nemen 
voor innovatie, veiligheid en mensenrechten. Het vervult ons met 
trots dat wij hebben kunnen bijdragen aan nieuwe sectorinitiatie-
ven, zoals een nieuw internationaal sectorprotocol voor CO2-
emissie, en samen met opdrachtgevers en sectorpartners hebben 
gewerkt aan een governance code voor veiligheid in de bouw. 
Leveranciers moeten nu bekend zijn met de inhoud van de UN 
Guiding Principles on Human Rights, en zij moeten deze richt-
snoeren eerbiedigen en toezien op naleving.

Wij zijn uitgeroepen tot sectorleider in de Carbon Disclosure 
Leadership Index met een score van 93 uit 100 punten, en 
eindigden als derde in de Benelux Top 150. Ons duurzaamheids-
verslag 2011 kwam in de sector op de eerste plaats en eindigde  
als negende, met een hogere score (2010: negende), in de 
toonaangevende Nederlandse duurzaamheidsindex 
(Transparantiebenchmark).  Wat betreft de Verantwoord 
Ketenbeheer Benchmark van  VBDO waren wij ook sectorleider en 
stonden wij in de algemene resultaten achtste met een hogere 
score (2011: achtste). Dat wij opgenomen zijn in de Ethibel 
Sustainability Index en het Beleggingsuniversum van Triodos Bank 
zien wij als een belangrijke waardering door private partijen. 

In 2013 zien wij mogelijkheden om opnieuw vooruitgang te 
boeken in ons streven naar erkenning als één van Europa’s 
toonaangevende duurzame bouwondernemingen op basis van 
nog betere KPI-scores.

A+
Koninklijke BAM Groep is sinds 16 september 2009 

geselecteerd voor opname in het Ethibel EXCELLENCE-

investeringsregister. Deze opname is opnieuw bevestigd 

op 28 februari 2011 en op 27 februari 2013.

N.J. de Vries, voorzitter 

raad van bestuur (links), 

en W.J. van Niekerk, 

directeur corporate 

social responsibility.

Met veel genoegen presenteren wij ons zesde duurzaamheidsjaarverslag. Dit verslag maakt deel 

uit van het financiële jaarrapport van Koninklijke BAM Groep over 2012. Het is extern geverifieerd 

en voldoet voor het eerst aan het hoogste toepassingsniveau GRI 3.1 A+, met inbegrip van het 

sectorsupplement voor de bouw (Construction and Real Estate Sector Supplement - CRESS).
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*  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.

Organisatiestructuur Koninklijke BAM Groep

Vastgoed

Duitsland

BAM Properties *

Kaïros

BAM Property **

Wereldwijd

Verenigd Koninkrijk

Ierland

Immo BAM

België

AM Real Estate Development

BAM PPP

Infra

BAM Nuttall

BAM International

BAM Civil **

W&F Ingenieurbau

CEI-De Meyer

Betonac

BAM Technics

Galère

BAM Civiel

BAM Infratechniek

BAM Rail

BAM Wegen

Nederland

Publiekprivate samenwerking

AM

Werkmaatschappij

Actief in deze sector

Sector

Bouw en techniek

BAM Deutschland

BAM International

BAM Construction *

BAM Building **

Interbuild

CEI-De Meyer

BAM Technics

Galère

Heilijgers

BAM Utiliteitsbouw

BAM Techniek

BAM Woningbouw

*  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.
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Op 12 juni 2012 introduceerde ENCORD 

(European Network of Construction 

Companies for Research and Development) 

een protocol voor CO2-emissie om  

bouwondernemingen wereldwijd te  

helpen met het meten en rapporteren  

van hun uitstoot.
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Inleiding

2
BAM werkt voortdurend aan de verbetering 

van haar operationele prestaties.  

Dat is mogelijk dankzij strakkere controles, 

beter risicobeheer, de uitvoering van  

lean-, BIM-, duurzaamheids- en veiligheids-

initiatieven, en de voortzetting van de  

nationale en Groepsbrede 

inkoop      programma’s.
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BAM streeft ernaar in 2020 te worden erkend als één van de 
toonaangevende 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 duur-
zaamheids- 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 optimalise-
ren van het werkkapitaal.

2.  Leiderschap in complexe multidisciplinaire projecten
  BAM ondersteunt het succes van de bedrijfsonderdelen door 

betere interne samenwerking en de afstemming van bedrijfs-
processen. 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 en Afrika. Tot slot blijft 
BAM streven naar intensievere relaties met wereldwijd 
opererende opdrachtgevers in de olie- en gas-, mijnbouw- en 
industriële sector.

2.2  Hoe wij werken

Bouwactiviteiten zijn gewoonlijk projectgestuurd en volgen de 
conjuncturele schommelingen en de vraag van overheid en 
bedrijfsleven. Steeds meer activiteiten van onze onderneming 
breiden zich uit in de levensduur van de objecten in de gebouwde 
omgeving, waardoor kansen ontstaan voor meer dienstgerichte 
bedrijfsmodellen. De markten waarop BAM actief is, worden 

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 2012 was BAM in totaal in 46 landen actief. Op de 
thuismarkten biedt BAM opdrachtgevers een uitgebreid pakket 
producten en diensten in vier sectoren: bouw en techniek, infra, 
vastgoed en publiekprivate samenwerking. 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 24.000 medewerkers. De aandelen van de onder-
neming zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.

BAM bouwt aan hechte, duurzame relaties met haar 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 producten en diensten en - niet  
in de laatste plaats - om de inzet, kennis en ervaring van de 
medewerkers.

Strategische agenda
Elke drie jaar stelt de raad van bestuur van BAM de prioriteiten 
voor de realisering van BAM’s langetermijndoel: zich ontwikkelen 
tot  een vooraanstaande bouwonderneming in Europa. Samen 
vormen die de strategische agenda.
De belangrijkste doelstellingen op de strategische agenda voor 
2013-2015 zijn duurzamer presteren door betere benutting van 
het potentieel  aan talent en synergie in Koninklijke BAM Groep en 
daarmee de concurrentiepositie van de Groep verbeteren en 
waarde creëren voor opdrachtgevers en alle overige stakeholders.

De werkmaatschappijen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de strategie in elk land waarin BAM actief 
is. Zij verwerken de Groepsstrategie in hun operationele plannen. 
Daarbij wordt centraal ondersteuning verleend om de mogelijkhe-
den van de Groep volledig te benutten. De raad van bestuur houdt 
nauwlettend toezicht op de voortgang. 

2
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gekenmerkt door hevige concurrentie bij inschrijvingen op nieuwe 
projecten, ondanks de hoge drempel voor nieuwe mededingers. 
Bij gunningen wordt steeds vaker gelet op andere criteria dan 
kosten. Voorbeelden zijn kwaliteit, schema’s, maatschappelijke 
betrokkenheid en andere duurzaamheidscriteria.

Onze projecten en biedingen worden georganiseerd door de 
groepsmaatschappijen en beheerd door tender- en projectmana-
gers die rapporteren aan managers van het gebied of de groeps-
maatschappij in kwestie. Alle groepsmaatschappijen rapporteren 
aan de raad van bestuur.

Projectverwerving
In onze biedingen streven wij ernaar de verwachtingen van de 
opdrachtgever te vervullen en overtreffen, waarbij wij voorzien in 
waarde voor zowel de opdrachtgever als andere stakeholders.  
Bij onze inschrijvingen en inkopen hechten wij aan kwaliteit en 
waarde om creatieve oplossingen mogelijk te maken die zijn 
gebaseerd op de functionele specificaties van onze opdracht-
gevers. Via de concurrentiegerichte dialoog tijdens de inschrij-
vingsprocedure kunnen wij van gedachten wisselen om onze 
bieding optimaal af te stemmen op de vraag van de 
opdrachtgever.

Ketenbeheer
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 ketenpart-
ners 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 
duurzaamheidsgebied, inclusief de gestelde doelen, en dat wij van 
de belangrijkste ketenpartners verlangen dat zij ons informeren 
over hun CO2-prestaties. Projecten worden merendeels uitgevoerd 
door onze werkmaatschappijen in samenwerking met onder-
aannemers en leveranciers. Van de omzet wordt 73 procent 
uit besteed aan ketenpartners. Projecten kunnen ook samen met 
andere bouwbedrijven worden uitgevoerd (in zogenoemde joint 
ventures).

Contracten
De projecten en diensten omvatten meer dan het leveren van het 
bouwwerk alleen. Ontwikkeling, ontwerp, werkvoorbereiding en 
onderhoud, exploitatie en zelfs recycling en sloop kunnen in 
allerlei combinaties deel uitmaken van de werkzaamheden. In het 
kader van pps-contracten, ook wel DBFM-contracten genoemd 
(Design, Build, Finance & Maintain), gaan wij verplichtingen en 
verantwoordelijkheden aan voor de lange termijn. Bij dit soort 
contracten vallen duurzaamheid en langetermijnresultaat samen 
en is duurzame innovatie mogelijk.

In alle fasen van het contract kan er dan ook sprake zijn van 
innovatie. Idealiter draagt innovatie bij tot de gehele projectcyclus.
 

2.3 Onze duurzaamheidsstrategie
 
Wij zijn ons ervan bewust dat duurzaamheid uitsluitend echte 
voordelen kan opleveren door betrokkenheid van onze stake-
holders. Door benchmarking, sectorspecifieke fora, klantonder-
zoeken, analyses van vragen in aanbestedingen en van veranderin-
gen in de regelgeving begrijpen wij wat onze stakeholders 
bezighoudt en kunnen wij de juiste prioriteiten stellen. In 2012 zijn 
wij in multistakeholderfora bijeengekomen met onze opdrachtge-
vers, de belangrijkste leveranciers en andere stakeholders om ons 
duurzaamheidsbeleid nader af te stemmen op de behoeften van 
de stakeholders. Alhoewel het accenten kunnen verschillen per 
thuismarkt, denken wij dat de BAM Ondernemingsprincipes een 
goed richtsnoer bieden om onze strategie te vertalen naar beleid. 
Ook in 2013 zullen wij weer duurzame oplossingen ontwikkelen 
die niet alleen aansluiten bij de doelstellingen van onze stakehol-
ders, maar zelfs nog verder gaan.

De materialiteit van de belangrijkste duurzaamheidsaspecten is  
op de volgende pagina van dit verslag opgenomen om inzicht te 
verschaffen in onze waarneming. Opgemerkt zij dat de verschillen 
tussen de diverse stakeholders en de waardering op onze 
thuismarkten uiteen kunnen lopen.

 
2.4 Waar wij kunnen verbeteren
 
Ondanks alle verbeteringen die wij hebben doorgevoerd in 2012 
zijn wij van mening dat wij beter kunnen in het nastreven van onze 
veiligheidsdoelen. Hoewel dit verslag meer inzicht biedt in wat wij 
op veiligheidsgebied hebben bereikt dan het verslag van vorig jaar, 
en de resultaten ook beter zijn dan vorig jaar,  hebben wij ons 
veiligheidsdoel voor 2012 in absolute zin niet gehaald. Desondanks 
hebben wij de lat voor 2013 hoger gelegd.

Wat CO2-emissie betreft zien wij vanwege de aard van de  
projecten beperkte vooruitgang, 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 verbete-
ringen hebben voorgedaan, is er met het gebruik van gerecyclede 
materialen nog een wereld te winnen. 

Verder krijgen wij met Integrated Reporting zoals ontwikkeld door 
IIRC  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 opvoeren.
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Maatschappelijke betrokkenheid en veiligheid waren cruciale factoren in 

de bouwwerkzaamheden voor het Olympische Park in Londen.

Afval

Opleiding

Innovatie

Ketenbeheer

CO2

Energie
Veiligheid

Grondstoffen
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Nico de Vries: 

‘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.’
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Raad van bestuur 

N.J. de Vries (1951), voorzitter: Duurzaamheid staat centraal in  
onze strategie

‘Onze strategie staat of valt met duurzame prestaties. Het  
belang dat wij hechten aan duurzaamheid is herbevestigd in  
onze strategische agenda voor 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 met partners 
in onze keten. Zo kunnen wij de problemen die zijn ontstaan door 
de financiële crisis het hoofd blijven bieden en de milieu effecten 
beperken om milieucrises in de toekomst te helpen voorkomen.’

M.J. Rogers (1955): Dagelijks innoveren

‘Voortdurende innovatie is van vitaal belang voor onze verbeterin-
gen. 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 de license to 
operate van BAM zijn onmisbaar om dat te verwezenlijken. BIM en 
maatschappelijke betrokkenheid zijn van het grootste belang om 
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.’

T. Menssen (1967): Geïntegreerd rapporteren

‘Wij streven er voortdurend naar de transparantie over onze 
prestaties te verbeteren. Wij vertrouwen erop dat wij zowel onze 
rapportage als onze prestaties kunnen verbeteren door financiële 
en niet-financiële informatie te verstrekken over het behalen van 
onze strategische doelen. Wij vertrouwen erop dat geïntegreerd 
rapporteren 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 ontwikke-
lingen in onze onderneming op het gebied van geïntegreerd 
rapporteren sterken ons in onze aspiraties.’

R.P. van Wingerden (1961): Resultaat door samenwerking

‘Onze duurzaamheidsinspanningen verdiepen de relaties met onze 
ketenpartners. Wij verlangen van hen dat zij zich met totale 
betrokkenheid en transparantie inzetten voor een gemeenschap-
pelijk doel. Daarom is het evenzeer belangrijk dat wij goed met 
hen omgaan. Wij werken nauw samen met sectorgenoten, 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.’

Van links: N.J. de Vries, T. Menssen,  

M.J. Rogers en R.P. van Wingerden.
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BIM en maatschappelijke 

betrokkenheid zijn van 

het grootste belang om het 

bouwproces te optimaliseren.

De in 3D vervaardigde objecten van onze BIM-modellen  

stimuleren de interactie en creativiteit in bouwmethoden.

Van links: N.J. de Vries, T. Menssen,  

M.J. Rogers en R.P. van Wingerden.
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Het bredere plaatje

3
De CO2-emissie van onze bouwplaatsen 

en kantoren maakt 57 procent uit van 

onze totale CO2-voetafdruk.
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hulpbronnen zijn aanzienlijk. Die realiteit is ook van invloed op de 
marktprijs van grondstoffen en de bouwkosten. Wereldwijd heeft 
de bouwsector een aandeel van 40-50 procent in het verbruik van 
natuurlijke rijkdommen en 25 procent in het totale houtverbruik. 
Bouwactiviteiten genereren 22 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.

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.

3.2 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.

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.

1 www.cen.eu/cen/sectors/sectors/construction

2  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Construction_sector_statistics

3 http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/construction.html

4  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Construction_sector_statistics

3.1 De Europese bouwsector

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 werkgelegen-
heid en producten en diensten inkoopt. Verder moeten bouw-
ondernemingen verantwoordelijk omgaan met de potentiële 
effecten van hun activiteiten op mens, milieu en samenleving.

Meerwaarde 1

De bouwsector draagt ongeveer 10 procent bij tot het bruto 
binnenlands product in Europa en telt rond de 3 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.

Effect op mensen 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 klimaatverandering 3

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 voorspel-
lingen zal het weer extremer worden en het zeepeil stijgen. 
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.

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.

Effect op hulpbronnen en afval 4

Wij leven in een wereld met eindige grondstoffenvoorraden en 
een toenemend inwonertal. De gevolgen voor de natuurlijke 

3
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Inkoop Bouw

Keten

Gebruik Inkoop Bouw

Keten

Gebruik

Inkoop Bouw

Keten

Gebruik Inkoop Bouw

Keten

Gebruik

CO  -footprint Office2CO  -footprint Office2Verhouding CO2-emissie in de keten voor utilitaire gebouwenVerhouding CO2-emissie in de keten voor woningen

CO  -footprint Office2CO  -footprint Office2Verhouding CO2-emissie in de keten voor spoorwegenVerhouding CO2-emissie in de keten voor autowegen

18% 2% 80% 7% 2% 91%

83% 13% 4% 63% 9% 28%

Het CO2-voetafdrukmodel van BAM is een schatting op basis van de publicatie ‘CO2-reductie’ van Koninklijke BAM Groep van 24 juni 2008.  

De gegevens voor die publicatie werden voorbereid door BAM en KPMG en geverifieerd door KEMA in 2008. Deze gegevens zijn gebaseerd  

op cijfers uit 2008 en zijn derhalve niet beoordeeld of gecontroleerd door PwC.
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Met meer dan 1.500 aangesloten onderzoekers is het Utrecht 

Sustainability Institute (USI) een toonaangevende netwerkorganisatie 

op het gebied van duurzaamheid in Nederland. USI bundelt de kennis 

om in nauwe samenwerking met overheden, maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven complexe duurzaamheidsvraagstuk-

ken op een integrale wijze te helpen oplossen. Door het verbinden van 

onderzoek, innovatie en bedrijvigheid draagt USI bij aan de transitie 

naar duurzame urbane regio’s, zowel nationaal als internationaal.  

BAM is bedrijfspartner van USI.

Waarom focust USI op urbane regio’s?

‘De grootste problematiek is verbonden 
met steden en hun ommelanden. In 2050 
leeft 75 tot 80 procent van de wereldbevol-
king in urbane regio’s. Dat zijn een 
hele boel mensen op een kluitje, met alle 
problemen van dien. Vooral de urbane 
deltagebieden zijn enorm kwetsbaar.  
Wij staan voor de immense opgave om 
grondstof- en waterkringlopen te sluiten. 
Het sluiten van kringlopen vormt na het 
beperken van energiegebruik en het 
ontwikkelen van duurzame energie de 
sleutel tot de oplossing.’

Prof. dr. Jacqueline Cramer
Directeur Utrecht Sustainability Institute (USI)

Wat maakt een onderneming tot een 
duurzame onderneming? 

‘Als duurzaamheid echt integraal onder-
deel is van de bedrijfsstrategie en het 
doorwerkt in alle facetten van de 
organisatie. Niet dat er één medewerker is 
die een petje draagt, waarop duurzaam-
heid staat. Ik heb jarenlang als adviseur 
bedrijven geholpen bij het ontwikkelen en 
implementeren van hun duurzaamheids-
beleid. Vroeger hadden die een milieu-
coördinator of later een duurzaamheidsco-
ordinator in dienst.  
Maar die zat nooit op een strategische  
plek en was vaak een schakeltje in een 
grotere stafafdeling. Het moet echt op  
de agenda van de directie zelf staan, en  
die ontwikkeling wordt nu in gang gezet.’

Welke rol is daarbij voor een bouwbedrijf als 
BAM weggelegd? 

‘Alleen door intensief samen te werken 
met andere sectoren kunnen kringlopen 
worden gesloten en kan meerwaarde 
worden gecreëerd. BAM kan met name in 
de bouw de transitie op duurzame leest 
schoeien. Door technieken te ontwikkelen 
en te werken vanuit integrale ontwerp-
processen, samen met de gebruikers. 
Duurzame oplossingen vragen om 
samenwerking met energie- en water-
bedrijven. Het gaat om interactief, samen 
ontwerpen en financiële oplossingen 
zoeken. Denk aan Esco’s (Energy Service 
Companies) of GEN (Gebieden Energie 
Neutraal). Dat zijn ontwikkelingen waarbij 
je veel van elkaar leert.’
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Onze Ondernemings-
principes

4
Wij zullen onze opdrachtgevers  

stimuleren en met hen samenwerken  

bij het ontwikkelen van passende  

duurzame oplossingen.
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Mensen

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

1.  Opdrachtgevers: Wij streven ernaar de verwachtingen van opdracht-
gevers te overtreffen. Wij werken in partnerschap met onze 
opdrachtgevers om hoogwaardige projecten tot stand te 
brengen binnen de gestelde termijn, veilig en met inachtneming 
van het milieu. Wij zullen onze opdrachtgevers stimuleren en 
met hen samenwerken bij het ontwikkelen van passende 
duurzame oplossingen. Wij willen de voorkeursleverancier zijn 
voor CO2-neutrale oplossingen.

 2.  Samenleving: Wij bevorderen goede contacten met onze omgeving. 
Onze bouw- en renovatie werkzaamheden hebben van nature 
een effect op de lokale omgeving, gebruikers en samenleving. 
Wij zijn proactief in het minimaliseren van hinder voor de lokale 
omgeving en streven ernaar een positieve bijdrage te leveren 
aan de lokale gemeenschap.

3.  Medewerkers: Wij staan voor onze medewerkers. Wij creëren een 
veilige en inspirerende omgeving waarin onze mensen zich 
kunnen ontwikkelen. Op deze manier dragen medewerkers  
bij aan verdere ontwikkeling en groei van onze organisatie.  
De betrokkenheid bij onze medewerkers is uitgewerkt in:

	 •	 	Gezondheid	en	veiligheid	–	Wij	beschouwen	gezondheid	 
en veiligheid als topprioriteit voor onze onderneming.  
Wij hechten aan het continu verbeteren van onze prestaties 
op het gebied van veiligheid en gezondheid voor al onze 
medewerkers en onderaannemers en allen die te maken 
hebben met onze activiteiten, waaronder het publiek in het 
algemeen;

	 •	 	Gelijkheid	en	diversiteit	–	Wij	bieden	een	uitdagende	
werk   omgeving, 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 mede-
werkers hun kennis en vaardigheden optimaal kunnen 
aanwenden voor de onderneming. Wij zullen onze mede-
werkers helpen zich verder te ontwikkelen waardoor zij 
kunnen bijdragen aan de onderneming en zijn doelstelling.

4.  Ketenpartners: Wij kopen op een verantwoordelijke wijze in.  
Wij behandelen onze ketenpartners eerlijk en verantwoord.  
Wij werken samen met onderaannemers en leveranciers om 
ervoor te zorgen dat zij veilig en milieubewust werken. Samen 
met onze voorkeurspartners bevorderen en ontwikkelen wij 
duurzame oplossingen en best practices voor de sector.

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 maat-
schappelijk belang in dialoog met belanghebbenden en de invloed 
van BAM op deze onderwerpen. Jaarlijks wordt dit tijdens een 
stakeholdersbijeenkomst getoetst. In 2010 hebben stakeholders 
aangegeven verdere verduidelijking van de huidige principes van 
belang te vinden. Bovendien bestaat behoefte om explicieter in te 
gaan op de verantwoordelijkheid van BAM ten aanzien van de 
ketenpartners en op de visie van BAM hoe duurzaamheid en 
economische groei kunnen samengaan. De Ondernemings-
principes zijn dienovereenkomstig aangepast en ondersteunen 
onze strategische agenda voor 2013-2015.

Wij realiseren voor de samenleving noodzakelijke voorzieningen, 
zoals huisvesting, ziekenhuizen, scholen, winkelruimten, ontspan-
nings- en industriële faciliteiten, transport, nutsvoorzieningen en 
infrastructuur. Wanneer wij deze gebouwde omgeving tot stand 
brengen, dragen wij ook verantwoordelijkheid om ons effect op 
maatschappij en milieu zo beperkt mogelijk te houden.

Bij alle aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt 
Koninklijke BAM Groep nauw samen met medewerkers, opdracht-
gevers, leveranciers en onderaannemers. Wij streven ernaar om 
belangen op korte termijn en op lange termijn met elkaar in 
evenwicht te brengen en economische, milieu- en sociale 
overwegingen te integreren in onze strategische besluitvorming. 
Wij streven naar een open dialoog met hen die door onze 
activiteiten worden beïnvloed en wij communiceren tijdig en 
efficiënt met onze externe relaties.

