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Doel: 

 Borgen dat de CSR (Corporate Social Responsability) data tijdig en volledig worden verzameld, geanalyseerd en 

gerapporteerd zowel intern als aan de BAM groep (t.b.v. het geïntegreerde jaarverslag van de BAM groep).  

 Zorgdragen dat een goed inzicht wordt verkregen in de duurzaamheidsprestaties en in het voldoen aan het vastgestelde 

beleid en de doelstellingen.  

 Borgen dat bij voortduring wordt voldaan aan de eisen van het ‘CO2 Prestatieladder’ certificatieschema. 

 

Verantwoordelijkheden: 

 De Financieel directeur is binnen de directie eindverantwoordelijk voor de rapportage van CSR data aan de groep; 

 De manager CSR van BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv bewaakt het voldoen aan het certificeringsschema ‘CO2 

prestatieladder