BAM wil een verantwoordelijke onderneming zijn. Dit betekent dat 
wij onze werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de 
geldende ethische, professionele en juridische normen. Wij vinden 
corruptie, omkoping en concurrentievervalsing onaanvaardbaar.

4
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Milieu

Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid met het oog op 
toekomstige generaties.

5.   Energie: Wij streven ernaar onze impact op de klimaatsverande-
ring terug te dringen. Wij zullen onze energie-efficiëntie 
verbeteren, onze CO2-emissie verminderen en samenwerken 
met onze opdrachtgevers aan CO2-neutrale oplossingen.

6.  Grondstoffen: Wij verbeteren de efficiënte toepassing van 
materialen. Wij staan voor het terugdringen van onze impact 
op natuurlijke grondstoffen, die worden gebruikt voor onze 
producten. Wij zullen samenwerken met onze opdrachtgevers 
en leveranciers om alternatieve materialen en methoden toe 
te passen om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren. 
Tevens bevorderen wij de juiste handelswijze met betrekking 
tot hergebruik en het beperken van afval.

7.  Milieu: Wij zullen onze milieu-impact beperken. Wij treffen alle 
redelijkerwijs mogelijke maatregelen om onze activiteiten 
zodanig uit te voeren dat milieueffecten zo minimaal mogelijk 
zijn voor de locale omgeving. Wij bevorderen milieubewust 
handelen en zoeken naar mogelijkheden om biodiversiteit op 
onze bouwplaatsen te bevorderen.

Meerwaarde

Creëren van economische waarde.

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.

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 bijdrage aan een duurzame 
toekomst. Wij menen dat wij door het hanteren van deze 
Ondernemingsprincipes waarde creëren voor onze aandeel-
houders, opdrachtgevers, medewerkers en voor de samen-
leving in brede zin.
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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.

The Datacenter Group, Delft. Ontwerp met  

BIM en systems engineering-technieken.
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Wat wij willen bereiken

5
‘Wij hechten eraan continu onze  

prestaties op het gebied van gezondheid 

en veiligheid te verbeteren en risico’s 

terug te dringen voor al onze mede-

werkers en onderaannemers en allen die 

te maken hebben met onze activiteiten, 

waaronder het grote publiek.’
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•	 	Gebruik	maken	van	daglicht	en	technologieën	voor	passief	5 
ontwerp opnemen in constructies;

•	 	Ter	plaatse	aanwezige	hernieuwbare-energietechnologieën	
integreren;

•	 	Ontwerpen	op	later	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	energie- 
efficiënte verlichtingssystemen en intelligente beheersystemen;

•	 	CO2-arme oplossingen opnemen in plaatselijk gebied, bijvoor-
beeld door te overwegen om gebruik te maken van afvalwarmte 
en -kou van industriële activiteiten in een nabij gelegen 
bouwproject.

3. Efficiënt materiaalgebruik
Wij zullen het gebruik van grondstoffen tot een minimum beperken 
en hernieuwbare en gerecyclede materialen gebruiken voor onze 
constructies. Op al deze verschillende gebieden boeken wij 
vooruitgang. De uitdaging zal zijn om in alle regio’s waar wij actief 
zijn, geïntegreerde duurzame oplossingen te bieden in de levens-
duur 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.

5.3 Strategie en duurzaamheidsbeleid

BAM integreert duurzaamheid via de ondernemingsprincipes, die 
de strategische agenda voor 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 
bouw proces, het verminderen van onze CO2-voetafdruk en op het 
verbeteren van een efficiënt materiaalgebruik.

Geen letsel
Gezondheid en veiligheid is voor onze onderneming een toppriori-
teit. Wij hechten eraan continu onze prestaties op dit gebied te 

5.1 De businesscase

Bij BAM hebben wij het idee van duurzaamheid omarmd, omdat 
het in zakelijk opzicht duidelijk zinvol is. Onze duurzaamheids-
strategie 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 geïnte-
greerd bij alles wat wij als onderneming doen.

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

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 excellente 
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 levenscyclus. Onze aanpak is als 
volgt:
•	 	De	hoeveelheid	CO2 die is vastgelegd in de voor de bouw van 

gebouwen en infrastructuur gebruikte materialen, 
verminderen;

5   Passiefhuis is een concept dat resulteert in zeer energiezuinige gebouwen waarvoor weinig energie nodig is om de ruimtes te koelen of 

verwarmen.

5
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verbeteren en risico’s terug te dringen voor al onze medewerkers 
en onderaannemers, en allen die te maken hebben met onze 
activiteiten, waaronder het grote publiek.

Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij zich volledig 
inzetten voor de veiligheid en gezondheid op het werk en dat ze 
proactief werken aan het verbeteren van de veiligheid op alle 
niveaus. 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 
12.3) 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 gezondheids-
managementsysteem 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 reductiepo-
tentieel 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 productieproces-
sen, evenals de CO2-emissie tijdens het gebruik van het opgele-
verde 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	CO2-voetafdruk van de onderneming 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 57 procent van onze totale 
CO2-voetafdruk;

•	 	Wij	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 hebben een groot 
effect op het milieu en op onze kosten. Daarom verminderen wij 
onze impact op de levering van natuurlijke grondstoffen die 
worden gebruikt voor onze producten. Wij werken samen met 
opdracht gevers 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:
•	 	Om	het	inzicht	in	afvalproductie	en	-beheer	te	vergroten,	

dienen de werkmaatschappijen elk kwartaal een verslag in over 
hun afvalstromen en afvalbeheer.

•	 	Wij	richten	ons	op	het	verbeteren	van	het	percentage	gerecy-
clede materialen en hernieuwbare materialen door onze 
belangrijkste leveranciers te vragen inzicht te geven in de bron 
van het materiaal;

•	 	Wij	werken	met	onze	ketenpartners	om	duurzamere	alternatie-
ven vast te stellen, zowel upstream als downstream.

5.4 Doelen voor 2015

Ter ondersteuning van de strategische agenda van Koninklijke 
BAM Groep hebben wij KPI’s 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 onaanvaard-
baar dat mensen letsel zouden oplopen als gevolg van de 
activiteiten van de onderneming.
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De Rijksgebouwendienst (deel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties) beheert en ontwikkelt de grootste vastgoedportefeuille in 

Nederland, bestaande uit 2000 gebouwen met een vloeroppervlak van in totaal 

zeven miljoen vierkante meter, waarvan de dienst 70 procent in bezit heeft.  

De Rijksgebouwendienst ziet erop toe dat elk ministerie en de daaraan gelieerde 

organisaties en diensten op een passende, duurzame en veilige manier zijn 

gehuisvest. De portefeuille bevat musea, paleizen, gerechtsgebouwen,  

gevangenissen en kantoren. De Rijksgebouwendienst en BAM zijn lid geweest  

van de Bouw Informatie Raad (BIR) om met vooraanstaande partijen uit de sector 

het bouwen met BIM gezamenlijk te verbeteren en te ontwikkelen.

Er is nog veel te doen voordat het zover is 
– niet alleen voor ons bij de 
Rijksgebouwendienst maar ook voor de 
bouwsector zelf. Neem bijvoorbeeld het 
nieuwe gebouw voor de Hoge Raad. Mijn 
boodschap is om je niet uitsluitend op het 
bouwen zelf te concentreren maar vooral 
ook op het algemene pakket aan diensten 
die gedurende 25 jaar aan de Hoge Raad 
worden verleend. Dan wordt duurzaamheid 
iets vanzelfsprekends. Wij zijn gewend om 
gewoon een gebouw op te trekken maar er 
is een breder plaatje om naar te kijken.’

Hoe staat de Rijksgebouwendienst 
tegenover duurzaamheid?

‘Al sinds 2010 is ons beleid gericht op 
honderd procent duurzaam inkopen. In 
2012 bereikten wij een CO2-neutraal 
energieverbruik dankzij de collectieve 

Alex H.M. Vermeulen
Directeur a.i. Rijksgebouwendienst

Wat maakt een organisatie een duurzame 
organisatie?

‘Een organisatie waarin duurzaamheid tot 
in de diepste vezels is doorgedrongen en 
bepalend is voor elke handeling, kijkt altijd 
naar de levensduur van projecten en 
producten. Uitgaan van die levensduur is 
wat het verschil maakt.’

Hoe bereik je dat?

‘Dat is niet eenvoudig, vooral in de 
bouwsector, want daar is men geneigd 
projecten te zien als eenmalige opdrachten 
die binnen een x aantal maanden voltooid 
moeten zijn. En daarmee is de kous af!  
Die manier van denken moeten wij achter 
ons laten. Het gaat er juist om dat wij 
projecten op de lange termijn zien, ook  
die met geïntegreerde contractvormen.  

inkoop van energie. Het kabinet wil een 
energiebesparing van gemiddeld 2 procent 
per jaar bereiken; in 2020 moet er  
25 procent zijn bespaard. Dat is geen 
eenvoudige opgave. Ons doel op de 
langere termijn is energieneutraliteit in 
2019. Een nieuwe uitdaging is om jaarlijks 
3 procent van de bestaande overheidsge-
bouwen te renoveren en de energiepresta-
ties ervan te verbeteren - die uitdaging zou 
ik graag aangaan. Het geeft de richting aan 
voor de toekomst maar veronderstelt wel 
een territoriale benadering. Een goed 
voorbeeld is EnergieRijk, een project 
waarin wij samenwerken met de 
Gemeente Den Haag om gebouwen van 
gemeente en rijksoverheid in het centrum 
van de stad op een goedkope, betrouw-
bare en schone manier van energie te 
voorzien.’ 
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Wij werken aan een actuele versie van ons gezondheids- en 
veiligheidsbeleid en aan definities voor de rapportage over 
gezondheid en veiligheid volgens OSHAS 18001. Deel daarvan is 
een vergelijkingsprogramma voor de Europese bouwsector, dat 
eind 2012 is voltooid. Ons doel is dat al onze werkmaatschappijen 
uiterlijk in 2015 gecertificeerd zijn volgens OSHAS 18001. Op basis 
van deze OSHAS zullen wij voor 2015 een nieuw doel stellen voor 
de ongevalsindex (Incident Frequency - IF).

Voor 2013 hebben wij als doel gesteld onze IF terug te brengen tot 
maximaal 6,5. Daarnaast streven wij ernaar om in 2013 de score 
van de Safety Awareness Audit te verbeteren tot 73. 

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
De totale hoeveelheid bouw- en kantoorafval in 2015 met 
15 procent reduceren ten opzichte van 2009, rekening houdend 
met de omzet en aard van het project. 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 
gehandhaafd.

5.5 Bestuur

Onze organisatie heeft een decentrale structuur, waarbij de 
directies van onze werkmaatschappijen rechtstreeks rapporteren 
aan de raad van bestuur. De directeur human resources, de 
corporate safety officer en de directeur corporate social responsi-
bility rapporteren allen direct aan de voorzitter van de raad van 
bestuur.

De raad van bestuur stelt het duurzaamheidsbeleid vast in overleg 
met de directies van de werkmaatschappijen. In bijeenkomsten 
met het senior management worden de duurzaamheidsonderwer-
pen vastgesteld en afspraken gemaakt over de prioritering van 
doelstellingen, monitoring en rapportages.

Vereisten op het gebied van veiligheid, CO2-reductie en afvalma-
nagement, alsmede zakelijke integriteit, gelden Groepsbreed voor 
alle werkmaatschappijen. Daarnaast hanteert iedere werkmaat-
schappij KPI’s inzake kwesties die voor hun specifieke werkterrein 
van belang zijn. Zo wordt in Nederland een specifiek aandachts-
gebied gevormd door de uitdaging meer vrouwen in dienst te 
krijgen, met name in de hogere functies.

Elke werkmaatschappij heeft een directielid dat verantwoordelijk 
is voor duurzaamheid. Zij doen regelmatig verslag van de 
voortgang aan de raad van bestuur, waarbij ook wordt stilgestaan 
bij de acties die zijn ondernomen om de BAM Ondernemings princi-
pes te implementeren en de verwezenlijking van de Groeps doel-
stellingen te ondersteunen. Zij geven invulling aan deze doel-
stellingen 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 organisatie, van 
hoog tot laag.

De niet-financiële doelstellingen van elk lid van de raad van 
bestuur hielden in 2012 voor de helft verband met gezamenlijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. In dit kader werd 
gestreefd naar vermindering van het aantal veiligheidsincidenten, 
de CO2-emissie en de afvalproductie. Voor de andere helft ging het 
bij de niet-financiële doelstellingen in 2012 – naargelang de 
portefeuille van het bestuurslid – om verbetering van de kas-
stroom. Aan elk van de leden van de raad van bestuur is voor 
realisering van de niet-financiële doelstellingen een variabele 
beloning van 17,5 procent toegekend (maximale variabele 
beloning: 20 procent).

Voor het boekjaar 2013 betreffen de niet-financiële doelstellingen 
van de afzonderlijke leden van de raad van bestuur een gezamen-
lijk streven op MVO-gebied naar verlaging van het aantal 
veiligheidsincidenten, verhoging van het veiligheidsbewustzijn in 
de Groep, vermindering van de CO2-emissie, en reductie van de 
afvalproductie.

Missie

Kernwaarden en principes

Beleid

Regels en normen

BAM
Strategische

Agenda

MVO-beleid
werkmaatschappijen

Gedragscode

Veiligheids-
beleid

Code 
voorwetenschap

Inkoop-
voorwaarden

Safety Awareness Audit
Considerate Constructors Scheme

Toolkit Integriteit 

BAM Ondernemingsprincipes



2012 – 27

In
koop

Juridische zaken

Dire
ct

eu
r

Corporate 

 safety officer

Directeur

Strategie

H
u

m
an Resources

D
ire

ct
eu

r 

D
irector 

C
or

po
ra

te
 so

cial

re
sp

on
sib

ilit
y

Raad van bestuur

CSR-beleid
werkmaatschappijniveau

CSR-beleid
groepsniveau

O
pdrachtgevers

O
m

geving
Innovatie

D
iversiteit en gelijkheid

O
pleiding en ontw

ikkeling
V

eiligheid en gezondheid

M
ilieu

Energie en hulpbronnen

Integriteit

M
ilieu

Energie en hulpbronnen
Innovatie

O
m

geving
V

eiligheid en gezondheid

BAM Ondernemings-
Principes

Opdrachtgevers
ngo’s en

samenleving

Branche-
genoten

Leveranciers
Onderaannemers

Aandeelhouders

Medewerkers

Overheden

Directeur 

D
ir

ec
te

ur
 w

er
km

aa
ts

chappij
Kwaliteitsm

anager (in N
L KA

M
)

Directeur werkmaatschappij

  (voor NL-werkmaatschappijen)

A
fdeling H

um
an resources

Veiligheidsm
anager

Compliance officer 

Re
gi

od
ire

ct
eu

r /
 P

ro
je

ct
leid

ers

M
anager H

um
an resources

M
edew

erkers

Regiodirecteur / Projectleiders

In
ko

pe
rs

Werknemers

In
koopm

an
ag

er
s

In
koop

Juridische zaken

Dire
ct

eu
r

Corporate 

 safety officer

Directeur

Strategie

H
u

m
an Resources

D
ire

ct
eu

r 

D
irector 

C
or

po
ra

te
 so

cial

re
sp

on
sib

ilit
y

Raad van bestuur

CSR-beleid
werkmaatschappijniveau

CSR-beleid
groepsniveau

O
pdrachtgevers

O
m

geving
Innovatie

D
iversiteit en gelijkheid

O
pleiding en ontw

ikkeling
V

eiligheid en gezondheid

M
ilieu

Energie en hulpbronnen

Integriteit

M
ilieu

Energie en hulpbronnen
Innovatie

O
m

geving
V

eiligheid en gezondheid

BAM Ondernemings-
Principes

Opdrachtgevers
ngo’s en

samenleving

Branche-
genoten

Leveranciers
Onderaannemers

Aandeelhouders

Medewerkers

Overheden

Directeur 

D
ir

ec
te

ur
 w

er
km

aa
ts

chappij
Kwaliteitsm

anager (in N
L KA

M
)

Directeur werkmaatschappij

  (voor NL-werkmaatschappijen)

A
fdeling H

um
an resources

Veiligheidsm
anager

Compliance officer 

Re
gi

od
ire

ct
eu

r /
 P

ro
je

ct
leid

ers

M
anager H

um
an resources

M
edew

erkers

Regiodirecteur / Projectleiders

In
ko

pe
rs

Werknemers

In
koopm

an
ag

er
s

BAM Ondernemings- 

Principes



28 – 2012

6. Duurzaamheid 
verankeren

6
Duurzaam ontwikkelen, bouwen en  

exploiteren: met BIM-simulaties kan  

BAM al in een vroeg ontwerpstadium voor-

spellingen doen over energieprestaties en 

CO2-emissie in diverse alternatieve 

situaties.
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6.1 Alles draait om innovatie

Hoe eerder wij betrokken zijn bij de ontwikkeling van een 
bouwproject, hoe groter de kans dat wij invloed kunnen uitoefe-
nen op de duurzaamheid van het eindproduct en hoe lager de 
kosten zullen zijn. 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).

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. Aan Koninklijke BAM Groep 
zijn meer dan 85 octrooien verleend voor innovatieve concepten 
en ontwerpen. Verder nemen wij deel aan diverse interne en 
belangrijke sectorinitiatieven voor de uitwisseling van beste 
duurzaamheidspraktijken (zie Betrokkenheid van belanghebben-
den op pagina 48).

Onze inspanningen om duurzame oplossingen te vinden en 
innovatieve producten en processen te ontwikkelen hebben 
erkenning gekregen van diverse organisaties. Zo is het A12-
project, een wegverbreding over dertig kilometer tussen Utrecht 
en Veenendaal, tijdens de Bridges Partnerships Awards 2012 
onderscheiden als ‘Best Transport Project’, en in Nederland met de 
‘Nederlandse Bouwpluim 2013’.

Volgens de jury van de Bridges Partnerships Awards is de aandacht 
voor duurzaamheid van het project indrukwekkend, met diverse 
ecologische voorzieningen voor een goede inbedding van de weg 
in het landschap.

De jury van de Nederlandse Bouwpluim loofde de samenwerking 
tussen de opdrachtgever en de aannemer op het gebied van 
stakeholder- en communicatiebeheer.

Wij zullen een leidende rol blijven spelen bij de ontwikkeling van 
oplossingen voor een duurzame toekomst.

Integrale oplossingen voor 
duurzame bouw
Technologiestichting STW bevordert 
innovatie middels financiering van 
technisch-wetenschappelijk onderzoek. 
Een van de onderzoeksprojecten is het 
ISSC-programma: Integral Solutions for 
Sustainable Construction (integrale 
oplossingen voor duurzame bouw). Dit 
project wordt samen met universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en bedrijven 
uitgevoerd. BAM neemt deel aan het 
PostCasting-onderzoek: de ontwikkeling 
van de optimale methode om beton te 
verdichten en na het gieten te behandelen 
om de duurzaamheid van betonnen 
constructies te waarborgen met sensor-
technologie. BAM Infraconsult is betrok-
ken bij de theoretische ontwikkeling en 
verificatie en validatie op BAM-bouw - 
plaatsen.

Pearl Building Rating System (PBRS). De 
normen beogen een verbetering van alle 
aspecten van duurzaamheid (‘estidama’ in 
het Arabisch). Terwijl alle nieuwe projecten 
in elk geval gecertificeerd moeten zijn op 
het beginniveau, Pearl 1, is voor de 
ontwerpfase van het Premier Inn Hotel de 
Pearl 2-status bereikt en zijn inmiddels 
twee van de vier voorgeschreven controles 
in de bouwfase met succes uitgevoerd.

Bij voltooiing krijgt het project naar 
verwachting de Pearl 2-certificering. In de 
beoordeling wordt gelet op factoren als 
ruimtelijke indeling, waterefficiency, 
energie, materiaalkeuze en kwaliteit van 
het binnenmilieu. Het PBRS bestaat naast 
andere succesvolle, wereldwijd aanvaarde 
systemen voor de beoordeling van groene 

Verduurzaming van de gebouwde 
omgeving
BAM streeft naar een volwaardige Pearl 
2-beoordeling voor het Premier Inn 
Hotel-project op de internationale 
luchthaven van Abu Dhabi. De werkzaam-
heden voor dit bouwproject zijn begin 
2012 gestart en de ambitieuze opleverings-
datum is maart 2013. BAM heeft de lat 
opnieuw hoger gelegd door niveau 2 in 
Abu Dhabi’s stelsel voor de beoordeling 
van groene gebouwen als doel te stellen.

In het kader van het ‘Plan 2030’ van het 
Emiraat Abu Dhabi om de gebouwde 
omgeving te verduurzamen, heeft de Raad 
voor stadsplanning een groene bouwcode 
ingevoerd waaraan alle nieuwe projecten 
moeten voldoen. Dit is het zogenoemde 
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gebouwen, zoals BREEAM in het Verenigd 
Koninkrijk of LEED in de Verenigde Staten. 
PBRS kent weliswaar vergelijkbare 
beginselen en normen maar is toegesneden 
op de unieke omstandig heden van 
projecten in het Midden-Oosten, zoals  
de dringende noodzaak van efficiënt 
watergebruik en passende strategieën 
voor de koeling van gebouwen.

De innovatieve strategieën van BAM
BAM overtreft de eisen van wetgever of 
opdrachtgever en heeft een voorsprong 
genomen door allerlei innovatieve en 
efficiënte duurzaamheidsstrategieën te 
volgen voor het project. Zo krijgt het 
Premier Inn Hotel het eerste eigen 
grijs watersysteem in het hele emiraat.  
Dit systeem houdt in dat het afvalwater uit 
de badkamer naar een opslagtank wordt 
geleid, van waaruit het na behandeling 
naar het toilet wordt gepompt. Daarnaast 
voorzien zonnepanelen op het dak in 25 
procent van de huishoudelijke behoefte 
aan warm water. Het projectteam heeft 
een uitgebreid bouwplan opgesteld dat 

ingaat op omgevingskwesties als stofbe-
heersing, beperking van geluidsoverlast en 
hemel waterafvoer, naast diverse andere 
KPI’s. Verder heeft het team een afvalbe-
heerplan ontwikkeld om te bereiken dat 85 
procent van het bouw- en sloopafval 
geschikt is voor recycling of terugwinning. 
Om bij te dragen tot een kwalitatief beter 
en minder toxisch binnenmilieu zijn in het 
interieur uitsluitend lijmen, afdichtings-
middelen, verven en coatings met lage 
emissiewaarden gebruikt. Om het milieuef-
fect van materiaalvervoer te beperken, 
heeft BAM geprobeerd de benodigde 
materialen zoveel mogelijk lokaal in te 
kopen. Dat houdt in dat gebruik is gemaakt 
van de diensten van plaatselijke fabrikanten 
van tegels, aluminium bekleding, glas en 
bouwblokken. 

Concurrentievoordeel
Alle teamleden zijn er trots op mee te doen 
aan een dergelijk hoogwaardig project, dat 
beoogt een meer leefbare omgeving tot 
stand te brengen voor huidige en toe-
komstige generaties. BAM heeft als één van 

een handjevol aannemers in het Midden-
Oosten haar eigen interne duur zaamheids-
afdeling, die losstaat van QA/QC en VGM. 
Dat voordeel komt goed van pas bij het 
meedingen naar nieuwe projecten in de 
regio, omdat daarbij in de meeste gevallen 
PBRS- of vergelijkbare duurzaamheidseisen 
gelden. 

Beperking van fijn stof met 
behulp van lichtmasten
BAM Infratechniek heeft gezocht naar 
manieren om fijn stof in de lucht af te 
vangen. Op 21 mei 2012 is in Utrecht een 
innovatieve lichtmast voorzien van een 
fijnstofreductiesysteem (FDRS) geïntro-
duceerd. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden kan het FDRS-systeem 
tot 30 procent van het fijne stof uit de 
lucht afvangen. 

Green Deals voor het spoor
Railforum is betrokken bij drie door de 
overheid ondersteunde groene projecten, 
zogenoemde Green Deals. Het gaat om het 
hergebruik van ballast in geluidsschermen, 
elektrodynamische remmen, en het 
kennisplatform voor een duurzaam spoor. 
BAM Rail geeft leiding aan de werkgroep 
voor geluidsschermen en zal de gegevens 
uit 2009 over de CO2-voetafdruk van de NS 
bijwerken.

Green Deal voor betonketen
De betonketen is een van de onderwerpen 
waarnaar onderzoek wordt gedaan in het 
kader van weer een andere Green Deal. De 
Nederlandse betonsector streeft naar een 
hogere mate van recycling en upcycling 
van beton. Op dit moment wordt er slechts 
3 tot 5 procent van het beton in bouw- en 
sloopafval aldus verwerkt. Op 15 novem-
ber 2012 is er een overeenkomst onderte-
kend voor een beter ketenbeheer in de 
betoncyclus. Eén van de ondertekenaars is 
de Nederlandse overheid. Voormalig 
premier Balkenende juichte de overeen-
komst toe als goed voorbeeld van 
samenwerking. BAM is medeonderteke-
naar van deze Green Deal.

Beperking van fijn stof
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Dynamisch dashboard voor 
energiebesparing
Energie-efficiency is een steeds belang-
rijker aspect van de gebouwde omgeving. 
Daarom zijn slimme gebouwen uitgerust 
met talrijke technologische innovaties. In 
de meeste gevallen worden de toegepaste 
technische oplossingen zorgvuldig in de 
constructie van het gebouw verwerkt en 
onttrokken aan het zicht. Om gebruikers 
en bezoekers van het gebouw bewust te 
maken van de aanwezigheid van die 
innovatieve oplossingen, heeft BAM 
Techniek Noordwest een dynamisch 
dashboard ontwikkeld voor het project 

Hoogheemraadschap Noorder Kwartier 
(HHNK). Het dashboard is in november 
2012 aangebracht bij de ingang van het 
HHNK, in het zicht van iedereen die het 
gebouw betreedt. Het geeft in één 
oogopslag een helder beeld van de 
informatie over alle systemen in het 
gebouw.  Om de informatie ook buiten de 
ingang van het HHNK beschikbaar te 
stellen is het dashboard geïntegreerd met 
Twitter en wordt de actuele status 
periodiek bijgewerkt.

6.2  Ontwikkelen / ontwerpen / plannen / 
voorbereiden: 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 we 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.

Duurzaamheid was een belangrijk criterium in de aanbestedings-
fase van het nieuwe stadhuis voor de gemeente Brummen. Dit 
project wordt momenteel uitgewerkt door BAM Utiliteitsbouw. In 
samenwerking met BAM Techniek is een energie-efficiënt klimaat-
systeem ontwikkeld dat koelt en verwarmt met behulp van de 
bodemtemperatuur. Het gebouw is geheel uitgevoerd in hout: een 
natuurlijk, herbruikbaar bouwmateriaal. Het ontwerp van het 
stadhuis beantwoordt aan de beginselen van de circulaire econo-
mie. Alle constructiedelen kunnen uit elkaar worden gehaald en 
opnieuw worden gebruikt. Aan het einde van de gebruiksduur van 
het gebouw beginnen de onderdelen aan hun tweede leven. Zo 
wordt het gebruik van nieuw materiaal voorkomen.

Building Information Modeling
BIM (Building Information Modeling of Bouwwerkinformatiemodel) 
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 

Circulaire economie
Op 10 oktober 2012 werd BAM aange-
merkt als één van de toonaangevende 
leden van The Circle Economy, een 
organisatie die zich bezighoudt met de 
toepassing van de beginselen van een 
circulaire economie. Samen met de 
eveneens aangesloten leiders in duurzaam-
heid Philips en Desso reikten wij aan de 
winnaar van een wedstrijd voor innova-
tieve ideeën een duurzame kantoorruimte 
uit. Voor BAM deed Mostert De Winter 
mee met de Groene Gevel. Ook BAM 
Utiliteitsbouw en BAM Woningbouw waren 
van de partij.

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 
MVO-doelstellingen op diverse manieren: 
•	 	Optimalisering	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 
voorspellingen doen over energieprestaties en CO2-emissie in 
diverse alternatieve situaties.

  In het kader van Europese R&D-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 van energieneutrale gebieden.

Tot slot zal BIM medewerkers voor zich winnen, omdat het afrekent 
met een reputatie van ‘stoffige, improviserende onderneming’.
Duurzaamheid, lean en BIM zullen elkaar ongetwijfeld aanvullen 
en bijdragen tot het streven van BAM naar ‘best in class’ 
resultaten. 

Wanneer exploitatie en onderhoud in het contract zijn inbegre-
pen, 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.

Vanuit zakelijk oogpunt is het zinnig om bouwwerken en 
infrastructuren toekomstbestendig te maken door ervoor te 
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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 bouwpro-
cessen. Verder werken wij samen met een scala aan andere 
specialisten, zoals psychologen, onderwijskundigen en sociale 
wetenschappers om te waarborgen dat wij volledig inzicht hebben 
in de behoeften van de eindgebruikers.

6.3   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 programmari-
sico’s beperken.

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
Eén van de activiteiten die dit jaar werden georganiseerd om het 
veiligheidsbewustzijn te vergroten, was de ‘Worldwide BAM Safety 
Day’, die op 23 oktober werd gehouden. Dit evenement werd voor 
het derde 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. Heel 
positief opnieuw was dat de meeste groepsmaatschappijen erin 
slaagden binnen het oorspronkelijke kader van de Groep invulling 
te geven aan hun eigen veiligheidsboodschap of -campagne. Deze 
bijeenkomsten vonden plaats op bouwplaatsen of op (regio)
kantoren. Bovendien stonden de bijeenkomsten open voor 
medewerkers van bouwpartners (co-makers, onderaannemers en 
toeleveranciers).

De eerstvolgende Worldwide BAM Safety Day vindt plaats op 
dinsdag 22 oktober 2013.

CO2-reductie
Wij hebben een aantal maatregelen getroffen op de bouwplaats 
om onze CO2-voetafdruk tijdens de bouw te verlagen:
•	 	Het	Nieuwe	Draaien	is	een	initiatief	om	het	brandstofverbruik	

van werktuigen in de bouw met minstens 10 procent te 
verlagen. BAM 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;

•	 	Tijdelijke	accommodatie	op	bouwplaatsen	draagt	in	belangrijke	
mate bij aan de uitstoot van CO2. Die bijdrage kan oplopen tot 
40 procent van de totale energiekosten van een project. 
Tijdelijke accommodatie is bij de meeste projecten de meest 
constante bron van energieverbruik. BAM Plant en het 
milieuteam van BAM hebben samen zowel de energie- en 
kostenefficiency van de accommodatie op bouwplaatsen als het 
comfort voor de medewerkers verbeterd. Het team heeft 
modellen gemaakt van uiteenlopende opties en een specificatie 
voor de renovatie van bestaande units en een minimumnorm 
voor alle toekomstige huisvesting opgesteld. Bij de renovatie 
blijft de afvalproductie tot een minimum beperkt en gaat snelle 
realisatie gepaard met een hoogwaardig resultaat. De verbe-
terde prestaties zijn voor een aanzienlijk deel te danken aan de 
grondige isolatie. Dankzij de strenge specificaties is de 
oplossing van BAM de toonaangevende benchmark voor 
energie-efficiënte accommodatie op de bouwplaats. Uit 
proeven en analyses blijkt dat met de nieuwe units een 
energiebesparing van circa 50 procent mogelijk is. De gemid-
delde / gecombineerde U-waarde van 0,25 w/m2K is niet 
wezenlijk anders dan die van permanente gebouwen. De 
U-waarde van een gebouw is een maat voor het warmteverlies. 
Hoe lager de U-waarde, hoe minder verwarming er nodig is, wat 
ten goede komt aan de efficiency en de exploitatiekosten drukt;

•	 	BAM	Construct	UK	werkt	al	sinds	enkele	jaren	aan	de	verbete-
ring van de energie-efficiency op de bouwplaats. In 2012 
introduceerde het bedrijf een serie nieuwe richtsnoeren om 
projectteams te helpen met het besparen op energie en kosten 
en het verminderen van CO2-emissie. Aan de hand van twee 
nieuwe checklists kunnen zij projecten op een kosteneffectieve 
manier zo efficiënt mogelijk plannen. De ene checklist is 
bedoeld om vooraf maatregelen te plannen voor een efficiënt 
energieverbruik, terwijl de andere checklist ervoor moet zorgen 
dat de best practices worden gevolgd op de bouwplaats. In 
nieuwe richtsnoeren wordt ingegaan op belangrijke maatrege-
len, zoals energieplanning (om het energieverbruik al in het 
begin van de aanbesteding te bepalen), verkrijging van een 
netaansluiting, efficiënte huisvesting en energiebeheer op de 
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Geen letsel in Cardiff
Er is BAM Construct UK alles aan gelegen 
om elk letsel te voorkomen. Op de 
bouwplaats van het Hadyn Ellis Building-
project voor de universiteit van Cardiff 
dragen de medewerkers van BAM en 
Glassolutions hun Zero Harm-shirts met 
trots. ‘Het BAM-projectteam zag in dat  
het in verband met het toenemende aantal 
medewerkers op de bouwplaats nodig was 
om iedereen bekend te maken met de 
beginselen van Zero Harm’, aldus project-
manager Justin Price.

‘Wij hebben een speciale dag gehouden 
om het uitvoerend personeel te vertellen 
over wat Zero Harm inhoudt en na afloop 
kreeg iedereen een T-shirt van BAM met 
Zero Harm erop. Vervolgens is door alle 
BAM-medewerkers een zogenoemde User 
Journey ondernomen. Dat houdt in dat zij 
een tijdje meelopen in het onderdeel van 
de keten dat hen ondersteunt in hun 
werkzaamheden. Op die manier krijgen  
ze meer inzicht in de risico’s waaraan de 
onderaannemer is blootgesteld, zodat  
wij hen kunnen helpen die risico’s verder te 
beperken of te elimineren.’

Windenergie op de bouwplaats
In 2012 heeft BAM 14 miljoen kWh 
elektriciteit verbruikt op bouw plaatsen. 
Sinds 2008 gebruikt BAM groene elektrici-
teit voor de meerderheid van de kantoren 
en bouwplaatsen in Nederland. Sinds  
1 januari 2012 gebruikt BAM windenergie 
van Eneco met het SMK Milieukeur op de 
bouwplaatsen in Nederland. Door te kiezen 
voor wind energie met een milieukeur 
maakt BAM het energiegebruik nog 
duurzamer.

BAM stimuleert onderaannemers en 
ketenpartners om gebruik te maken van 
windenergie. BAM heeft een aantal 
leveranciers een brief gestuurd met een 
aanbeveling voor het gebruik van 
Nederlandse windenergie, een aanbieding 
voor een energiescan en een advies voor de 
Nederlandse CO2-prestatieladder.

SMK werd in 1992 opgericht met financiële 
steun van de Nederlandse overheid voor 
het management en de ontwikkeling van 
criteria voor het Milieukeur-label. In de loop 
der jaren is SMK uitgegroeid tot een 
organisatie met een breed spectrum aan 

duurzaamheidsprogramma’s op het gebied 
van ontwikkeling, management en tests 
van criteria voor duurzame producten en 
diensten.

Het Nieuwe Rijden
In september 2011 begon BAM, samen met 
Shell en hun partner Drivolution, een pilot 
om het effect van Het Nieuwe Rijden te 
testen op brandstofvermindering en 
verbetering van de veiligheid op de weg. 
Dit programma heet E-positive. Het 
programma maakt gebruik van een online 
tool en in sommige vooraf vastgestelde 
gevallen een training voor de chauffeur. 
Het effect van deze aanvullende training 
wordt bijgehouden. De pilot is uitgevoerd 
met 150 chauffeurs in tien werkmaat -
schappijen.

Zero Harm in Cardiff.
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Verandering in het lease-
autobeleid voor Nederlandse 
BAM-medewerkers
Voor Nederlandse BAM-medewerkers met 
een leaseauto is het lease autobeleid 
geüpdatet met het oog op meer duurzaam-
heid. Binnen het nieuwe beleid zijn alleen 
auto’s toegestaan met een groen label (A of 
B) dat gebaseerd is op de CO2-uitstoot. 
Verder worden elektrische of hybride auto’s 
van alle merken toegestaan, terwijl 
voertuigen met benzinemotoren beperkt 
zijn tot zes voorkeursmerken. Berijders 
worden gestimuleerd om te kiezen voor 
kleinere (lichtere) auto’s met minder 

uitstoot. Winterbanden zijn verplicht bij 
alle nieuwe leasecontracten, voor extra 
veiligheid.

Smart Energy Collective
Het Smart Energy Collective (SEC) is een 
alliantie tussen internationale en 
Nederlandse bedrijven die samenwerken 
aan de ontwikkeling van een Universal 
Smart Energy Framework (USEF).  Dit 
framework stelt een aantal specificaties, 
ontwerpen en implementatierichtlijnen op 
waarmee een volledig operatief en slim 
energiesysteem kan worden opgezet. Alle 
partners binnen USEF kunnen slimme 

energieproducten en -diensten ontwikke-
len die gezamenlijk een commercieel 
rendabel, slim energiesysteem opleveren 
dat internationaal grootschalig kan worden 
uitgerold. USEF zal worden gevalideerd en 
verbeterd door middel van een aantal 
grootschalige demonstratieprojecten  
om deze producten en diensten ook als 
gebruiksartikelen te presenteren. 
Koninklijke BAM Groep neemt deel aan  
drie pilotprojecten van het Smart Energy 
Collective. Met focus op Smart Grid-
ontwikkelingen zijn BAM Infratechniek en 
BAM Techniek  een samenwerking gestart. 
Er is een coalitie gevormd met 26 partners, 

68 zonnepanelen in Berlijn 

produceren 5.000 kWh per maand.
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zoals ESCo’s, bouwondernemingen en 
technische dienstverleners, om pilots uit te 
voeren en te leren van de ervaringen van 
eindgebruikers en aspecten op het gebied 
van netwerkbeheer.

Zonnepanelen
BAM W&R Renovatie, BAM Woningbouw 
Weert en BAM Techniek - Energy Systems 
zijn begonnen aan de renovatie van 
153 huizen voor woningbouwvereniging 
Hestia in het Limburgse Kerkrade. In slechts 
tien dagen werden de huizen omgebouwd 
tot passiefhuizen, inclusief pv-panelen op 
de daken. De panelen fungeren ook als 
hydraulische barrière. Het systeem bevat 
een boiler van 4m3 voor de verwarming en 
warmwatervoorziening en 3.000 Wp aan 
elektriciteit. Het gemiddelde jaarlijkse 
gasverbruik werd teruggebracht van 
1.600 m3 tot 600 m3, en het elektriciteits-
verbruik liep terug van 3.500 kWh tot 
700 kWh per jaar.

Aangedreven door de wind
Koninklijke BAM Groep heeft voor 2013 nog 
een windenergiecontract afgesloten met 
Delta Energy. Er werd maar liefst 22.408 
MWh/jaar aan emissieloze energie 
ingekocht door BAM Strategic Sourcing.

Doorbraak protocol CO2-emissie
Op 12 juni 2012 is binnen het European 
Network of Construction Companies for 
Research and Development (ENCORD) een 
protocol voor CO2-emissies gelanceerd, 
waarmee bedrijven over de hele wereld 
hun CO2-emissies kunnen meten en 
rapporteren. Het protocol maakt gebruik 
van best practices en heeft als uiteindelijk 
doel om vervolgstappen voor de reductie 
van CO2-emissies bij bouwprocessen 
mogelijk te maken en te stimuleren. Als 
gevolg van de samenwerking aan dit 
protocol zijn bedrijven die lid zijn van 
ENCORD al begonnen met het aanpassen 
van hun praktijken. Met steeds meer 
wettelijke vereisten waaraan moet worden 
voldaan, biedt dit protocol een handige 
basis voor grote en kleine bedrijven overal 
ter wereld om op basis van een gemeen-
schappelijke en geaccepteerde standaard 

te kunnen meten en rapporteren. Het biedt 
bedrijven over de hele wereld een 
referentiepunt en werkt als een katalysator 
voor het verminderen van emissies in 
bepaalde operationele gebieden, zoals de 
leverketen. Het verhogen van de efficiëntie 
en het verminderen van emissies zijn de 
voornaamste doelstellingen van iedere 
meting.

Energy Service Company doet 
zaken met BAM
Op 26 juni 2012 ondertekende BAM 
Techniek een samenwerkingsovereenkomst 
op het gebied van energie- en CO2-analyses 
en consultancy voor bedrijven en non-profi-
torganisaties. BAM Techniek houdt zich 
bezig met gebouwen, Tebodin met de 
industrie en Sun Solutions met overheden 
en non-profitinstellingen.

Opzetten prestatie-evaluatie
Het is een algemeen erkend feit binnen de 
bouwsector dat gebouwen in de praktijk 
vaak minder goed presteren dan op papier, 
waardoor een zogenoemde ‘performance 
gap’ ontstaat. BAM Construct UK werkt 
mee aan toonaangevend onderzoek, 
gesponsord door de Technology Strategy 
Board (een door de overheid gefinancierde 
instelling) die erop gericht is om de 
performance gap te begrijpen en verklei-
nen door het uitvoeren van een Building 
Performance Evaluation (BPE). BAM leidt 
BPE-onderzoeken op verschillende scholen 
in het Verenigd Koninkrijk en is bezig om 
een manier te ontwikkelen om deze ook in 
nieuwe projecten te integreren.

De kennis die BPE’s ons geven, wordt direct 
gebruikt voor nieuwe projecten, zodat wij 
onze best practices voor de bouw, 
overdracht en het gebruik van gebouwen 
voortdurend kunnen verbeteren. Dit is ook 
essentieel voor de ondersteuning aan de 
gebruikers van gebouwen. Door de analyse 
van energiegegevens en interne klimaat-
omstandigheden kunnen wij samenwerken 
met gebouwbeheerders om de operatio-
nele kosten te verlagen en de tevredenheid 
van de bewoners te verhogen.

BAM werkt samen met onafhankelijke 
experts bij het opstellen van BPE’s en 
activiteiten, waaronder:
•	 	Het	organiseren	van	evaluaties	op	locatie	

om te beoordelen hoe een gebouw 
presteert;

•	 	Het	uitvoeren	van	tevredenheidsonder-
zoeken onder bewoners, deze vergelij-
ken met andere gebouwen en het 
gebouw aanpassen aan de behoeften 
van de bewoners;

•	 	Het	doen	van	energie-analyses	om	te	
begrijpen waar, waarom en welke soort 
energie gebruikt wordt;

•	 	Het	meten	van	interne	omstandigheden,	
de temperatuur, CO2 en vochtigheid;

•	 	Verbeteringsvoorstellen	doen	om	het	
energieverbruik te verminderen en het 
comfort te verhogen. 

50 procent vermindering van 
energie verbruik bouwketen
Tijdelijke accommodatie op de bouwplaats 
levert een grote bijdrage aan de CO2-
uitstoot. De accommodatie op de 
bouwplaats kan maar liefst 40 procent van 
de totale energiekosten van een project 
bedragen en is bij de meeste projecten de 
meest constante bron van energieverbruik. 
BAM Plant en het milieuteam van BAM 
hebben samengewerkt om de energie- en 
kostenefficiëntie van de accommodatie op 
de bouwplaats te verbeteren, en tegelijker-
tijd het comfort van de medewerkers te 
verhogen. Het team heeft modellen 
ontwikkeld van een aantal mogelijkheden, 
een renovatiespecificatie opgesteld voor 
bestaande keten en een minimumnorm 
opgesteld voor alle accommodatie in de 
toekomst. De verbeteringen produceren 
een uiterst geringe hoeveelheid afval, 
kunnen snel worden uitgevoerd en zorgen 
voor een hoge standaard.  Intensief gebruik 
van isolatie levert een belangrijke bijdrage 
aan de betere prestaties. De hoge 
standaard zal ervoor zorgen dat BAM 
toonaangevend is op het gebied van 
energie-efficiënte accommodatie op de 
bouwplaats. Tests en analyses hebben 
aangetoond dat het gebruik van de nieuwe 
of verbeterde keten kan leiden tot een 
verminderd energieverbruik van ongeveer 
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50 procent. De verbeterde keten hebben 
een gemiddelde/gecombineerde U-waarde 
van 0,25 w/m2K, wat niet veel afwijkt van 
permanente gebouwen. De U-waarde van 
een gebouw is een maateenheid voor 
warmteverlies; hoe lager de U-waarde, hoe 
minder warmte er opgewekt hoeft te 
worden, wat de efficiëntie verhoogt en de 
operationele kosten verlaagt. 

Koraaltransplantatie in Aqaba
De kust van de Rode Zee in Jordanië staat 
bekend om zijn rijke mariene leven en 
prachtige koraalriffen. Alhoewel het 
uitbreidingsproject van de Aqaba Container 
Terminal niet bovenop zo’n koraalrif wordt 
uitgevoerd, ontdekten medewerkers van 
BAM een aantal kleinere, maar indrukwek-
kende stukken koraal. Met de hulp van het 

nabijgelegen Marine Sciences Station, 
Aqaba Container Terminal en duikfirma 
Barracuda werd er begonnen met een 
programma om dit koraal te redden door 
het te verplaatsen naar het nabijgelegen 
zeereservaat, ongeveer 500 meter ten 
zuiden van de locatie. Dit koraal, en een 
behoorlijk groot stuk rots eronder, werd 
verwijderd door duikers met pneumatische 
drilboren. Het koraal werd overgeplaatst in 
manden en onder water vervoerd naar het 
zeereservaat ten zuiden van de locatie. 
Daar werd het koraal in een vergelijkbare 
omgeving geplaatst, met speciale aandacht 
voor de juiste diepte. Hier wordt het twee 
jaar lang in de gaten gehouden; zo lang 
duurt het om te bepalen of de transplanta-
tie succesvol is geweest en of het prachtige 
oude koraal is gered.

Zonne-energie op locatie
Op de bouwplaats van BAM Deutschland in 
Berlijn is een zonne-energiecentrale 
geïnstalleerd bovenop de containerunits. 
Deze centrale levert de elektriciteit en de 
verwarmingsenergie voor de kantoren en 
produceert 5.000 kWh per maand, wat 
helpt om het CO2-verbruik te verminderen.

Verminderen stroomverbruik
BAM Advies & Engineering (een dochter-
onderneming van BAM Utiliteitsbouw) ging 
de uitdaging aan om het stroomverbruik 
op kantoor te verminderen. Er werd tot wel 
22 procent bespaard door lichtschakelaars 
met bewegingssensoren te plaatsen en 
energiezuinige T5-lampen te gebruiken in 
plaats van TL-D-lampen. BAM A&E 
bespaarde 650 kWh in zes weken tijd 

Koraaltransplantatie in Aqaba
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tijdens een wedstrijd met negen andere 
kantoren. Met hulp van persoonlijk advies 
en informatiekaarten deden wel  
veertig werkplekken mee aan de wedstrijd, 
die resulteerde in een totale vermindering 
van 30 procent op het energieverbruik.

Grootste ev-oplaadhub van 
Europa
Op 12 oktober 2012 onthulden Taxi-E en 
Zuidpark in Amsterdam de grootste 
ev-oplaadhub van Europa. De hub is 
volledig ontworpen, gebouwd, onder-
houden en gefinancierd door BAM. De 
oplaadhub wordt door Taxi-E gebruikt om 
de inzetbaarheid van elektrische taxi’s 
radicaal te verbeteren. De combinatie  
van veertig reguliere opladers en vier 
snelopladers biedt het perfecte platform 
voor intensief gebruik van elektrische 
voertuigen. Taxi-E is de eerste commerciële 
gebruiker die dit platform met succes 
gebruikt. Een tastbaar resultaat hiervan is 
dat de snelopladers bij Zuidpark vaker 
gebruikt zullen worden dan alle andere 
snelopladers in Nederland bij elkaar.

Duurzaam beton
ViaVerde is een duurzame betonsoort 
waarin een groot gedeelte van het 
gebruikelijke portlandcement is vervangen 
door bijproducten, met als gevolg een 
vermindering van de CO2-uitstoot met 
75 procent in vergelijking met het 
conventionele beton dat gebruikt wordt 
voor de aanleg van wegen. BAM heeft dit 
materiaal gebruikt voor de aanleg van een 
duurzame parkeerplaats bij Fort Vechten in 
Bunnik. Omdat ViaVerde een veelbelovend 
materiaal is voor de toekomstige aanleg 
van trottoirs, fietspaden en provinciale 
wegen doet BAM meer onderzoek naar dit 
materiaal.

Sectorstudie milieueffect
Via de Nederlandse ondernemersorgani-
satie Bouwend Nederland en hun 
beleids bepalende expertisegroep was 
BAM mede-leider van een project om het 
milieueffect van de bouwsector in 2012 te 
bepalen. Het drie maanden durende 
project was gericht op de invloed op het 

milieu, ook in vergelijking met de 
economische voordelen. Uit een snelle 
kick-off-sessie bleek dat geen van de 
deelnemende partijen zich bewust was 
van zijn gebruik van natuurlijke bronnen.

Message in a box
Tijdens de Singapore International Water 
Week (1 - 5 juli 2012) lanceerde Delta 
Marine Consultants, een dochteronderne-
ming van BAM Infraconsult, de BoxBarrier 
voor opdrachtgevers in Zuidoost-Azië die 
regelmatig worden getroffen door 
overstromingen. Een aanzienlijk deel van 
de Aziatische kustlijn wordt regelmatig 
geteisterd door overstromingen als gevolg 
van veel regen, hoog zeewater of een 
combinatie daarvan. De overstromingen 
in Bangkok (2011) Jakarta (2012) zijn 
slechts een paar voorbeelden. Deze 
overstromingen veroorzaken aanzienlijke 
economische schade, zowel op macro-
schaal, als voor de bewoners van het 
gebied en hebben een enorme negatieve 
invloed, opnieuw voor zowel de economie 
in het algemeen als voor individuen.  
De schade kan direct (waterschade aan 
eigendommen) of indirect zijn (ziektes  
die via water worden overgedragen). 

De BoxBarrier is een alternatief voor 
zandzakken en dient als tijdelijke barrière 
bij een overstroming. Hij biedt een aantal 
opvallende voordelen vergeleken bij de 
traditionele zandzak. Er is echter ook een 
nadeel: de investeringskosten.

Weigh-In-Motion
Zware aslasten vormen een belangrijke 
oorzaak van schade aan de weg. Daarom is 
onderzocht of deze belasting gemeten kan 
worden door middel van glasvezel. In 
tegenstelling tot mechanische weeg-
schalen geeft glasvezel betrouwbare en 
nauwkeurige meetgegevens en is daarom 
betrouwbaarder. BAM heeft deze 
gepatenteerde technologieën ontwikkeld 
en geïnstalleerd bij het A12-project in 
Nederland, als gemeenschappelijk project 
van BAM Wegen, BAM Infratechniek, 
BAM Infraconsult en VanderHoek 
Photonics.

Brandstofceltechnologie bij  
BAM Deutschland
De gevolgen van overheidsbeleid om de 
economische afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen te verminderen worden in 
Duitsland bewezen met hulp van BAM 
Deutschland: FuelCell Energy Inc., een 
toonaangevend fabrikant van super-
schone, efficiënte en betrouwbare 
brandstofcelcentrales, kondigde op 
7 augustus 2012 aan dat FuelCell Energy 
Solutions GmbH haar eerste stationaire 
brandstofcelcentrale, een submegawatt 
DFC250-EU®, aan BAM Deutschland AG 
heeft verkocht en dat deze zal worden 
geïnstalleerd bij het nieuwe gebouw van 
het federale ministerie van Onderwijs en 
Onderzoek in Berlijn, Duitsland. FuelCell 
Energy Solutions (FCES) zal de energie-
centrale produceren en installeren. Naar 
verwachting is de centrale in 2014 
operationeel. Als onderdeel van een 
tienjarig onderhoudscontract zal FCES de 
energiecentrale onderhouden en 
bedienen vanuit een Service Operations 
Centre dat 24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar bemand is. ‘De energie-overstap is 
alleen mogelijk als wij inzetten op de 
ontwikkeling van de benodigde technolo-
gieën’, zei Cornelia Quennedt-Thielen, 
staatssecretaris van het federaal ministerie 
van Onderwijs en Onderzoek. ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat brandstofcellen een 
belangrijke rol spelen in de energievoor-
ziening van de toekomst. Deze brandstof-
celcentrale zal laten zien hoe belangrijk 
brandstofceltechnologie is voor de 
energievoorziening van grote gebouwen.’

‘Het ministerie had gevraagd om een 
state-of-the-art kantorencomplex dat 
gebruikmaakt van de nieuwste ontwikke-
lingen op het gebied van energie-efficiëntie 
en duurzaamheid. Een brandstof centrale is 
een belangrijk onderdeel van onze 
totaaloplossing om aan deze hoge eisen te 
voldoen’, zei dr. ing. Markus Koch, BAM 
Deutschland AG. ‘Dit kantorencomplex 
staat vlakbij het parlementsgebouw, de 
Reichstag, en de kantoren van de Duitse 
bondskanselier. De brandstofcelcentrale 
staat op een prominente locatie om meer 
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mensen bewust te maken van de voor  
delen van efficiëntie en milieuvriendelijke 
energie die op locatie wordt geprodu-
ceerd door brandstofcellen.’

Water- en energiediensten  
gaan samen
Balteau ontwerpt en bouwt pomp- en 
zuiveringsfaciliteiten voor drink- en 
afvalwater. Balteau, dat gevestigd is in 
België, staat (internationale) opdracht-
gevers bij met advies over het proces-
management en onderhoud van de door 
hen geleverde elektromechanische 
apparatuur. Balteau heeft een afvalwater-
zuiveringsinstallatie gebouwd in Ho-Chi 
Minh City, Vietnam. Ook bouwt Balteau 
faciliteiten voor energie-opwekking, 
waaronder systemen voor biomethanisatie 
en hydro-elektrische energie.

Lancering ESCo Network
Op 17 september 2012 heeft BAM Techniek 
zich in de Amsterdam RAI aangesloten bij 
een nationaal ESCo-netwerk. Onze partners 
hierin zijn Johnson Controls, Dalkia, Ovvia, 
Cofely, Van Dorp, Strukton Worksphere en 
Agentschap NL. De lancering vond plaats 
tijdens de Dutch Green Building Week.

Presentatie publicatie Mastering 
Three
Tijdens de Dutch Green Building Week 2012 
werd het meest recente rapport van  
prof. dr. Anke van Hal, professor in duur-
zaamheid aan Nyenrode Business 
Universiteit, gepresenteerd. Haar rapport 
heeft als titel Mastering Three en beschrijft 
een drievoudige praktijk die leidt tot een 
optimale mix van innovatie, samenwerking 
en duurzaamheid, die op zijn beurt leidt tot 
het creëren van waarden in de bouwsector. 
William van Niekerk, directeur corporate 

social responsibility van Koninklijke BAM 
Groep, ontving het eerste exemplaar 
tijdens een masterclass.

Een nieuwe kijk op huisvesting
De Smart Collection maakt betaalbare, 
comfortabele en duurzame huisvesting 
mogelijk. Dit product is ontwikkeld op 
basis van de huisvestingsbehoeften en 
-wensen van consumenten en heeft een 
korte ontwikkelings- en constructieduur. 
Daarnaast biedt de collectie een groot 
aantal opties voor interieur en exterieur.  
De Smart Collection bestaat uit zeven 
verschillende soorten huizen in twee 
populaire bouwstijlen; de oud-Hollands en 
de jaren dertig stijl. Het basisprincipe is een 
lage TCO, total cost of ownership. Het 
gebruik van hoogkwalitatieve materialen 
resulteert in lage onderhoudskosten en  
een verwachte minimale levensduur van  
vijfitg jaar.

De Smart Collection  

biedt een groot aantal  

opties.
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Het is aangetoond dat het wegen -

net in Afrika werkt als een geleider 

voor hiv/aids. Daarom verzorgt  

BAM International aids-bewustzijn- 

trainingen voor plaatselijke gemeen-

schappen waar wij betrokken zijn  

bij projecten voor de aanleg of het 

herstel van wegen.

BAM International aids-bewustzijn-

trainingen voor plaatselijke gemeen-

schappen waar wij betrokken zijn  

bij projecten voor de aanleg of het 

herstel van wegen.
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bouwplaats (waarbij beoogde energiebeheerders via afstands-
metingen analyseren waar besparing mogelijk is). De milieu-
procedures zijn aangepast aan de nieuwe richtsnoeren.

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 materiaal-
kosten 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 geprodu-
ceerd. Het gebruik van geprefabriceerde componenten draagt bij 
aan een efficiënter gebruik van materialen, een lagere afvalpro-
ductie ter plaatse en minder potentiële veiligheidsrisico’s op de 
bouwlocatie.

Op de bouwplaats geproduceerd afval wordt gescheiden en zo 
veel mogelijk hergebruikt. Onze onderaannemers moedigen wij 
aan om 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.

6.4 Onderhouden: lage operationele kosten

Als deel van onze pps-projecten zijn wij betrokken bij de exploita-
tie en soms ook het onderhoud van de accommodatie of het 
infraproject. 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 inbegre-
pen in het contract.

De bouwsector heeft een dubbele verantwoordelijkheid, namelijk 
het minimaliseren van de energiebehoefte tijdens de bouwfase  
en het leveren van energie-efficiënte oplossingen voor de 
eind - gebruiker. 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 werken de hoge 
investerings kosten die verbonden zijn aan duurzame energievoor-
zieningen vaak ontmoedigend voor de meeste opdrachtgevers.

BAM Techniek heeft Energy Service Companies (ESCos) opgericht 
om de introductie van duurzame, energie-efficiënte technolo-
gieën 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 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 ‘BAM-
huizen’. 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 gebruiks niveau 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.

6.5 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. Het 
gemeentehuis in Brummen is bijvoorbeeld een project, waarbij 
rekening is gehouden met het einde van de levensduur en de 
gevolgen hiervan voor onze partners in de sector. Het project 
wordt afgerond in 2013 en in de jaren daarna zullen wij meer 
kunnen vertellen over de bevindingen ervan.
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Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw behartigt de belangen  

van producenten en leveranciers van bouwgrondstoffen en bouw-

materialen. Het NVTB vertegenwoordigt twaalf branches en meer  

dan 500 producenten en leveranciers van bouwmaterialen en  

bouwproducten, samen goed voor een jaaromzet van € 20 miljard.

Vormt het huidige economisch klimaat een 
kans of een belemmering voor duurzame 
projecten?

‘Absoluut een kans. In de huidige markt is 
sprake van meer concurrentie. Daarbij kan 
je jezelf onderscheiden met duurzame 
prestaties. Neem de 103 passiefhuizen die 
BAM Woningbouw W&R in Almere heeft 
gerealiseerd. 
Met dat soort werken heb je gauw een 
streepje voor. Wie een scherpe aanbieding 
kan combineren met duurzame kwaliteit, 
vergroot zijn kansen in 
aanbestedingstrajecten.’

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen met 
betrekking tot duurzaamheid in de 
bouwsector?

‘Gebouwen duurzaam maken, dat is de 
grote uitdaging van de 21e eeuw. En het 
gaat hierbij niet alleen om huizen, maar ook 
om fabrieken, kantoren enz. Duurzame 
bouw bestaat niet alleen uit renovatie, maar 
ook uit sloop en duurzame reconstructie. 

Dr. Peter J. Fraanje,
Directeur  Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB)

Vereist duurzaamheid samenwerking tussen 
partijen? Hoe bevorder je die samenwerking?

‘De bouw maakt een omslag van een 
cultuur van ongelijkheid naar een cultuur 
van partnerschap en co-makership. Betere 
samenwerking draagt bij aan een goed 
resultaat, een geolied proces én een 
duurzaam project. Cultuurverandering is 
een zaak van een lange adem. 
Opdrachtgevende bouwbedrijven 
– waaronder BAM – hebben leidende 
principes geformuleerd. Het doel daarvan 
is om professionele samenwerking en 
ketenverantwoordelijkheid te bevorderen. 
Uitgangspunt is het verbinden van het 
economische principe met kernwaarden als 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
integriteit, transparantie en duurzaamheid. 
Ook toeleveranciers denken over zo’n 
ambitiedocument.’

Vanuit het perspectief van engineering is dit 
iets dat wij tegenwoordig binnen een maand 
kunnen bereiken. Ik geloof ook dat er meer 
aandacht komt voor grondstoffen. En dan is er 
ook nog bio-gebaseerd bouwen en het model 
van de circulaire economie waar gebruikers 
niet langer betalen voor het eigendomsrecht 
op een product, maar alleen voor het gebruik 
ervan. BAM bouwt het gemeentehuis in 
Brummen op basis van de circulaire economie. 
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 
gebouw aan het einde van de levensduur uit 
elkaar worden gehaald en hergebruikt 
worden. Het is ook mogelijk om het materiaal-
gebruik te optimaliseren door middel van 
DBFMO-contracten. Wij zijn erg blij dat wij 
onze ideeën op dit gebied met BAM kunnen 
delen!
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Betrokkenheid

7
Het BAM Female Empowerment 

Programme is ontwikkeld om de  

doorstroom van vrouwen naar hogere 

functies te bevorderen door hen onder 

meer bewust te laten worden van hun 

ambities, authentieke beïnvloedings-

stijlen en keuzes in verschillende 

levensfasen.
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7.1 Ontwikkeling van onze medewerkers

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.

7.1.1 Gelijkheid en diversiteit

BAM zet zich in voor het principe van gelijke kansen en streeft 
ernaar het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de 
gebieden waar wij werken. Wij geloven dat een divers personeels-
bestand ons in staat stelt effectiever in te spelen op de wensen en 
verwachtingen van onze opdrachtgevers en de samenleving. Wij 
weten uit ervaring dat gemengde teams effectiever kunnen 
werken. Vanuit die gedachte tracht BAM de diversiteit binnen de 
organisatie te bevorderen.

De bouwsector wordt traditioneel door mannen gedomineerd en 
een verbetering van de genderdiversiteit is een flinke uitdaging. 
Vrouwen zijn traditioneel ondervertegenwoordigd en stromen 
minder door naar topposities. In Nederland, waar traditioneel 
minder vrouwen participeren, richt BAM zich in elk geval op het 
vergroten van het aantal vrouwen binnen de organisatie.

Wij pakken de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de 
bouwsector ook aan door jonge vrouwen aan te moedigen een 
technische opleiding te kiezen, en door onze vrouwelijke 
mede werkers de kans te geven zich als rolmodel op te stellen voor 
jonge vrouwen door scholen te bezoeken en daar met leerlingen 
te praten over een loopbaan in de bouw.

In 2012 werd mevrouw ir. T. Menssen MBA benoemd als lid van  
de raad van bestuur van de Groep. Zij is de eerste vrouw in de 
geschiedenis van BAM die op dit niveau werd benoemd.

De keuze van medewerkers en het senior management is 
gebaseerd op een aantal overwegingen. Ons streven om plaatse-
lijke 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.
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Functieniveau Mannelijk 2010 Mannelijk 2011 Mannelijk 2012 Vrouwelijk 2010 Vrouwelijk 2011 Vrouwelijk 2012

Nederland

Uitvoerend 74% 74 % 74 % 10 % 10 % 10 %

Middenkader 13% 13 % 13 % 1 % 1 % 1 %

Hoger kader 2% 2 % 2% 0 % 0 % 0 %

Totaal 89% 89 % 89 % 11 % 11 % 11 %

Verloop In 7,0% 7,4 % 6,0% 10,7 % 13,3 % 10,3%

Verloop Uit 9,4% 9,2 % 11,8% 12,5 % 10,7 % 13,3%

Verenigd Koninkrijk

Uitvoerend 68% 67 % 58 % 20 % 20 % 19 %

Middenkader 11% 11 % 20 % 0 % 1 % 2 %

Hoger kader 1% 1 % 1 % 0 % 0 %  %

Totaal 80% 79 % 79 % 20 % 21 % 21 %

Verloop In 12,4% 12,7 % 16,1% 17,6 % 23,1 % 23,3%

Verloop Uit 13,4% 17,1 % 19,1% 22,9 % 22,1 % 24,2%

België

Uitvoerend 81% 81 % 80 % 7 % 8 % 8 %

Middenkader 10% 10 % 10 % 1 % 1 % 1 %

Hoger kader 1% 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Totaal 92% 91 % 91 % 8 % 9 % 9 %

Verloop In 21,0% 8,3 % 9,1% 11,8 % 14,3 % 19,8%

Verloop Uit 15,3% 12,5 % 11,5% 12,3 % 14,3 % 13,8%

Duitsland

Uitvoerend 64% 66 % 67 % 17 % 17 % 19 %

Middenkader 10% 9 % 9 % 1 % 1 % 1 %

Hoger kader 7% 6 % 4 % 1 % 1 % 0 %

Totaal 81% 81 % 80 % 19 % 19 % 20 %

Verloop In 5,2% 17,0 % 27,9% 11,0 % 15,3 % 38,9%

Verloop Uit 8,5% 14,8 % 17,8% 15,6 % 16,9 % 22,5%

Ierland

Uitvoerend 69% 72 % 71 % 17 % 18 % 18 %

Middenkader 6% 7 % 7 % 1 % 0 % 1 %

Hoger kader 7% 3 % 3 % 0 % 0 % 0 %

Totaal 82% 82 % 81 % 18 % 18 % 19 %

Verloop In 23,7% 92,2 % 38,0% 11,3 % 19,0 % 23,2%

Verloop Uit 48,0% 66,2 % 37,0% 31,3 % 12,4 % 18,8%

Wereldwijd

Uitvoerend 81% 76 % 94 % 10 % 13 % 3 %
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Verloop Uit 26,4% 33,2 % 24,0% 25.5 % 21,9 % 20,4%
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Female Capital BAM
FC BAM (Female Capital BAM), het netwerk 
voor vrouwelijke (bouw-) professionals die 
werken voor de Koninklijke BAM Groep in 
Nederland, en de raad van bestuur gaven 
blijk van hun betrokkenheid bij het 
onderwerp diversiteit door een commit-
ment plan van aanpak te ondertekenen. 
Dit plan stelt concrete maatregelen vast op 
het gebied van diversiteit die de raad van 
bestuur, FC BAM en de HR-afdeling moeten 
nemen als onderdeel van onze duurzaam-
heidsdoelstellingen voor meer gender -
diversiteit.

FC BAM is, naast een netwerk voor 
vrouwelijke professionals bij BAM,  
ook directe gesprekspartner van de 
directievoorzitter en de HR-directeur  
op het gebied van diversiteit. 

Tijdens een eendaagse conferentie in juni 
2012 namen mannelijke en vrouwelijke 
BAM-professionals deel aan een inter-
actieve discussie over drie hoofdonder-
werpen: ‘de kracht van het verschil’, ‘het 
slimme werken’ en ‘het herkennen en 
benutten van talent’. De conferentie was 
een groot succes en de resultaten vormen 
het uitgangspunt voor meer activiteiten in 
2013.

Eén van de voornaamste onderwerpen 
voor de activiteiten van FC BAM in 2013 is 
leiderschap op basis van de inzet van 
competenties en talent, kennis en 
ervaring.  

BAM Female Empowerment 
Programme
In 2012 volgden elf vrouwen van diverse 
BAM-bedrijven het BAM Female 
Empowerment Programme. De deel-
nemende vrouwen werden geselecteerd 
door het management van de werkmaat-
schappijen. Het programma werd voor het 
eerst georganiseerd in 2010. 
Het BAM Female Empowerment 
Programme is ontwikkeld om de door-
stroom van vrouwen naar hogere functies 
te bevorderen door hen onder meer 
bewust te laten worden van hun ambities, 

authentieke beïnvloedingsstijlen en keuzes 
in verschillende levensfasen. Daarnaast 
richt het programma zich op de invloed 
van de BAM-cultuur op loopbaankeuzes en 
persoonlijke profilering, strategisch/
politiek handelen en onderhandelen.

Ondertekening van het commitment plan van aanpak diversiteit
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7.1.2 Opleiding en ontwikkeling

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.

Via opleidings- en ontwikkelingsplannen wordt invulling gegeven 
aan de persoonlijke ontwikkelings van medewerkers. Hiervoor 
worden in Nederland diverse instrumenten gebruikt, zoals de 
Loopbaannavigator. In Nederland werken wij extern samen met 
een aantal universiteiten, en intern met onze eigen trainingscen-
tra, zoals de BAM Vakschool en BAM Business School, om ervoor  
te zorgen dat onze trainingen van de hoogste kwaliteit zijn. In het 
Verenigd Koninkrijk kunnen medewerkers kiezen uit een groot 
aantal cursussen van de BAM Nuttall Academy.

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 bedrijfsonderde-
len en werkmaatschappijen en besteden maximale aandacht aan 
de samenwerking tussen diverse disciplines.
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Gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker

2010 2011 2012

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. 
Bovendien hebben wij in oktober 2012 onze tweede internationale 
duurzaamheidsbijeenkomst gehouden in ons hoofdkantoor in 
Bunnik. Vijftig medewerkers van onze werkmaatschappijen 
kwamen hier samen om de best practices te delen over hoe zij  
zich richten op onze targets. 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 2013 met dit 
forum door te gaan.  
Er vinden ook regelmatig fora plaats met collega’s die internatio-
naal werken op het gebied van milieu en veiligheid en gezondheid, 
en meer onderwerpspecifieke groepen kijken naar energie- 
efficiëntie en Building Information Modeling.

In 2012 hebben wij een internationale vacaturesite gelanceerd. 
Hiermee willen wij onze medewerkers in staat stellen hun horizon 
te verbreden door ze carrièremogelijkheden te bieden binnen het 
wereldwijde werkgebied van BAM. Voor het eerst kunnen alle 
BAM-medewerkers de vacatures van alle werkmaatschappijen op 
één plaats vinden. De website verschaft informatie over de 
werkmaatschappijen van BAM, hun projecten en sollicitaties.

Gemiddelde opleidingskosten per medewerker (in €)
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7.2 Betrokkenheid van belanghebbenden 

Wij hebben onze belanghebbenden 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 belanghebbenden geselecteerd met 
behulp van ‘stakeholder mapping’ en onze belangrijkste stakehol-
ders 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 opdrachtge-
vers hebben een eigen duurzaamheidsmeetlat ontwikkeld, zoals 
ProRail met de CO2-prestatieladder. 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.

Aandeelhouders (beleggers)
De communicatie met beleggers en meer in het algemeen de 
financiële wereld vindt overwegend plaats tijdens de vele 
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 
sourcing 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 ontwikkelin-
gen op het gebied van duurzame technologieën en bouw processen. 
Wij ondersteunen de TU 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 en infra, en transport. Wij werken sinds 2009 samen met de 
Nyenrode Business Universiteit. Als deel van hun werk met de 
Loughborough University (LBU) heeft BAM Construct UK een 
Research Engineer 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-learning- cursussen.

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, 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. G.J. Maas.

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 overheids initiatieven, 
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).
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Vakbonden
Wij voeren regelmatig overleg met de vakbonden over arbeidsver-
houdingen. Koninklijke BAM Groep heeft in 2006 een raamover-
eenkomst 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 
bosbeheer 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.

Multistakeholderdialoog
Bovenop de verschillende contacten die wij met onze diverse 
stakeholders onderhouden vanuit onze bedrijfsonderdelen, 
organiseert Koninklijke BAM Groep een jaarlijkse multistakeholder-
bijeenkomst (met hulp van de VBDO) om terugkoppeling te 
krijgen over onze prestaties in het achterliggende jaar. Uit de 
feedback van de bijeenkomst in 2012 kwam naar voren dat BAM 
aan de volgende punten aandacht zou moeten besteden:
•	 	Aangeven	waarom	veiligheid	belangrijk	is	voor	onderaanne-

mers. Veiligheid moet een criterium worden voor leveranciers-
overeenkomsten. Bovendien moet BAM wereldwijde veiligheids-
normen invoeren;

•	 	Betrokkenheid	bij	de	aannemers	meer	benadrukken	dan	
contractuele naleving;

•	 	Verantwoordelijkheid	vaststellen	met	betrekking	tot	mensen-
rechten in de keten, en de grenzen van deze verantwoordelijk-
heid aangeven;

•	 	Efficiënt	materiaalgebruik	verbeteren	door	het	maken	van	
formele afspraken met leveranciers over afvalvermindering, 
plaatselijk hergebruik en recycling;

•	 	De	leiding	nemen	in	een	initiatief	binnen	de	bouwsector	om	de	
suboptimalisatie tussen verschillende disciplines te verwijderen. 
De suboptimalisatie belemmert innovatie en duurzaamheid.

VBDO heeft eind 2012 de resultaten besproken met BAM en de 
deelnemers op de hoogte gesteld van de resultaten.

Community engagement
Als reactie op de toenemende vraag naar maatschappelijke 
betrokkenheid heeft BAM Construct UK haar aanpak geformali-
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 onder-
werpen. BAM Construct UK heeft ook een aantal innovatieve 
hulpbronnen en vormen van samenwerking ontwikkeld, waarvan 
enkele zelfs  werden bekroond.

BAM Construct UK gebruikt het London Benchmarking Model om 
haar maatschappelijke investeringen kwantitatief te meten. In 
2012 werd 85 procent van alle maatschappelijke activiteiten 
gecontroleerd en werd er een monetaire waarde aan gegeven.  
In 2012 werd er voor meer dan € 728.086,- aan maatschappelijke 
activiteiten uitgevoerd, waar bij 21.506 mensen baat hebben 
gehad. 

Onze maatschappelijke betrokkenheid helpt ons fundamenteel  
bij ons werk binnen de onderwijssector, en met opvallende 
opdrachtgevers zoals Argent, The Co-operative Group en 
Manchester City FC konden wij een bijdrage leveren aan de lokale 
gemeenschappen. De verdere voordelen bestaan uit media-aan-
dacht, 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.
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Lincubator
Een groep van tien socialewoningbouw-
verenigingen en bouwbedrijven hebben 
hun krachten gebundeld om nieuwe 
concepten te ontwikkelen voor betaalbare 
woningen. Deze concepten kunnen 
radicaal afwijken van wat wij zijn gewend. 
Het initiatief is een antwoord op de 
spannende tijden in de huidige markt en 
de voortdurende vraag naar betaalbare 
woningen. 

More Than Me in Monrovia
De partijen van het containerterminal-
project in Monrovia hebben samengewerkt 
met de mensen van More Than Me om 
ondersteuning te bieden bij de bouw van 
een school voor de meest kwetsbare 
kinderen van Monrovia. Op minder dan een 
kilometer afstand van de Freeport van 
Monrovia ligt Westpoint, een arm en 
dichtbevolkt gebied. Hier werkt de 
Amerikaanse ngo More Than Me al sinds 
2007 samen met gemeenschapsleiders om 
de levensomstandigheden van kwetsbare 
kinderen te verbeteren. Ze bieden met 
name advies en studiebeurzen voor meisjes 
die het risico lopen om uitgebuit te 
worden. In 2012 is More Than Me begon-
nen met de renovatie van een oud gebouw 
met de bedoeling om er een school voor 
sommige van deze meisjes van te maken, 
zodat ze overdag onderwijs kunnen krijgen 
en ‘s avonds een veilige plek hebben om te 
slapen. Havenbedrijf APMT, samen met 
haar consultant Royal Haskoning en 
aannemer BAM International, ondersteunt 
dit initiatief door te helpen bij het managen 
en aanleveren van hulpmiddelen voor de 
renovatie van de school, door fondsen te 
werven en te helpen bij de selectie van een 
plaatselijk bouwbedrijf voor de bouwwerk-
zaamheden. Dit project zou afgerond 
moeten worden in het eerste kwartaal van 
2013, zodat de More Than Me Academy de 
deuren kan openen voor ongeveer 200 
meisjes. 

Bloed- en kledingdonatie
In aansluiting op het Al Ain Stadium-
project in Abu Dhabi werd een donatie-
campagne georganiseerd waarbij op  

30 september 2012 79 eenheden bloed 
werden afgestaan. Er werd ook een 
donatieprogramma opgezet om kleding in 
te zamelen voor een plaatselijke ngo. 
Nieuwe en gebruikte kleren werden 
verzameld in dozen die in de receptie van 
het kantorenpand werden geplaatst. 

Aandacht voor aids in Afrika
Het is aangetoond dat het wegennet in 
Afrika werkt als een geleider voor hiv/aids. 
Daarom verzorgt BAM International 
aids-bewustzijn-trainingen voor plaatse-
lijke gemeenschappen waar wij betrokken 
zijn bij projecten voor de aanleg of het 
herstel van wegen. Dit soort bewust-
wordingstrainingen wordt aangeboden 
met hulp van ngo’s die onze boodschap 
verwoorden in een taal die gemakkelijk 
kan worden begrepen door de gemeen-
schappen, door middel van rollenspellen 
en dans. De bewustwordingssessies zijn 
altijd goed bezocht en worden gewaar-
deerd door de plaatselijke gemeenschap. 
Vrijwillige hiv-tests en advies worden 
kosteloos verstrekt.

Bedden voor studenten in Afrika
In 2012 bezocht een delegatie van het 
Laela-Sumbawanga-team de Mpui 
Secondary School, een school/internaat op 
ongeveer acht kilometer afstand van de 
campingplaats bij Kianda in Tanzania. Van 
de 765 studenten zijn er 210 inwonend, 
wat betekent dat ze het grootste deel van 
het jaar op de school doorbrengen. Toen 
de delegatie een rondleiding kreeg van de 
directeur, ontdekten ze al snel hoe ze het 
leven van de studenten en het imago van 
de school konden verbeteren.
Slapen op de grond hoeft niet meer, zegt 
Wardia Gayle, de milieudeskundige en 
social manager van het project, die de 
school bezocht samen met socioloog 
Edgar Mchaki: ‘Het grootste deel van de 
studenten, meestal de vrouwen, sliep op 
de grond. Er waren te weinig matrassen, 
dus slechts een klein aantal bofkonten 
hoefde niet op de harde betonnen vloer te 
slapen. Er waren een paar bedden 
beschikbaar, vaak ook zonder matrassen, 
maar de meeste hiervan werden bezet 

door de mannelijke studenten. Wij vonden 
dat deze leefomstandigheden niet 
bijdroegen aan goed onderwijs en een 
obstakel vormden voor het welzijn van de 
studenten. Daarom kregen we het idee om 
de school te voorzien van bedden.’
 
Bedden van plaatselijke leveranciers
Wardia vertelde projectmanager James 
Aikman over dit idee als voorstel voor de 
MVO-bijdrage van dit project. Het team 
nam vervolgens het initiatief en doneerde 
vijftig stapelbedden en honderd matrassen 
aan de school. Wardia: ‘Wij geloven dat wij 
een positieve bijdrage kunnen leveren 
door de levenskwaliteit en het welzijn van 
deze studenten te verbeteren. En door 
lokaal in te kopen, konden wij tegelijkertijd 
een impuls geven aan de economische 
ontwikkeling van de gemeente 
Sumbawanga en ze helpen bij hun streven 
naar een betere samenleving.’

Weg in Tanzania
De renovatie van de Tanzam Highway in 
Tanzania zal een positieve bijdrage leveren 
aan de plaatselijke en landelijke economie 
– en aan de veiligheid op de weg. Maar 
terwijl ze weten dat hun werk op zich al 
belangrijk is, neemt het team enthousiast 
deel aan aanvullende projecten om de 
plaatselijke gemeenschappen te helpen. 
Hier volgt een aantal voorbeelden uit 2012.

Internationale vrouwendag 2012
Samen met vrouwen over de hele wereld 
vierden vrouwelijke medewerkers van het 
Tanzam Highway-project internationale 
vrouwendag op 8 maart. Het team bestaat 
uit 57 vrouwen, overeenkomend met 
ongeveer 11 procent. De meesten van hen 
namen deel aan het sociale evenement op 
de vlakbij gelegen River Valley Campsite. 
Na een smakelijk buffet, leuke spelletjes en 
uitvoerige gesprekken gingen alle dames 
weer naar huis: vrolijk, verenigd en trots.

Zonverlichting voor klinieken op het 
platteland
CUAMM is een Italiaanse ngo die het 
Tanzaniaanse ministerie van Gezondheid 
helpt bij het beheren van twintig kleine 
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klinieken in een paar dorpen rond Iringa. 
Het accent ligt op gezondheidszorg voor 
moeders en hun kinderen, overeenkomstig 
de millenniumontwikkelingsdoelen 4 en 5. 
Vanwege regelmatige stroomuitval en te 
weinig geld voor een generator is het 
helaas vaak moeilijk om goede medische 
zorg te bieden, vooral ‘s nachts. Het 
project doneerde vijftig lampen op 

zonne-energie: één voor iedere plaatselijke 
gezondheidszorgmedewerker die bij deze 
klinieken werkt. 

Filtermateriaal voor waterzuivering
Het Pawaga-waterproject is geïnitieerd en 
gesponsord door onder meer de Europese 
Unie en heeft als doel om ongeveer 20.000 
mensen te voorzien van vers drinkwater. 

7.3 Samenwerking met onze ketenpartners

Aangezien wij in 2012 ongeveer 73 procent van onze omzet 
inkochten via onze keten, is best-in-class ketenmanagement 
essentieel voor ons bedrijf. Het bereiken van nul ongevallen op al 
onze bouwplaatsen, het verbeteren van de energie-efficiëntie en 
afvalvermindering; het hangt allemaal samen met een effectieve 
samenwerking met onze keten. Wij geloven dat onze verantwoorde-
lijkheid niet ophoudt bij de activiteiten van ons bedrijf, en samen met 
onze ketenpartners ontwikkelen en stimuleren wij duurzame 
oplossingen en best practices voor de sector.

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 
2012 was ongeveer 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 langetermijn- 
en voorkeursrelaties 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. De uitdaging is het kiezen van ketenpartners, producten 
en diensten die werkelijk een verschil maken.

Wij verwachten van de partners die wij uitkiezen, dat zij ons als 
voorkeursklant zien en behandelen (met betrekking tot innovaties, 
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 samenwer-
king 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 2012 was de omzet top 5 naar 
categorieën in Nederland als volgt:
1. Werktuigbouwkunde;
2. Wegenwerk/Bestrating;
3. Elektrische installaties;
4. Ramen, deuren en kozijnen;
5. Consultancy.

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 eerbiedi-
gen 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 bedrijfskriti-
sche leveranciers om ervoor te zorgen dat dit in onze volledige 
keten wordt geïmplementeerd.

Een belangrijk deel van dit project is de 
waterzuiveringsinstallatie, waar water 
wordt gereinigd door zand- en gravelfilters. 
Het projectteam doneerde 50 ton van 5-10 
millimeter-korrelig asfaltaggregaat dat kon 
worden gebruikt als filtermateriaal.
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Onze werkmaatschappijen hebben het afgelopen jaar een aantal 
bijeenkomsten gehouden met onze grootste leveranciers en 
voorkeurspartners. Dit zal ook in 2013 blijven gebeuren. 
Duurzaamheid en verantwoordelijke sourcing zijn belangrijke 
gespreksonderwerpen bij deze bijeenkomsten.

In 2012 stonden wij op de achtste plaats in de Dutch Responsible 
Sourcing Supply Chain Benchmark, wat ons tot marktleider maakt 
in de bouwsector.

Beoordeling leveranciersprestaties
In 2011 hebben wij een systeem opgezet om de prestaties van onze 
leveranciers te meten. Circa 57 procent van onze werkmaatschap-
pijen werkt hier nu al mee, tegenover 40 procent in 2011. Het wordt 
in 2013 ingevoerd bij de overige Nederlandse werkmaatschappijen. 
In 2012 zijn in totaal 4.793 leveranciersprestatiemetingen uitge-
voerd, tegenover ongeveer 3.700 in 2011.

Leveranciers worden beoordeeld op vijf verschillende thema’s 
(waaronder veiligheid en milieu). Tot op heden bevat de beoorde-
ling geen screening op basis van mensenrechten. Wij overwegen 
om mensenrechten op te nemen in de screening. 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. In 2012 scoorde 3,4 procent van alle 
beoordeelde leveranciers onder onze minimumeisen, tegenover  
5,0 procent in 2011. In 2013 zullen onze inkoopmanagers en 
projectinkopers doorgaan met het bespreken van de minimum-
prestaties met de betrokken leveranciers.

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 uitstoot op te 
stellen, om ze hierbij te helpen en om voorstellen te doen over 
hoe ze hun uitstoot kunnen verminderen. 

•	 	Duurzaamheid	was	een	belangrijk	criterium	bij	verschillende	
aanbestedingen, bijvoorbeeld in de aanbesteding die wij hebben 
gedaan voor ons wagenpark.

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-gecertifi-
ceerd 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.

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 2012 aan ons zijn 
geleverd. 24 leveranciers hebben informatie gegeven over de 
hoeveelheid gecertificeerd en niet-gecertificeerd hout die ze 
hebben geleverd. Zij vertegenwoordigen 78 procent van de 
inkoopwaarde van het hout. Op basis van deze gegevens hebben 
wij kunnen bepalen dat het percentage gecertificeerd hout dat wij 
van deze 24 leveranciers hebben gekocht 88 procent van de totale 
houthoeveelheid bedraagt. 22 procent van deze 88 procent was 
PEFC, en 66 procent was FSC. In 2011 was dit nog maar 44 procent 
FSC, 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 2012 was 99 
procent van het hout dat in het Verenigd Koninkrijk werd gebruikt 
afkomstig uit geverifieerde legale en duurzame bronnen – waar-
van 88 procent voorzien was van een volledige FSC of PEFC Chain 
of Custody-certificering, of werd hergebruikt vanuit andere 
locaties.

Doelstellingen
In ons streven om een duurzaam inkoopbeleid voor Koninklijke 
BAM Groep voor 2012 te ontwikkelen, hebben wij bepaalde 
voorwaarden op het gebied van mensenrechten in onze Algemene 
Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden (A.I.O.V.) opgenomen.
Daarnaast voeren wij voortdurende innovatiegesprekken met onze 
ketenpartners met als doel om innovatie-initiatieven binnen de 
volledige keten te stimuleren.

FSC-gecertificeerd hout in Nederland

2010
28%

2011
44%

2012
66%
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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 http://www.ohchr.org/
Documents/ Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR EN.pdf. 
Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de inhoud van de 
Guiding Principles. Opdrachtnemer respecteert de Guiding 
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.

7.4 Betrokkenheid bij de samenleving

Onze bouw- en renovatiewerkzaamheden hebben van nature een 
effect op de lokale omgeving, gebruikers en de 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.

Wij staan midden in de maatschappij en moeten daarom continu 
aandacht besteden aan alles wat wij doen om onze impact te 
minimaliseren. Werkmaatschappijen van BAM opereren voorname-
lijk vanuit regiokantoren en staan daardoor dicht bij hun opdracht-
gevers. Hierdoor is de betrokkenheid van medewerkers bij 

projecten in hun lokale gemeenschappen groot. Wij stimuleren 
medewerkers initiatieven aan te melden op sociaal-maatschappe-
lijk, 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.
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 2012 zijn in 
Nederland 86 bouwplaatsen bij het programma aangemeld.

Social return

In 2012 nam in Nederland de Tweede Kamer een resolutie aan die  
de nationale overheid oproept om social return in te voeren met 
betrekking tot vergoedingen. Dit sluit aan bij de algemeen 
toegepaste vijfprocentregeling voor plaatselijke overheden.
In het begin van 2012 nam Vernieuwing Bouw, een netwerk van 
leiders binnen de bouwsector, waarvan BAM ook deel uitmaakt,  
het initiatief om de prestaties van bedrijven af te zetten tegen het 
maatschappelijk rendement op basis van de social return 
Prestatieladder van juli 2013. Vanaf die datum was de positie op de 
ladder van een Nederlands bedrijf mede bepalend voor opdrachten 
die worden verstrekt door de Nederlandse overheid. Door leiding te 
geven aan de ontwikkelingsgroep was BAM nauw betrokken bij het 
gehele proces.
BAM heeft de ervaring met maatschappelijk rendement van 
werk maatschappijen intern geïnventariseerd. In het eerste kwartaal 
van 2013 zullen de resultaten hiervan worden omgezet in een 
overkoepelend bedrijfsbeleid met betrekking tot social return.  
In het tweede kwartaal wordt dit beleid geïmplementeerd in de 
managementsystemen van de Nederlandse werkmaatschappijen. 
Aan het begin van de certificering zal BAM klaar zijn voor een positie 
op de ladder die aansluit bij de prestaties tot op dat moment.

2009 2010 2011 2012

BAM 
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% geregistreerde bouwlocaties 98,7 49,2 98,9 94,2 96,7 96,4 96,0 100

Gemiddelde CCS-score 35,0 33,9 35,1 34,4 35,3 34,5 35,4 35,2

Gemiddelde bouwbranche 31,8 31,9 32,2 32,6 32,8 32,81 33,2 33,2
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Onze prestaties

8
Wij betreuren het overlijden van twee  

BAM-medewerkers en één werknemer  

van een onderaannemer als gevolg van  

ongevallen in 2012.
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8.1 Veiligheid

Safety Awareness Audits (SAA’s) worden jaarlijks uitgevoerd bij alle 
werkmaatschappijen met lopende bouwprojecten. Deze SAA’s zijn 
intern ontwikkelde auditsystemen die bestaan uit een systema-
tisch onderzoek van de veiligheidsprestaties van de werkmaat-
schappijen om de mate en de kwaliteit van de beheersing door het 
management te bepalen. Hierbij wordt niet alleen beoordeeld of 
de BAM Richtlijn voor Veiligheidsmanagement wordt gevolgd, 
maar ook in welke mate de naleving is geïntegreerd in de 
bedrijfscultuur. Een hoge mate van veiligheidsbewustwording 
wordt positief gewaardeerd en op die manier zichtbaar gemaakt.

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.

Veiligheidsbewustwording (SAA) Koninklijke BAM Groep

0

10

20

30

40

50

60

70

80

62.2 63.5 65.4 67.1
70.6 71.3 72.1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Naast de absolute aantallen bedrijfsongevallen legt BAM ook een 
relatie tussen ongevallen en gewerkte uren via de ongevallenin-
dex, Incident Frequency (IF).

De IF is een indicator waarmee de feitelijke veiligheidsprestatie 
van een organisatie kan worden vastgesteld. Omdat een internati-
onaal erkende indicator ontbreekt, heeft BAM hiervoor een eigen 
definitie ingevoerd, waarmee de werkmaatschappijen zich aan 
elkaar kunnen spiegelen.

Waar de SAA-score een indicatie geeft over de mate van beheer-
sing van risico’s en gevaren, is de BAM-IF te beschouwen als de 
resultante van de inspanningen. De IF van BAM als Groep wordt 
bepaald door het totale aantal bedrijfsongevallen met verzuim te 
delen door het totale aantal gewerkte uren op bouwplaatsen.

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.

Omdat wij weten dat een cultuur waarin gezondheid en veiligheid 
voorop staan zich uitsluitend kan ontwikkelen wanneer zij actief 
door het management wordt ondersteund, heeft BAM in 2012 de 
Safety Master Class geïntroduceerd. 617 personen, waaronder de 
raad van bestuur en het senior management van de Nederlandse 
werkmaatschappijen, hebben de masterclass bijgewoond. In 2013 
willen wij deze masterclass aanbieden aan alle medewerkers die 
op een bouwplaats werken. Ten tweede hebben wij de BAM-
veiligheidsrichtlijn geactualiseerd (in overeenstemming met 
OHSAS 18001) en deze nieuwe richtlijn ingevoerd bij alle 
werkmaatschappijen.

Ongevallenindex (IF) per land
Ongevallenindex (IF) Koninklijke BAM Groep

0

2

4

6

8

10

12

14

16

14.3

13.2

12.1 12.2
11.8

13.0

10.1
9.5

9.8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BAM Europa
BAM Totaal

8



56 – 2012

Wereldwijd

20102009 2011 2012

32

43

36 37

Nederland 

102106

97
90

32

14

31
28

Duitsland

34

24

32

26

België

12

23

8
12

60

67

55 56

Verenigd Koninkrijk

Ierland

20102009 2011 2012

20102009 2011 2012

20102009 2011 2012

20102009 2011 201220102009 2011 2012

CO2 emissions per source (in kilotons)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Vlieg-
reizen

Wagen-
park

Asfalt-
centrales

Bouw-
plaatsen

Kantoren

19 21
16

11

147
140

122

132

282931
28

7776
84

74

6 6 6 4

2009
2010
2011
2012

CO2 emissions per scope (in kilotons)

0

50

100

150

200

250

Scope 3Scope 2Scope 1

224

209
199 204

31
41 37

29
22 22 23

16

2009
2010
2011
2012

CO2 -emissie per scope (in kiloton) CO2 -emissie per bron (in kiloton)

CO2-emissie per land (in kiloton)

CO2 emissions per sector (in kilotons)

0

50

100

150

200

250

Pps
en overig

VastgoedInfraBouw en 
techniek

53 57
50 47

205
215

199 200

2 2 2 1
7 8 8

1

2009
2010
2011
2012

CO2 -emissie per sector (in kiloton)



2012 – 57

8.2 CO2  en energie

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 2012 
berekend. De totale energieconsumptie van BAM in 2012 bedroeg 
3.383 TJ, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van  
249 kiloton.

In absolute zin is de CO2-voetafdruk van BAM afgenomen met  
10,0 procent ten opzichte van 2009 (277 kiloton). De CO2-
intensiteit, op basis van de CO2-uitstoot per omzet, is toegenomen 
met 1,1 procent naar 33,6 ton CO2 per miljoen euro (2009: 33,3 ton 
CO2/miljoen euro). Ons doel voor 2015 is een vermindering van  
15 procent. Wij kunnen concluderen dat tweederde van onze 
absolute doelstelling al na drie van de zes beoogde jaren is bereikt.

Details per scope, bron en sector worden hieronder weergegeven 
voor de periode 2009 tot 2012.

Trends

In 2012 bedroeg de omzet in euro van de infrasector 51 procent, 
tegenover 47 procent in 2009. Deze sector nam in 2012 80 procent 
van de totale CO2-uitstoot van BAM voor zijn rekening, tegenover 
78 procent in 2009. Ondanks dat een groter gedeelte van onze 
omzet afkomstig is uit een sector met een relatief hoge energie-
intensiteit, wat heeft geleid tot een verhoging van de totale 
koolstofintensiteit binnen Koninklijke BAM Groep, heeft de 
infrasector sinds 2009 een verbetering van 2,5 procent laten zien 
op het gebied van CO2-intensiteit: van 54,6 ton CO2/miljoen euro in 
2009 tot 53,2 ton CO2/miljoen euro in 2012.  

19 procent van de totale koolstofuitstoot van BAM in 2012 wordt 
veroorzaakt door de sector Bouw en techniek. De relatieve 
CO2-uitstoot in deze sector bedroeg 13,8 ton CO2 per miljoen euro, 
wat vergelijkbaar is met 2009.

In het Greenhouse Gas Protocol worden drie zogenoemde scopes 
onderscheiden, namelijk: het energiegebruik in de eigen productie 
(scope 1), de van het elektriciteitsnet afgenomen elektriciteit 
(scope 2) en het indirecte energieverbruik, bijvoorbeeld door 
zakelijke vliegreizen (scope 3). De CO2-uitstoot van scope 1 is 
verantwoordelijk voor 82 procent van onze totale De CO2- 
uitstoot.

De gevolgen van de beëindiging van de activiteiten van Tebodin in 
2012 op de energie-intensiteit van Koninklijke BAM Groep zijn 
beperkt omdat het aandeel van Tebodin in de omzet en de 
CO2-voetafdruk in 2009 slechts 2 procent was. Het heeft echter 
wel gevolgen voor de koolstofuitstoot in scope 3 omdat minder 
zakelijke vluchten hoeven te worden gemaakt.

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 een jaar, waardoor schommelingen 
optreden (volatiliteit). Andere aspecten die kunnen bijdragen aan 
veranderingen in onze CO2-voetafdruk zijn:
•	 	Voortdurende	verbeteringen	aan	het	rapportageproces	en	

rapportagemethoden sinds 2009;
•	 	Weersomstandigheden;
•	 	Uitstootreducerende	initiatieven.

Waste production per source (in kilotons)
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Uitstootverminderende initiatieven

Ook in 2012 hebben onze werkmaatschappijen een groot aantal 
uitstootverminderende initiatieven geïmplementeerd, waarvan  
er een aantal aan dit verslag is toegevoegd als case study’s. 
Daarnaast willen wij hieronder een aantal specifieke initiatieven 
benadrukken die de omvang van onze CO2-voetafdruk 
verminderen:

•	 	Bouwplaatsen,	kantoren	en	asfaltfabrieken	nemen	samen	69	
procent van de CO2-voetafdruk van BAM voor hun rekening.  
Door duurzame energie te gebruiken voor onze bouwplaatsen, 
kantoren en asfaltfabrieken in Nederland hebben wij in 2012 15,9 
kiloton minder CO2 uitgestoten ten opzichte van het gebruik van 
grijze stroom. Het gaat hier om 34.904.858 kWh aan duurzame 
elektriciteit, wat gelijkstaat aan 0,5 kiloton CO2-uitstoot. Vanaf 
2013 wordt de CO2-uitstoot van onze asfaltfabrieken gereguleerd 
door het emissiehandelssysteem van de Europese Unie;

•		Ons	wagenpark	staat	voor	30	procent	van	onze	totale	CO2-
voetafdruk. Wij willen de CO2-uitstoot ervan verminderen door 
middel van een duurzamer leasebeleid. Van alle auto’s met een 
energielabel, bestaat 97 procent (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 naar verloop van tijd 
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. 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 waarschijnlijk minder brandstofefficiënt zijn;

•		In	2012	zijn	wij	ook	invulling	blijven	geven	aan	onze	toonaan-
gevende rol in het Nederlandse consortium voor het aanbesteden 
van elektrische auto’s. Dit consortium is in het leven geroepen om 
kennis en koopkracht te bundelen voor de introductie van dit type 
voertuigen. Wij zetten 46 elektrische auto’s in (tegenover 35 in 
2011), waarvan er 45 in Nederland rijden en één in Duitsland.

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 
lichtschakelaars met bewegingssensoren en het gebruik van 
energiezuinige verlichting, een positief effect heeft op de 
energie-intensiteit van onze gebouwen. In 2012 hebben wij voor 
het eerst ons energie-intensiteitscijfer en de emissie-intensiteit 
van broeikasgassen van onze gebouwen berekend. In onze 
gebouwen in Nederland gebruikten wij 479 megajoules (133 kWh) 

per vierkante meter. De koolstofemissie-intensiteit van de 
gebouwen in Nederland is 21 kilo CO2 per vierkante meter.

8.3 Afval

Trends in de hoeveelheid afgevoerd afval zijn, net als bij CO2-
emissies, 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 6 procent gedaald in vergelijking 
met 2011, van 245 kiloton tot 230 kiloton, en met 60 procent in 
vergelijking met 2009, van 574 kiloton tot 230 kiloton. Dit overstijgt 
onze ambitie uit 2009 om 15 procent minder afval te produceren en 
is een relatieve verbetering in vergelijking met de verandering in 
omzet.
Om de juiste vorm van recycling te stimuleren hebben wij ons ten 
doel gesteld de scheiding van bouwafval te verbeteren. In 2012 
werd 25 procent van ons bouwafval in Nederland gescheiden, 
vergeleken met 18 procent in 2009 (een verbetering van 40 procent, 
meer dan onze doelstelling van 25 procent afvalscheiding).

8.4  Overige

Grondstoffen
Vanaf 2011 hebben wij de hoeveelheden materialen geïnventari-
seerd die in onze bouwprojecten in Nederland worden gebruikt. 
Omdat het in veel gevallen om samengestelde materialen gaat, is 
het moeilijk ze in categorieën in te delen. Aan de hand van een 
statistische analyse van onze financiële gegevens hebben wij de 
belangrijkste categorieën aangeschafte materialen vastgesteld, 
zoals weergegeven in de tabel Materiaalgebruik Koninklijke BAM 
Groep. Op basis van onze statistische analyse en leveranciersgege-
vens 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 2012 hebben wij het verbruik en de 
recycling van staal als een van de veelvuldig toegepaste materialen 
toegevoegd. Wij streven ernaar onze verslaglegging over deze 
materialen in 2013 verder te verbeteren. In aanvulling hierop willen 
wij in 2015 alle materialen in al onze operationele gebieden laten 
recyclen.

Omdat wij steeds meer gerecycled materiaal gebruiken als 
grondstof voor beton, hebben wij dit jaar ook het recyclen van 
cement in beton toegevoegd aan onze analyse. Beton bestaat uit 
een mengsel van aggregaten, zand, water en (portland-)cement. 
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een integraal onderdeel van haar ontwikkeling door betere leef-
omgevingen te creëren waarbij natuur, recreatie en ecologie hand  
in hand gaan.

Water
In 2011 hebben wij het drinkwaterverbruik op onze bouwlocaties en 
in onze kantoren in Nederland berekend. In totaal gebruikten wij 
147.000 m3 water (2011: 128.000 m3), waarvan 78 procent werd 
gebruikt op de bouwplaatsen en 22 procent in de kantoren van BAM. 
Het watergebruik in Nederland is gelijk aan 14 m3/fte per jaar  
(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 2012 hebben wij in 
Nederland ongeveer 9,2 miljoen m3 water voor bouwdrainage 
gebruikt.

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 worden 
vervangen door gerecyclede materialen, zoals vliegas of hoog-
ovenslak. In 2012 hebben wij de toepassing van verschillende soorten 
cement onderzocht bij het gebruik van geprefabriceerd beton. 85 
procent van het toegepaste cement was CEM III, 5 procent was CEM II 
en de resterende 10 procent was CEM I. De gemiddelde vervanging 
van portlandcement in CEM II in 2012 was 26 procent vliegas, en in 
CEM III is 70 procent vervangen door hoogovenslak. Door het gebruik 
van gerecyclede materialen wordt naar schatting 61 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.

Biodiversiteit
Wij ondersteunen en helpen bij de verspreiding van Handvest voor de 
Aarde, een handvest dat ethische grondbeginselen bevat voor een 
rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde samenleving 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 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 in natuurgebieden en wij werken samen met 
projectontwikkelaars om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit geen 
gevolgen ondervindt van de ontwikkeling van een project.
In 2012 hebben wij bij de Sluiskiltunnel in de provincie Zeeland een 
paddenscherm van acht kilometer lang aangelegd. Op deze manier 
konden wij de padden beschermen en ze een veilige route naar het 
water bieden.
Wij hebben ook de naden gedicht in een brug die zou worden 
gesloopt als deel van het A12-project ‘Poort van Bunnik’, zodat er 
geen vleermuizen zouden gaan nestelen.

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 
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Gerecyclede
inhoud 2012
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trein. Wij moeten ons erop richten om 
voortdurend in het gesprek met de klant 
de economische uitgangspunten in balans 
te brengen met duurzaamheidsprestaties.’

Is er voldoende waardering voor winst die 
ondernemingen behalen op 
duurzaamheidsgebied?

Ja en nee. Ja, als je kijkt naar maatschappe-
lijke waardering. Dat geldt voor ARCADIS, 
maar ook voor BAM en andere onderne-
mingen die ik tot de koplopers reken. Onze 
duurzaamheidinspanningen worden 
gezien en daarvoor ontmoet ik breed 
waardering.

Maar tegelijkertijd: als je kijkt naar de 
economische kant bij opdrachtgunning, 
dan zeg ik nee. Bij de toepassing van 

Drs. Rob Mooren 
CEO ARCADIS Nederland

Veel organisaties worstelen om 
duurzaamheidsambities te vertalen in 
resultaat. Wat is uw advies?

‘Veel partijen praten over grote stappen. 
Mijn advies luidt: begin simpel. Plaats wel 
een stip op de horizon, maar begin met het 
waarmaken van kleinere opgaven. Maak 
zaken ook heel concreet. Kijk naar de 
mogelijkheden dichtbij.’

Hoe organiseer je duurzaamheid optimaal?

‘Duurzaamheid of maatschappelijk 
ver ant woord ondernemen heeft vele 
facetten. De interne kant, je eigen hygiëne, 
heb je vrijwel volledig zelf in de hand. Maar 
de impact van onze adviezen is vele malen 
groter, dan  de keuze of onze medewerkers 
gebruik maken van elektrisch vervoer of de 

EMVI-criteria  of de CO2-prestatieladder is 
de waardering onvoldoende. De ambitie 
van die meetinstrumenten is beperkt. Alle 
grote bedrijven scoren inmiddels op niveau 
vijf van de CO2-prestatieladder. Wij moeten 
in de tenderfase een vervolgstap maken. 
Vooral door te beoordelen wat je als 
eindproduct levert. Als BAM door een slim 
ontwerp minder beton nodig heeft dan 
een ander, levert dat belangrijke duur-
zaamheidsvoordelen, die bij een selectie 
onvoldoende tot uitdrukking komen.’

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, 

adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereik-

baarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. ARCADIS Nederland telt circa 

2.500 medewerkers en ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, 

onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. 
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Met dank aan Alliantie Amstelspoor (ProRail – BAM)

Met BIM-simulaties kan BAM  

energieprestaties inschatten en  

de CO2-uitstoot van meerdere  

alternatieven voorspellen, al vanaf 

de vroege fases van het ontwerp.
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 Eerlijk zaken doen

9
BAM heeft voorwaarden op het 

gebied van mensenrechten  

opgenomen in de Algemene  

Inkoop- en Onder aannemings- 

 voorwaarden.
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Voor een nog actievere en correctere uitvoering van het integriteits-
beleid 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.

Resultaten 2012

In 2012 werden in Nederland in totaal 25 gevallen van vermeende 
onregelmatigheden gemeld. In 11 van deze 25 gevallen is een 
overtreding van de gedragscode vastgesteld (2011: 34 van 62). Het 
betrof onder meer onregelmatigheden in de administratie, intimidatie, 
niet-correcte omgang met bedrijfseigendommen en handelingen in 
strijd met de wet, zoals diefstal en verduistering. Tegen betrokken 
medewerkers zijn gepaste disciplinaire maatregelen getroffen. In 2012 
zijn geen klachten ontvangen over overtredingen van de regels met 
betrekking tot veiligheid, gezondheid of milieu, of de regels met 
betrekking tot belangenverstrengeling.

Het totaal aantal meldingen en vragen om advies dat wij in 2012 
ontvingen (67) is beduidend lager dan in 2011 (140). De introductie van 
de herziene gedragscode in 2013 zal ook het melden van incidenten 
behandelen.

Convenant met Building and Woodworkers International (BWI)
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;

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 diep -
gewortelde 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 organisa-
ties, zoals de OESO en de Wereldbank.

Risico’s met betrekking tot duurzaamheid, zoals personeel, veiligheid, 
milieu, bedrijfsvoering en ketenmanagement, vormen een integraal 
onderdeel van de beoordeling. In 2011 en 2012 hebben twintig 
groepsmaatschappijen hun risico’s beoordeeld aan de hand van deze 
uniforme beoordelingsmethode. In totaal staan deze groepsmaat-
schappijen voor meer dan 90 procent van de totale activa en 
opbrengsten van de Groep.
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 Manage-
ment Framework van BAM. Voor elke risicocategorie bij alle werkmaat-
schappijen en ook op Groepsniveau wordt een risico analyse uitgevoerd 
en gekeken naar mogelijkheden voor verbetering. De mogelijkheden 
voor verbetering zijn input voor de uitvoerings agenda op operationeel 
en functioneel niveau. Alle risico’s worden gekwalificeerd aan de hand 
van het specifieke aspect van de risico categorie. In 2013 organiseren 
wij een risicoanalyse die zich uitsluitend richt op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, gebaseerd op onze materialiteitsmatrix. 
Hiermee kunnen wij nadere uitwerking geven aan de verklaringen  die 
in 2013 zijn afgelegd tijdens de World Economic Forum in Davos, 
volgens welke de kosten om de gevolgen van klimaatverandering te 
beheersen $ 700 miljard per jaar bedragen.
 

Beleid

Ons integriteitsbeleid steunt op onze gedragscode die door elke 
medewerker in Nederland wordt ondertekend als integraal onderdeel 
van zijn of haar arbeidsovereenkomst. Met deze gedragscode schrijft 
BAM voor dat elke medewerker zich integer, transparant en verant-
woordelijk gedraagt ten opzichte van opdrachtgevers, zakenpartners, 
aandeelhouders en collega’s. Wij kwamen tot de conclusie dat de 
inmiddels tien jaar oude gedragscode moest worden bijgewerkt.
In de loop van 2013 zal de herziene gedragscode van BAM worden 
geïntroduceerd als vervanging van de versie uit 2013. De nieuwe 
gedragscode is gebaseerd op onze ondernemingsprincipes en legt  
de nadruk op het overtreffen van de verwachtingen van onze 
stakeholders en integriteit.

9
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•	 	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 vertegenwoordi-
gers 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.

Bezoek BWI aan Jordanië
Toen wij in april 2011 in Genève waren, hadden wij een diepgaande 
discussie over de OESO-richtlijnen. Als uitgangspunt waren BWI en  
BAM International het erover eens dat deze richtlijnen werden 
nageleefd in de thuislanden van BAM. Samen met BAM International 
zullen de vakbonden erop toezien dat deze regels ook worden 
nageleefd in de activiteiten van, voornamelijk, BAM International op 
andere continenten.  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 onregelma-
tigheden 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 belas-
tingstrategie, 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	verplichtin-

gen 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 geaccep-
teerde praktijken hebben plaatsgevonden;

•		Het	onderhouden	van	goede	en	open	relaties	met	belastingautoritei-
ten 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. 
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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.

Transactieregister

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 pro-
gramma 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 ze 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.

Corruptie-index

De Corruptie Perceptie Index (CPI) wordt jaarlijks vastgesteld door 
Transparency International. Transparency International is gevestigd in 
Londen en richt zich op een strikte naleving van de VN Conventie tegen 
corruptie. 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 verdeeld over landen van de corruptieperceptie-index.
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BWI is een wereldwijde vakbond die 12 miljoen werknemers in  

de bouw-, constructie-, bosbouw- en verwante sectoren vertegen-

woordigt. In 2006 ondertekende BAM een raamovereenkomst met 

BWI tot naleving en bevordering van de grondbeginselen en -rechten 

op het werk zoals bepaald in de conventies van de International  

Labour Organisation (ILO).

technologie en apparatuur, en ook 
trainingen op locatie. Training is de beste 
investering in duurzame ontwikkeling.’

Als BWI bouwplaatsen inspecteert, waar 
wordt dan vooral op gelet?

‘Het gaat om meerdere aspecten. Voorziet 
het bedrijf in voldoende drinkwater, 
sanitaire voorzieningen en wasfaciliteiten? 
Kunnen werknemers zich omkleden en is 
er ruimte voor opslag en het drogen van 
kleren? En hoe staat het met de ruimtes 
waar gegeten of geschuild wordt? Is de 
huisvesting in orde? Het bedrijf moet 
opleidingen aanbieden op het gebied van 
gezondheid en hiv/aids-preventie en hiv/
aids-bewustwordingsprogramma’s 
aanbieden conform de ILO Code of Practice 
on HIV/AIDS and the World of Work. 
Enzovoort, enzovoort...’

Marion F. Hellmann 
Assistant General Secretary BWI, Building and 

Wood workers International 

Wat maakt een bouwbedrijf duurzaam?

‘Over het algemeen: redelijke lonen en 
werkomstandigheden, een betekenisvolle 
baan met carrièremogelijkheden, een 
veilige en gezonde werkomgeving, het 
recht om lid te zijn van een vrije vakbond 
en het recht op collectieve onderhandelin-
gen zijn voorwaarden voor goede 
arbeidsverhoudingen en belangrijk voor 
een duurzaam bouwbedrijf.’

Hoe kunnen internationale aannemers 
volgens u waarde toevoegen?

‘Vaardigheidstrainingen zijn essentieel 
voor internationale projecten. Alle 
werknemers moeten de mogelijkheid 
krijgen om deel te nemen aan opleidingen 
en trainingen, waaronder trainingen om de 
werknemers te leren omgaan met nieuwe 

Hoe presteert BAM in dat opzicht volgens u?

‘Ik heb de locaties van BAM in Zuid-Afrika 
en Dubai de afgelopen jaren meerdere 
malen bezocht en alles was in overeen-
stemming met onze vereisten. De 
BWI-delegatie die vorig jaar de BAM-
locaties in Jordanië bezocht, was met 
name onder de indruk van de open en 
coöperatieve houding van het manage-
ment, personeel en de andere medewer-
kers die ze ontmoet hebben.’
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Over dit verslag

10
Alle werkmaatschappijen 

rapporteren per kwartaal 

over de drie speerpunten: 

veiligheid, CO2 en afval.

Dit hoofdstuk geeft  

specifieke informatie over 

het rapportageproces en  

de rapportagemethoden  

die wij hebben gebruikt  

om tot de cijfers en onder-

werpen van dit verslag te 

komen.
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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 – GRI 3.1 Toepassingsniveau A

Dit verslag is opgesteld op basis van de G3.1-richtlijnen van het 
Global Reporting Initiative (GRI). Ons duurzaamheidsverslag van 
2012 volgt het toepassingsniveau G3.1 A+ dat het Construction 
and Real Estate Sector Supplement (CRESS) bevat. In hoofdstuk 
12.1 is een overzicht opgenomen van de GRI G3.1- en CRESS-
principes en de economische, milieugerelateerde en sociale 
prestatie-indicatoren waarover dit verslag informeert. Bepaalde 
indicatoren worden kwalitatief gerapporteerd en niet kwantita-
tief. Hoofdstuk 12.1 behandelt rapportages volgens de kernindica-
toren van het GRI 3.1 A, bijvoorbeeld kwantitatief of kwalitatief.

Rapportageperiode en rapportagefrequentie

Dit verslag bevat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die 
betrekking hebben op het kalenderjaar 2012. Er is een uitzonde-
ring gemaakt voor alle 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.

Afbakening van het verslag

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 
waarin het een leidende rol speelt.

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 vanwege het 
afstoten van Tebodin. Als gevolg hiervan komen de vergelijkings-
gegevens over het aantal voltijdmedewerkers en de omzet niet 
overeen met de vergelijkingsgegevens voor 2011 die in het 
jaarverslag van 2012 staan vermeld.

Rapportageproces

Bij de gegevensverzameling wordt rekening gehouden met de 
structuur van onze organisatie. De werkmaatschappijen rapporte-
ren 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 duurzaamheidsmanager, een duurzaamheidscontroller 
en een duurzaamheidsdirecteur 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 duurzaamheidsrapportages. 
Dit handboek biedt hulp bij het meten, berekenen en inschatten 
van gegevens.

Rapportage-indicatoren

Onze vier hoofdindicatoren worden hieronder uitvoeriger 
behandeld. Informatie over de scope en de gebruikte methoden 
van de rapportages voor andere kwantitatieve indicatoren staat in 
het duurzaamheidsverslag zelf. Zie ook hoofdstuk 12.4 ‘Definities’ 
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 rapportagecriteria absolute cijfers 
moeten worden gebruikt.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid hebben wij onze ongevallenindex (IF, 
Incident Frequency) gedefinieerd als het aantal BAM-medewerkers 
en mensen die werken onder toezicht van BAM International die 
betrokken zijn geweest bij rapporteerbare incidenten per miljoen 
gewerkte manuren op onze bouwplaatsen. Rapporteerbare 
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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. 
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 ongevallenin-
dex voor alle werkmaatschappijen in de vijf thuislanden, dus 
exclusief de gegevens van BAM International. Zie pagina 55 voor 
meer details.

HR

HR-gegevens worden jaarlijks verzameld door middel van een 
gestandaardiseerde vragenlijst. HR-gegevens worden aangeleverd 
door de HR-administraties van onze groepsmaatschappijen.

Energieverbruik en CO2-uitstoot

Ons energieverbruik en onze broeikasgasinventarisatie zijn 
gebaseerd op het GHG Corporate Standard Protocol dat in 2004 
werd uitgegeven door de World Business Council for Sustainable 
Development en het World Resource Institute. Wat betreft de 
uitstoot van broeikasgassen rapporteren wij uitsluitend de 
CO2-uitstoot. Andere broeikasgassen, zoals CH4 (methaan), N2O 
(stikstofoxide), komen niet voor in onze emissie-inventaris, omdat 
de uitstoot te gering is. Omdat gassen die de ozonlaag aantasten en 
SO2 (zwaveldioxide) evenmin in wezenlijke hoeveelheden worden 
uitgestoten, zijn ook deze niet gerapporteerd. De reikwijdte van 
onze verslaglegging omvat onze eigen CO2-voetafdruk (scope 
1-emissies, niet de emissies van onze leveranciers en opdrachtge-
vers), indirecte emissies gerelateerd aan ingekochte elektriciteit 
(scope 2-emissies) en drie indirecte categorieën: 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 geleasete 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 
uitsluitend informatie krijgen over de CO2-uitstoot, maar niet het 
hieraan verbonden energieverbruik, wordt het energieverbruik  
door vliegreizen niet opgenomen in het gerapporteerde aantal 
terajoules.

Het energieverbruik in TJ en de CO2-uitstoot van ons energiever-
bruik worden bepaald op basis van conversiefactoren van gerenom-
meerde en toonaangevende bronnen. Wij hebben de lijst van 
emissiefactoren die in het verslag van vorig jaar stond, bijgewerkt. 
De gekozen factoren sluiten zo goed mogelijk aan bij het Kyoto-
protocol en het Klimaatverdrag van de VN. Elke factor is afkomstig 
van een gerenommeerde bron die jaarlijks wordt bijgewerkt.

Afval

Al het afval dat onze bouwplaatsen en kantoren verlaat, wordt 
gerapporteerd, met name op basis van afvaltickets en gegevens van 
onze leveranciers. Afval van opgravingen 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 vergelijk-
bare 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.

Grondstoffen

In 2011 en 2012 hebben wij de hoeveelheid materialen en de 
gerecyclede inhoud van verschillende materialen die door onze 
Nederlandse bedrijven worden gebruikt, gerapporteerd.  
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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 en staal.

Het grondstofverbruik werd 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 de beoordeelde facturen. Uit deze proef hebben wij ook 
een gemiddelde prijs per materiaaleenheid bepaald. Het gemid-
delde inkoopvolume, gedeeld door de gemiddelde prijs, resulteert 
in een volume of gewicht per materiaal. Wij hebben voldoende 
steekproeven van facturen genomen om statistisch betrouwbare 
gemiddelden te verkrijgen. De resultaten van onze statistische 
analyses vallen binnen een betrouwbaarheidsinterval van 95 pro-
cent. De resultaten zijn statistisch betrouwbaar en worden 
gecontroleerd met onze leveranciers, interne en externe experts  
en nogmaals gecontroleerd aan de hand van onze inkoopdatabase. 
De gerecyclede inhoud is gebaseerd op informatie die wij hebben 
ontvangen van onze leveranciers.

Drinkwater

Het volume van de drinkwaterconsumptie is gebaseerd op de 
definitieve betalingen in 2012.

Afgepompt water

Het volume van het afgepompte water wordt ingeschat. Deze 
schatting maakt gebruik van geëxtrapoleerde gegevens van de 
interne drainage-activiteiten van BAM Infratechniek en de totale-
uitgavenanalyse van gegevens van de stafafdeling strategic sourcing.

Plaatselijke sourcing

Voor onze Nederlandse bedrijven hebben wij onderzocht in hoeverre 
onze inkopen afkomstig zijn uit lokale inkoop. Wij hebben lokale 
inkoop gedefinieerd als een inkoop die is gedaan bij een leverancier 
die is gevestigd in hetzelfde land als de bouw plaats. Op basis van het 
land van verblijf van onze leveranciers hebben wij het percentage 
lokale inkoop berekend. Wij hebben 86 procent van het inkoop-
volume in Nederland kunnen onderzoeken.

NOX
Wij hebben de NOX-emissies gerapporteerd van asfaltfabrieken die 
deelnemen aan het Nederlandse NOX-handelssysteem. Deze 
asfaltfabrieken zijn verplicht om hun NOX-uitstoot te rapporteren 

aan de Nederlandse Emissieautoriteit. Externe auditors hebben de 
NOX-emissies per verbruikte brandstofeenheid van deze asfalt 
fabrieken bepaald. Wij hebben de emissiefactoren gebruikt om  
de emissies die gerelateerd zijn aan het brandstofverbruik te 
berekenen. Voor joint venture asfaltfabrieken rapporteren wij de 
NOX-emissies op basis van ons aandeel in deze asfaltfabrieken.

Verificatie van het verslag

Voor het vierde achtereenvolgende jaar hebben wij PwC verzocht 
het duurzaamheidsverslag onafhankelijk te verifiëren. De Engelse 
tekst was hierbij leidend. Net als de voorgaande jaren hebben wij 
een redelijk niveau van assurance gekregen van alle informatie met 
betrekking tot de KPI’s voor gezondheid en veiligheid die vermeld 
staan in hoofdstuk 7.1.
Dit jaar  hebben onze rapportages over energie en CO2-uitstoot een 
redelijk niveau van assurance gekregen. Voor alle overige onder-
delen van het rapport hebben wij beperkte assurance gekregen,  
met uitzondering van de rapportage van de levensduuranalyse van 
onze producten op pagina 16. PwC geeft geen assurance van de 
levensduuranalyse.

Met betrekking tot de 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 administra-
tie 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 
het hoogste assurance-niveau te bereiken. Verdere professionalise-
ring van de interne processen zal de komende jaren leiden tot een 
hoger assurance-niveau van het duurzaamheidsverslag.

Andere informatiebronnen 

In ons financiële jaarrapport rapporteren wij uitgebreid over de 
activiteiten van de 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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Assurance-rapport

‘Wij zijn van oordeel dat de  

indicatoren voor Veiligheid en CO2 

zoals opgenomen in de tabel op 

pagina 2 van het Verslag en de 

daaraan gerelateerde toelichtingen 

in paragraaf 8.1 en 8.2 in alle van 

materieel belang zijnde opzichten 

betrouwbaar en toereikend zijn 

weergegeven, in overeenstemming 

met de verslaggevingcriteria van 

Koninklijke BAM Groep nv.’ 

1
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Opdracht en verantwoordelijkheden 

Wij hebben het duurzaamheidverslag 2012 (hierna ‘het Verslag’) 
van de Koninklijke BAM Groep nv onderzocht. In dit Verslag legt de 
raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv verantwoording af 
over het beleid, de activiteiten en de resultaten van Koninklijke 
BAM Groep nv in relatie tot duurzaamheid in het verslagjaar 
eindigend 31 december 2012.

Ons onderzoek bestaat uit de volgende combinatie van  
controle- en beoordelingwerkzaamheden:
•	 	controle	van	de	indicatoren	voor	veiligheid	en	CO2 zoals 

opgenomen in de tabel op pagina 2 van het Verslag en de 
daaraan gerelateerde toelichtingen in paragrafen 8.1 en 8.2;

•	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 conclusies met betrekking tot controle-
werkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden afzonderlijk. 
Naar onze mening vervult deze gecombineerde opdracht een 
rationeel doel.
 
De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv is verantwoor-
delijk voor het opstellen van het Verslag. Wij zijn verantwoordelijk 
voor het verstrekken van een assurance rapport betreffende het 
Verslag. 

Verslaggevingcriteria

Koninklijke BAM Groep nv heeft verslaggevingcriteria ontwikkeld 
die zijn gebaseerd op de G3.1 Richtlijnen van het Global Reporting 
Initiative (‘GRI’) zoals uiteengezet is in hoofdstuk 10: ‘Over dit 
Verslag’. De door Koninklijke BAM Groep nv ontwikkelde criteria 
kunnen enkele beperkingen bevatten die de betrouwbaarheid van 
informatie kunnen beïnvloeden. Wij achten de verslaggeving-
criteria relevant en toereikend voor ons onderzoek.

Reikwijdte en werkzaamheden  

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder Standaard 3410N ‘Assurance-
opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’. 

Wij geven geen zekerheid bij de vooronderstellingen en de 
haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in het Verslag, 
zoals doelstellingen, verwachtingen en ambities. De in het Verslag 
opgenomen informatie over jaren voor 2009 zijn niet door ons 
beoordeeld of gecontroleerd en wij verstrekken derhalve geen 
zekerheid bij informatie over jaren voor 2009.

Controlewerkzaamheden
Met betrekking tot de door ons gecontroleerde data hebben wij 
onder meer de volgende controlewerkzaamheden verricht:
•	 	het	uitvoeren	van	een	omgevingsanalyse	en	het	verkrijgen	van	

inzicht in de branche, relevante maatschappelijke thema’s en 
kwesties en de kenmerken van de organisatie;

•	 	het	controleren	van	de	systemen	en	processen	voor	data-
verzameling en de aggregatie van gegevens tot informatie  
zoals opgenomen in het Verslag; 

•	 	het	testen	van	de	opzet,	het	bestaan	en	de	effectieve	werking	
van de relevante interne beheersingsmaatregelen gedurende 
het verslagjaar; 

•	 	het	aansluiten	van	data	zoals	opgenomen	in	het	Verslag,	op	
onderliggende documentatie en bronnen;

•	 	het	door	middel	van	deelwaarnemingen	uitvoeren	van	
detailcontroles, gericht op de betrouwbaarheid van onder-
liggende documentatie en bronnen;

•	 	cijferbeoordelingen,	verbandcontroles	en	andere	gegevens-
gerichte werkzaamheden.

Beoordelingswerkzaamheden
Met betrekking tot de door ons beoordeelde informatie hebben 
wij onder meer de volgende beoordelingswerkzaamheden 
verricht:
•	 	het	beoordelen	van	de	aanvaardbaarheid	van	het	verslaggeving-

beleid van Koninklijke BAM Groep nv en de consistente 
toepassing hiervan, in relatie tot de informatiebehoeften van 
stakeholders;

•	 	het	beoordelen	van	de	interne	en	externe	documentatie	om	te	
bepalen of de informatie in het Verslag adequaat is 
onderbouwd;

Assurance-rapport
Aan: de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv

Rapport betreffende het duurzaamheidsverslag 2012 

1
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•	 	het	evalueren	van	het	algehele	beeld	van	het	Verslag	in	lijn	met	
de verslaggevingscriteria van Koninklijke BAM Groep nv;

•	 	het	beoordelen	van	het	toepassingsniveau	volgens	de	G3.1	A	
Richtlijnen van GRI.

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

Conclusies 

Oordeel gebaseerd op onze controlewerkzaamheden
Wij zijn van oordeel dat de indicatoren voor Veiligheid en CO2  
zoals opgenomen in de tabel op pagina 2 van het Verslag en de 
daaraan gerelateerde toelichtingen in paragraaf 8.1 en 8.2 in alle 
van materieel belang zijnde opzichten betrouwbaar en toereikend 
zijn weergegeven, in overeenstemming met de verslaggeving-
criteria van Koninklijke BAM Groep nv.

Conclusie gebaseerd op onze beoordelingswerkzaamheden
Ten aanzien van de overige onderdelen van het Verslag hebben wij 
op grond van ons onderzoek geen reden te concluderen dat het 
Verslag geen betrouwbare en toereikende weergave bevat, in alle 
van materieel belang zijnde opzichten, van het duurzaamheid-
beleid van Koninklijke BAM Groep nv en van de bedrijfsvoering en 
de resultaten van Koninklijke BAM Groep nv in 2011 ten aanzien 
van duurzaamheid, in overeenstemming met de verslaggeving-
criteria van Koninklijke BAM Groep nv. 

Rotterdam, 15 Maart 2013 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.    

Origineel getekend door
drs. J.G. Bod RA



2012 – 73

Innovatie is essentieel  

voor de ontwikkeling van 

onze onderneming en voor 

het vinden van krachtige 

duurzame oplossingen  

in de bebouwde omgeving.

BAM heeft het eerste accuwisselstation in Nederland gebouwd.  

Het station bij Schiphol werd op 3 september 2012 geopend door  

voormalig minister Maxime Verhagen.
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Bijlagen

12
12.1 GRI-tabel
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12.3 Certificaten BAM
12.4 Definities
12.5 Legenda
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12.1 Appendix 1: GRI G3.1-overzicht 

 Gerapporteerd in Financieel jaarrapport 2012 en/of Duurzaamheidsverslag 2012
 Deels gerapporteerd in Duurzaamheidsverslag 2012
 Niet gerapporteerd in Duurzaamheidsverslag 2012

N.v.t. Niet van toepassing 

GRI-indicator Pagina- 
nummer

Rapportage- 
niveau

Toelichting

1 Strategie en analyse
1.1 Verklaring van de raad van bestuur over de relevantie van 

duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.
12

1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en 
mogelijkheden

- Financieel jaarrapport 2012

2 Organisatieprofiel
2.1 Naam van de organisatie 9

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. 9

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

6 Aanvullende informatie in het 
financieel jaarrapport 2012

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 90

2.5 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 duurzaamheidskwesties 
die in dit verslag worden beschreven.

9

2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm - Financieel jaarrapport 2012

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

9 Aanvullende informatie in het 
financieel jaarrapport 2012

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. 2,9

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

- Financieel jaarrapport 2012

2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden 
toegekend.

29

3 Verslagparameters

3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking 
heeft.

67 2012

3.2 Datum van het meest recente verslag. 67 29 maart 2012

3.3 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks enz.). 67

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. 69

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

67

3.6 Afbakening van het verslag (bv. landen, divisies, dochteronder-
nemingen, gehuurde faciliteiten, joint-ventures, leveranciers). 
Zie GRI Boundary Protocol voor meer informatie.

67

3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte van het verslag. 67

3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, 
dochterondernemingen, gehuurde faciliteiten, uitbestede 
werkzaamheden en andere entiteiten die de vergelijkbaarheid 
van periode tot periode en/of tussen organisaties aanzienlijk 
kunnen beïnvloeden.

67

3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensme-
tingen, waaronder de voor schattingen gebruikte aannames.

67 - 69

3.10 Gegevens over de gevolgen van eventuele herformuleringen 
van eerder verstrekte informatie.

- Niet van toepassing

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslag-
periodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meet-
methoden van het verslag.

- Niet van toepassing

12
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GRI-indicator Pagina- 
nummer

Rapportage- 
niveau

Toelichting

3.12 GRI-tabel. 75 - 83

3.13 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslag-
periodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meet-
methoden van het verslag.

- Niet van toepassing

4 Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van 

commissies die vallen onder het hoogste bestuursorgaan.
- Financieel jaarrapport 2012

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

- De voorzitter van het hoogste 
bestuurslichaam heeft geen 
leidinggevende functie. 
Aanvullende informatie in 
financieel jaarrapport 2012.

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

- Niet van toepassing. Zie ons 
financieel jaarrapport 2012 voor 
onze bestuurspublicaties.

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

- Financieel jaarrapport 2012

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

26 Aanvullende informatie in het 
financieel jaarrapport 2012.

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

- Financieel jaarrapport 2011

4.7 Proces voor het bepalen van de samenstelling, kwalificaties en 
expertise van de leden van het hoogste bestuursorgaan en de 
bijbehorende commissies, inclusief de weging van sekse en 
andere diversiteitsindicatoren.

- Financieel jaarrapport 2012

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

63

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

9,10

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

- Financieel jaarrapport 2012

4.11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe. - Wij zijn ons niet bewust van 
activiteiten die voorzorgsmaatre-
gelen vereisen

4.12 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en 
sociale handvesten, principes of standaarden die de organisa-
tie onderschrijft of ondersteunt.

85,86 Bijlage 3

4.13 Lidmaatschappen van verenigingen en (inter)nationale 
belangenorganisaties.

48,85,86

4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de 
organisatie.

48,49

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders. 48

4.16 Benadering van stakeholders en de frequentie van contacten 
met stakeholders.

48,49

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

5,53

Economische prestatie-indicatoren Managementaanpak
DMA Doelstellingen en prestaties. 2,23,24

DMA Beleid - Financieel jaarrapport 2012

DMA Verantwoordelijkheden van de organisatie. Raad van bestuur 26,27

DMA Training en bewustwording 47

DMA Controle en opvolging. Raad van bestuur 26,27
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GRI-indicator Pagina- 
nummer

Rapportage- 
niveau

Toelichting

Prestatie-indicatoren
EC1 Directe economische waarde die is gegenereerd en verspreid, 

inclusief opbrengsten, operationele kosten, vergoedingen van 
medewerkers, donaties en andere investeringen in de 
gemeenschap, ingehouden resultaten en betalingen aan 
kapitaalverstrekkers en overheden.

- Financieel jaarrapport 2012

EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor 
de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatveran-
dering en andere duurzaamheidskwesties.

63 Aanvullende informatie in het 
financieel jaarrapport 2012.

EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde 
(pensioen)uitkeringenplan van de organisatie.

- Financieel jaarrapport 2012

EC4 Significante financiële steun van een overheid. - BAM heeft geen financiële steun 
van overheden ontvangen.

EC5 Spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssala-
ris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties 
op basis van geslacht.

- Voor mannen en vrouwen geldt 
dezelfde salarisschaal. Verschillen 
in salaris zijn afhankelijk van 
ervaring en beoordelingen.

EC6 Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal 
gevestigde  leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties.

51,69

EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het 
topkader en alle directe medewerkers, aannemers en 
onderaannemers afkomstig uit de lokale gemeenschap op 
belangrijke bedrijfslocaties.

43

EC8 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur 
en geleverde diensten voor het algemeen nut (commercieel, in 
natura of pro bono).

- Alle investeringen van BAM PPP 
worden gedaan vanuit een 
langetermijnperspectief, 
waarschijnlijk 20 jaar of meer, en 
richten zich op het creëren en 
onderhouden van een product dat 
gebruikt wordt door het grote 
publiek en betaald wordt door de 
publieke sector, bijvoorbeeld 
snelwegen of scholen. Deze 
investeringen worden allemaal 
gedaan vanuit een commercieel 
perspectief. Een aantal van onze 
projecten hebben betrekking op 
de publieke ruimte. Wij hebben 
veel onderwijsprojecten en een 
aantal gezondheidsprojecten op 
gemeenschapsniveau. Al onze 
investeringen worden op 
contractuele basis gedaan en zijn 
daarom verplicht. Een analyse om 
de behoefte aan infrastructuur en 
andere diensten binnen een 
gemeenschap te bepalen, wordt 
voornamelijk uitgevoerd door onze 
opdrachtgevers bij het bepalen van 
de omvang van het project tijdens 
de aanvangfase.  

EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economi-
sche gevolgen, waaronder de omvang ervan.

- Financieel jaarrapport 2012

Milieu prestatie-indicatoren Managementaanpak
DMA Doelstellingen en prestaties. 23,24,26

DMA Beleid. 23,24,26

DMA Verantwoordelijkheden van de organisatie. 26,27

DMA Training en bewustwording. 47

DMA Controle en opvolging. 26,27
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GRI-indicator Pagina- 
nummer

Rapportage- 
niveau

Toelichting

Prestatie-indicatoren
EN1 Gebruikte materialen naar gewicht, waarde of volume. 58,59

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit 
gerecyclede en hergebruikte grondstoffen.

58,59

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron. 56-58

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron. 56-58

CRE1 Energie-intensiteit van gebouw 58

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en 
efficiëntieverbeteringen.

58

EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame 
energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlagin-
gen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven.

29-31

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en 
reeds gerealiseerde verlaging.

35-38

EN8 Totaal waterverbruik. 31-32

EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante 
gevolgen heeft.

59 Zoals ons bedrijfsmodel aangeeft, 
onttrekken wij geen water aan 
algemeen beschikbare natuurlijke 
waterbronnen.

EN10 Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt 
water.

- N.v.t. Niet als relevant beschouwd 
omdat deze indicator niet 
rechtstreeks verband houdt met 
onze bedrijfsactiviteiten.

CRE2 Waterintensiteit van gebouw - Niet als relevant beschouwd 
omdat onze impact van toepas-
sing is op het bouwproces,  niet 
op onderhoud.

EN11 Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is, gehuurd 
wordt, beheerd wordt in of grenst aan beschermde gebieden 
en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten 
beschermde gebieden.

36 De werkzaamheden van BAM 
International bij de Aqaba 
Container Terminal in Jordanië 
omvatte hulp bij de verplaatsing 
van zeldzame koralen naar een 
nabijgelegen zeereservaat. Wij 
hebben geen werkzaamheden in 
of naast beschermde gebieden in 
onze thuislanden.

EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, 
producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde 
gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde 
buiten beschermde gebieden.

59

EN13 Beschermde of herstelde habitats. 36,59

EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen 
voor het beheersen van de gevolgen voor de biodiversiteit.

59

EN15 Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten en 
soorten op nationale beschermingslijsten met habitats in 
gebieden binnen de invloedssfeer van bedrijfsactiviteiten 
(ingedeeld naar hoogte van het risico van uitsterven).

- Wij werken volgens landelijke 
milieuwetgeving.

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar 
gewicht.

56,57

EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar 
gewicht.

56-58 Voor meer informatie over onze 
scope 3-emissies, zie het 
hoofdstuk 'Over dit verslag'.

CRE3 De intensiteit van broeikasgasuitstoot van gebouwen.  56-58

CRE4 De intensiteit van broeikasgasuitstoot van nieuwe bouw- en 
renovatieactiviteiten.

57

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en 
gerealiseerde verlagingen.

58 Zie ook de voorbeelden in dit 
verslag.
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GRI-indicator Pagina- 
nummer

Rapportage- 
niveau

Toelichting

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht. 68 Zie ook het hoofdstuk 'Over dit 
verslag'.

EN20 NO, SO en andere significante luchtemissies naar type en 
gewicht.

- N.v.t. 20 ton NOX

EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming. 59

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode. 57,58
EN23 Totaal aantal en volume van significante lozingen. - Dit is niet direct van toepassing 

op onze bedrijfsactiviteiten. 
Tijdens bepaalde projecten 
kunnen er echter ongelukken met 
vervuilde materialen plaatsvin-
den. In 2012 kregen één van onze 
Nederlandse en één van onze 
Britse bedrijven te maken met 
gemorst materiaal op onze 
bouwplaatsen. Wij zijn bezig de 
situatie op te lossen.

EN24 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of 
verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, 
III en VIII van de Conventie van Bazel en het percentage afval 
dat internationaal is getransporteerd.

- N.v.t. Deze indicator heeft niet 
rechtstreeks betrekking op onze 
bedrijfsactiviteiten.

EN25 Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteits-
waarde van wateren en gerelateerde habitats die significante 
gevolgen ondervinden van de waterafvoer en –afvloeiing van 
de verslaggevende organisatie.

- N.v.t. Wij werken volgens landelijke 
milieuwetgeving.

CRE5 Land en overige bedrijfseigendommen die gesaneerd zijn of 
waar volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen sanering 
nodig is voor het bestaande of beoogde gebruik.

- Wij hebben geen locaties 
waarvan bekend is dat er sanering 
nodig is vanwege onze eigen 
activiteiten.

EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van 
producten en diensten en de omvang van deze compensatie.

- Diverse voorbeelden in dit verslag

EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpak-
king is ingezameld, naar categorie.

- BAM verkoopt geen verpakte 
producten.

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en het totale aantal 
niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieu-
wet- en -regelgeving.

- De juridische afdeling van BAM is 
niet op de hoogte van enige 
boetes en/of sancties.

EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten 
en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor 
de activiteiten van de organisatie en het vervoer van 
personeelsleden.

56-58

EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming 
naar type.

- Deze uitgaven maken deel uit van 
aanbestede projectactiviteiten.

Sociale prestatie-indicatoren: Arbeidsomstandigheden Managementaanpak
DMA Doelstellingen en prestaties. 43-47,55

DMA Beleid. 23,24,43, 
47,63,64

DMA Verantwoordelijkheden van de organisatie. 26,27

DMA Training en bewustwording. 47

DMA Controle en opvolging. 26,27

Prestatie-indicatoren
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk,  arbeidsovereen-

komst en regio.
43-45

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijds-
groep,  geslacht en regio.

43
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nummer

Rapportage- 
niveau

Toelichting

LA3 Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn 
voor deeltijdmedewerkers, per grootschalige activiteit.

- Uitkeringen aan deeltijd- en 
voltijdmedewerkers worden 
vastgesteld op basis van dezelfde 
arbeidsvoorwaarden en naar 
verhouding aangepast.

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve  arbeids-
overeenkomst (CAO) valt.

- Indien van toepassing vallen onze 
medewerkers onder een 
collectieve arbeidsovereenkomst.

LA5 Minimale opzegtermijnen in verband met operationele 
veranderingen, inclusief specificatie in collectieve 
overeenkomsten.

- Wettelijk is een opzegtermijn van 
één maand verplicht. Bij 
collectieve overeenkomsten 
kunnen andere opzegtermijnen 
van toepassing zijn.

LA6 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegen-
woordigd in formele gezamenlijke arbo commissies van 
werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op 
en advies over arbo-programma's.

- 2,3%

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het 
aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio.

43,55

CRE6 Percentage van de organisatie waarvan is bevestigd dat het 
werkt conform een internationaal erkend 
arbo-managementsysteem.

85

LA8 Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersings-
programma’s ten behoeve van personeelsleden,  hun families 
of omwonenden in verband met ernstige ziekten.

- Niet van toepassing op onze 
thuislanden. Bij dienstverbanden 
buiten deze landen hebben wij 
programma's (waaronder 
gezondheidsprogramma's) 
geïmplementeerd.

LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele 
overeenkomsten met vakbonden.

- Vastgelegd in collectieve 
overeenkomsten

LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt 
aan opleidingen, onderverdeeld naar sekse en 
werknemerscategorie.

47

LA11 Programma's voor competentiemanagement en levenslang 
leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers 
garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan.

47

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht 
omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling, naar sekse.

- 100%

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van 
medewerkers naar geslacht, leeftijdsgroep, minderheid en 
andere diversiteitsindicatoren.

- Financieel jaarrapport  2012

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen 
naar medewerkerscategorie.

- BAM maakt geen onderscheid 
tussen mannelijke en vrouwelijke 
medewerkers wat betreft hun 
salaris. 

LA15 Terugkeer naar werk en behoudcijfers na ouderschapsverlof, 
naar sekse.

- Wij streven ernaar om het aantal 
vrouwelijke medewerkers in onze 
organisatie te vergroten. Daarom 
hopen wij dat alle vrouwen die 
met zwangerschapsverlof gaan, 
terugkeren in hun functie. De 
functie kan aangepast worden 
indien de medewerker dit wenst 
en er om vraagt. In Nederland 
hebben wij ons streven naar het 
behoud van vrouwelijk kapitaal 
geformaliseerd door onze 
deelname aan het handvest 
Women to the Top. 
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Sociale prestatie-indicatoren: Mensenrechten
DMA Managementaanpak 63,64

DMA Doelstellingen en prestaties. 63,64

DMA Beleid. 63,64

DMA Verantwoordelijkheden van de organisatie. 27

DMA Training en bewustwording. 27,63,64

Prestatie-indicatoren.
HR1 Percentage en totaal van aantal investeringsovereenkomsten 

waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of 
waarvan de naleving is getoetst.

- Wij hebben geen substantiële 
investeringen

HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst 
zijn op naleving van de mensenrechten en op getroffen 
maatregelen.

- Mensenrechten worden behan-
deld in onze leveranciersovereen-
komsten zonder geformaliseerde 
screening.

HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedu-
res betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn 
voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het 
personeel dat de trainingen gevolgd heeft.

- Werkmaatschappijen die in een 
context opereren waar dit 
relevant is, geven de benodigde 
trainingen.

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen 
maatregelen.

63 Het aantal incidenten op het 
gebied van discriminatie is 
opgenomen in het aantal 
vermeende onregelmatigheden.

HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat het recht op uitoefe-
ning van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidson-
derhandelingen onder aanzienlijke druk kunnen staan, 
alsmede de maatregelen die genomen zijn om deze rechten te 
ondersteunen.

- 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 arbeidsonderhandelin-
gen. Zie 'Eerlijk zakendoen' voor 
onze managementaanpak 

HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico 
is op gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die 
genomen zijn om bij te dragen aan de uitbanning van 
kinderarbeid.

- Dit risico is met name van 
toepassing op BAM International. 
In 2012 heeft BAM International 
leeftijdscreenings doorgevoerd 
op al haar projecten en bij al haar 
aannemers. Zie 'Eerlijk zaken-
doen' voor onze management-
aanpak.

HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico 
is op het volgende: (1) het ontnemen van het recht op de 
uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve 
arbeidsonderhandelingen, (2) kinderarbeid, of (3) gedwongen 
of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen om deze risico's 
uit te bannen.

- Deze risico's zijn met name van 
toepassing op BAM International. 
In 2012 heeft BAM International 
leeftijdscreenings doorgevoerd 
op al haar projecten en bij al  
aannemers. Zie 'Eerlijk zaken-
doen' voor onze management-
benadering.

HR8 Percentage van het beveiligingspersoneel dat training heeft 
gevolgd in het beleid of de procedures van de organisatie 
betreffende aspecten van de mensenrechten die relevant zijn 
voor de activiteiten.

- N.v.t.

HR9 Totaal aantal gevallen van schendingen waarbij rechten zijn 
betrokken van de inheemse bevolking, alsmede de getroffen 
maatregelen.

- Op basis van onze informatie 
denken wij niet dat BAM in 2012 
betrokken is geweest bij gevallen 
van schending van rechten van de 
inheemse bevolking.
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HR10 Percentage en het totaal aantal activiteiten die zijn beoordeeld 
met betrekking tot de mensenrechten en/of impact.

- Omdat wij geloven dat het risico 
hierop erg klein is, hebben wij 
geen gedetailleerde analyse 
uitgevoerd. Zie 'Eerlijk zakendoen' 
voor onze management-
 benadering.

HR11 Aantal klachten met betrekking tot mensenrechten dat is 
ingediend, behandeld en opgelost door middel van formele 
klachtenprocedures.

- Op basis van onze informatie 
denken wij niet dat BAM in 2012 
betrokken is geweest bij 
ingediende klachten met 
betrekking tot de 
mensenrechten.

Sociale prestatie-indicatoren: Maatschappij Management
DMA Doelstellingen en prestaties. 53

DMA Beleid. 53

DMA Verantwoordelijkheden van de organisatie. 27

DMA Training en bewustwording. 53

DMA Controle en opvolging. 27

Prestatie-indicatoren.
SO1 Percentage van de activiteiten waarbij de lokale gemeenschap 

betrokken is, effectbeoordelingen en 
ontwikkelingsprogramma's.

- Zie 'Het grote plaatje' en de 
talrijke voorbeelden in dit verslag

CRE7 Aantal personen dat vrijwillig of onvrijwillig is verplaatst of 
geherhuisvest doorontwikkelingsprojecten, voor ieder project 
afzonderlijk.

- Wij zijn van mening dat onze 
activiteiten niet hebben geleid tot 
vrijwillige en/of onvrijwillige 
verplaatsingen.

SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanaly-
seerd op corruptiegerelateerde risico’s.

63,64

SO3 Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebe-
leid en -procedures van de organisatie heeft gevolgd.

- In 2012 hebben zeven medewer-
kers cursussen bijgewoond (2011: 
elf medewerkers) die specifiek 
gingen over het onderwerp 
'integriteit'.

SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen 
van fraude/corruptie.

63,64

SO5 Standpunten betreffende publiekbeleid en deelname aan de 
ontwikkeling ervan, evenals lobbyen.

48,49

SO6 Totale waarde van financiële en in-natura-bijdragen aan 
politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land.

- BAM verleent geen bijdragen of 
steun van welke aard dan ook aan 
politieke partijen of politici.

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend 
gedrag, anti-kartel-, en monopolistische praktijken, alsmede 
de resultaten van deze rechtszaken.

- Geen rechtszaken op dit gebied in 
2012.

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en het totale aantal 
niet-monetaire sancties wegens het niet-naleven van wet- en 
regelgeving.

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

SO9 Activiteiten met aanzienlijke potentiële of werkelijke negatieve 
en positieve gevolgen voor plaatselijke gemeenschappen.

Zie 'Het grote plaatje' en de 
talrijke voorbeelden in dit verslag.

SO10 Preventieve en risicobeperkende maatregelen die zijn 
geïmplementeerd bij activiteiten met aanzienlijke potentiële 
of werkelijke negatieve gevolgen voor plaatselijke 
gemeenschappen.

49-51,53

Sociale prestatie-indicatoren: Productverantwoordelijkheid Management
DMA Doelstellingen en prestaties. 23,29

DMA Beleid. 23,29

DMA Verantwoordelijkheden van de organisatie. 27

DMA DMA Training en bewustwording. 29,40

DMA Controle en opvolging. 26,27
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Prestatie-indicatoren
PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en 

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

9,10,15, 
23,24,29, 
31,32,40

PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en 
vrijwillige codes betreffende gevolgen voor gezondheid en 
veiligheid van producten en diensten gedurende de levens-
duur, naar type resultaat.

- N.v.t. Niet relevant gegeven onze 
bedrijfsactiviteiten.

PR3 Soort informatie over producten en diensten die vereist is voor 
procedures, en het percentage van belangrijke producten en 
diensten die aan dergelijke informatievereisten onderhevig 
zijn.

- Indien van toepassing zullen wij 
deze informatie verstrekken.

CRE8 Soort en aantal duurzaamheidscertificaten, -beoordelingen en 
label-programma's voor nieuwbouw, management, bewoning 
en herontwikkeling.  

- In 2012 heeft BAM gewerkt aan 
projecten conform, maar niet 
beperkt tot BREEAM, LEED en 
andere landelijke label-program-
ma's. Het toepassingsniveau 
varieerde tot 'uitstekend' 
(BREEAM) en 'platinum' (LEED). In 
2013 zullen wij de soort en het 
aantal van onze gecertificeerde, 
gelabelde en beoordeelde 
producten kwantificeren.

PR4 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en 
vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering 
van producten en diensten, naar type resultaat.

- N.v.t.

PR5 Activiteiten ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip 
van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid.

- Zowel AM als BAM Utiliteitsbouw 
voeren regelmatig klanttevreden-
heidsonderzoeken uit. AM voert 
bijvoorbeeld onderzoeken uit met 
een klantenpanel waar 2.500 
inwonende klanten aan 
deelnemen.

PR6 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en 
vrijwillige codes inzake marketingcommunicatie, waaronder 
reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat.

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

PR7 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy 
van klanten en het kwijtraken van klantgegevens.

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

PR8 Monetaire waarde van significante boetes wegens het 
niet-naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering 
en het gebruik van producten en diensten.

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

PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het 
niet-naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering 
en het gebruik van producten en diensten.

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



84 – 2012

Tool Verwijzing

e-Calculator www.e-calculator.nl/intro
Toolkit Bestaande Bouw www.toolkitonline.nl/toolkit-bestaande-bouw.5353.lynkx
GreenUp tool www.bamgebouwservices.nl/duurzaam/greenup-tool
PCC-tool (Project Carbon Calculator) www.bamco2desk.nl
Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling www.toolkitduurzamegebiedsontwikkeling.nl
Toolkit Duurzame Kantoren www.aeneas.nl/toolkit-duurzame-kantoren.8152.lynkx
Toolkit duurzame woningbouw www.toolkitduurzamewoningbouw.nl

Product/Dienst Verwijzingen
Box Barrier www.boxbarrier.com
Ecobeach www.ecobeach.nl
LEAB www.bamwegen.nl/duurzaamheid/leab
Office Up www.office-up.nl
Passiefhuis/W&R Groenwoning www.bamwoningbouw.nl/#/88//1
Vegetatiedaken/Modulogreen® www.mostertdewinter.nl
ViaVerde www.viaverde.nu
Xbloc/Eco Xbloc www.xbloc.com
Emissieloze Weg www.emissielozeweg.nl

12.2 Bijlage 2: Overzicht selectie duurzame instrumenten en producten
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Certificering Werkmaatschappij

Bewuste Bouwers BAM Civiel, BAM Rail, BAM Utiliteitsbouw, BAM Wegen, BAM Woningbouw
BREEAM Projectgebaseerd
BRL KOMO: BAM Techniek, BAM Techniek – Energy Systems, BAM Wegen, BAM Milieu, BAM Civiel Prefab 

Beton BAM Techniek – Energy (6000 scope 1 t/m 8, 9500 scope 00-03-04, Borg), BAM Milieu (7000, 
2319, 2362, 2372), BAM Betonwegen / Betontechnieken (3201), BAM Geleiderail (9161), HOKA 
Verkeerstechniek (9101), Asphalt Plants (9320), Mostert De Winter (dak- en facadefabrieken, groene 
gebieden, tuinarchitectuur en -onderhoud, 7000)

ATTENTE BOUWERS BAM Construct UK, BAM Nuttall
CO2 Awareness Certificate BAM Civiel (niveau 5), BAM Infraconsult (niveau 5), BAM Infratechniek (niveau 5), BAM Rail (niveau 5), 

BAM Wegen (niveau 5), BAM Woningbouw (niveau 3)
EFFC BAM Civiel, BAM Infraconsult
ENCORD Koninklijke BAM Groep
FSC Koninklijke BAM Groep
International Integrated 
Reporting Council

Koninklijke BAM Groep

ISO 9001 BAM Techniek, BAM Rail, BAM Infratechniek, BAM Woningbouw, BAM Utiliteitsbouw, BAM Infraconsult, 
BAM Materieel, BAM Civiel, BAM Wegen, BAM Milieu, BAM Betonwegen/Betontechnieken, BAM 
Geleiderail, BAM International, Heilijgers, BAM Nuttall, BAM Construct UK, BAM Contractors, BAM 
Deutschland, Wayss & Freytag Ingenieurbau, Interbuild, CEI-De Meyer, Betonac, Galere/Balteau/FED.

ISO 14001 BAM Techniek, BAM Rail, BAM Infratechniek, BAM Utiliteitsbouw, BAM Wegen, BAM Nuttall, BAM 
Construct UK, BAM Contractors, Interbuild, Galere/Balteau/FED, Wayss & Freytag Ingenieurbau

Het Nieuwe Draaien BAM Civiel, BAM Wegen, BAM Infratechniek

LEED Projectgebaseerd
OHSAS 18001 BAM Infratechniek (aandeel 21%), BAM Wegen (aandeel 100%), BAM International (aandeel 100%),  

BAM Nuttall (aandeel 100%), Interbuild (aandeel 50%), Wallonie (Galère) (exclusief Balteau en Balteau 
IE) (aandeel 79%), BAM Woningbouw. Totaal aandeel 30%

Talent naar de top Koninklijke BAM Groep

The Borneo Initiative Koninklijke BAM Groep
VCA** BAM Civiel Noordwest, BAM Civiel Zuidwest, BAM Infraconsult, BAM Infratechniek Midden-West,  

BAM Infratechniek Mobiliteit, BAM Infratechniek Noordoost, BAM Infratechniek Telecom, 
BAM Infratechniek Zuid, BAM Materieel, BAM Nelis de Ruiter, BAM Rail, BAM Speciale Technieken, 
BAM Techniek, BAM Wegen, BAM Woningbouw

VCA Petrochemie BAM Leidingen & Industrie, BAM Techniek, BAM Wegen 

VCA Petrochemicals BAM Leidingen & Industrie, BAM Techniek, BAM Wegen 

12.3  Bijlage 3: Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en  
sociale handvesten die BAM onderschrijft en steunt
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Certificering Werkmaatschappij

Werkmaatschappijen Certificaat
België
Betonac BENOR stortklaar beton, BENOR manuele betonrecuperatie van gecarboneerd beton
Duitsland
BAM Deutschland DGNB
Wayss & Freytag Diversity as an opportunity, het diversiteitshandvest voor bedrijven in Duitsland
Ierland
BAM Contractors Dublin Chamber of Commerce; American / Ireland Chamber; Cork Chamber of Commerce; Engineers 

Ireland; Irish Concrete Society; Construction Excellence; Construction Industry Federation; Institute of 
Occupational Safety Health, Engineers Ireland; Business in the Community; the Chartered Institute of 
Waste Management, the Constructing Industry Training Board, NIFAST, CECA, The Concrete Society, 
Pipeline Industry Guild, Georgian Society, Heritage Contractor, Irish Mining & Quarrying Association, 
CEF (Northern Ireland), National Association of Women in Construction (NAWIC).

Nederland
BAM Betonwegen/ Sector-specific Explanation of Rail Infrastructure
Betontechnieken Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur
BAM Civiel Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur 2004; Jinc; BREEAM Parkeren; BREEAM INFRA
BAM Geleiderail Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur
BAM Infratechniek CKB, BTR, werkplekbeveiligingsbedrijf
BAM Milieu Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur
BAM Rail Certificaat Erkend Leerbedrijf, BTR, ISO 3834-2, Certificaat Kabelerkenning, Certificaat Veiligheid  

deel A en B, ProRail 2006 branche kabelaannemers en boorbedrijven, ProRail 2004 branche  
onderhoudsleveranciers, Erkenningssysteem voor Spoorwegaannemers, Erkenning Werkplaats IWV, 
Erkenningssysteem voor Werkplekbeveiligingsbedrijven.

BAM Techniek SCIOS, BMI, F-Gassenbesluit, Criteria voor Toezicht, LPS 1233 Brandblusinstallaties, CATO
BAM Utiliteitsbouw Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur, Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB), MVO 

Prestatieladder niveau 3
BAM Wegen Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur, COC; Convenant Utrecht CO2-neutraal
Heilijgers Keurmerk Klantgericht Bouwen
Verenigd Koninkrijk
BAM Nuttall BITC; WRAP 2012; Mayor of London’s Green Procurement Code
BAM Construct UK CEMARS Carbon Standard ISO 14064, Green Dragon Environmental Standard niveau 5
Wereldwijd
BAM International het Social and Gender-programma (in Tanzania)
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12.4 Bijlage 4: Verklarende woordenlijst

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

AIOV Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden
A- leveranciers Beperkt aantal leveranciers dat het grootste deel (60 procent) van de inkoopomzet van een bepaald 

segment voor zijn rekening neemt.
Asfalt Een mengsel van gravel of verpulverde steen, zand en bitumen. 
Baksteen Bouwblokken van keramisch materiaal
Beton en specie De grondstoffen voor beton zijn gravel, zand, cement en water. De inkoop van beton, specie en cement 

worden opgenomen in dit productsegment.
BIM Building Information Modeling, manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of de construc-

tie wordt opgebouwd als een 3D-model en database in een computer.
BIS-leveranciers Leveranciers (zowel facilitaire en ICT- als bouwprocesgerelateerde leveranciers) waarmee BAM 

werkmaatschappij-overkoepelende contracten heeft afgesloten.
Bouwafval Ongewenst materiaal dat op de bouwwerf wordt geproduceerd, dat niet geclassificeerd kan worden als 

sloop- of afgravingsafval.
BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method, een manier om de  duurzaam-

heidsprestaties 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).

BWI Building and Wood Worker's International
CCS Considerate Construction Scheme, nationaal initiatief in het Verenigd Koninkrijk, opgezet door de 

bouwnijverheid, ter verbetering van haar imago. Bouwplaatsen en bedrijven die zich registeren bij CCS, 
worden gecontroleerd conform de 'Code of Considerate Practice'.

CEM I Cement dat bestaat uit 95% portlandklinker en 5% additieven.
CEM II Cement dat bestaat uit 69% portlandklinker, 26% vliegas en 5% additieven.
CEM III Cement dat bestaat uit 25% portlandklinker, 70% hoogovenslak en 5% additieven.
CME Construction and Mechanical and Electrical Services, de bouw en mechanische en elektrische 

dienstverlening.
CO2 -uitstoot Het vrijkomen van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer. CO2 ontstaat tijdens een oxidatiereactie van 

koolwaterstoffen, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen.
DBFMO 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).

DBOM Design, Build, Operate and Maintain, een soort bouwovereenkomst waarin één van de partijen 
gedurende een vooraf bepaalde periode verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw, bewoning en 
het gebruik van een gebouw/constructie.

Directe materialen Materialen die aanwezig zijn in een eindproduct/bouwproject, uitgedrukt in gewicht of volume.
ECTP Het European Construction Technology Platform benadert ontwikkeling in de bouwsector vanuit het 

perspectief van de maatschappij, duurzaamheid en technologische vorderingen.
EMA Europees Milieuagentschap, agentschap van de Europese Unie dat informatie over het milieu verstrekt. 

Het EMA telt momenteel 32 lidstaten.
ENCORD European Network of Construction Companies for Research and Development, een Europees forum 

voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie onder leiding van de bouwsector.
EOR Europese Ondernemingsraad.
Ethibel Onafhankelijk adviesagentschap voor sociaal verantwoordelijke investeringen dat banken en makelaars 

adviseert bij het aanbieden van ethische spaarrekeningen en investeringsfondsen.
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EU-doelstellingen 20-20-20 Langetermijnstrategie van de Europese Unie voor een sterke en duurzame economie, waar de uitstoot 
van broeikasgassen met 20 procent moet worden verminderd ten opzichte van 1990, de energie-effici-
entie met 20 procent moet zijn verhoogd en 20 procent van de energie op duurzame wijze moet 
worden opgewekt.

FSC Forest Stewardship Council, een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC 
stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.

Geprefabriceerd beton Geprefabriceerde componenten van beton (inclusief staalversterking). Bijv. palen/funderingen, muren, 
vloeren, betontegels enz.

Gerecyclede grondstoffen 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.

GHG-protocol Greenhouse Gas Protocol, fungeert als internationaal administratief hulpmiddel voor overheden en 
bedrijfsleiders, om inzicht te krijgen in het kwantificeren en beheren van broeikasgasemissies.

GRI Global Reporting Initiative, netwerkorganisatie die de basis legde voor ’s werelds meest gebruikte 
matrix inzake duurzaamheidsverslagen.

Hout 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.

IF Op het gebied van veiligheid hebben wij onze ongevallenindex  gedefinieerd als het aantal BAM 
medewerkers en mensen die werken onder toezicht van BAM International die betrokken zijn geweest 
bij rapporteerbare incidenten per miljoen gewerkte manuren op onze bouwplaatsen.

Kantoorafval Afval dat tijdens kantoorwerkzaamheden vrijkomt, zoals papier en karton.
KPI Key Performance Indicators, variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren.
LEAB 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.
'Lean'-constructie Een manier van bouwen en construeren die erop gericht is om verspilling en andere zaken die geen 

toegevoegde waarde bieden te elimineren.
Ngo Niet-gouvernementele organisatie, een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en die zich op 

één of andere manier richt op een maatschappelijk belang.
OHSAS 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.

Plaatselijk Verwijst naar het land waarin wij actief zijn.
QHSE Quality Health Safety and Environment; kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.
SAA Safety Awereness Audits; intern ontwikkeld evaluatiesysteem waarmee de mate en kwaliteit van de 

ongevallenbeheersing door het management kan worden bepaald.
Sloopafval 'Ongewenst' materiaal dat ontstaat bij (selectieve) sloopwerkzaamheden.
Value engineering Systematische methode van de technische uitwerking van een ontwerp om de 'waarde' van goederen 

of producten en diensten te verbeteren door middel van een onderzoek naar de functie.
VBDO 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.

W&R Groenwoning Duurzame en energiezuinige woningen.
Water Het totale watervolume dat door Koninklijke BAM Groep wordt onttrokken.
ZOAB Zeer Open Asfalt Beton; asfalt met een hoog percentage holle ruimtes die geluid absorberen.
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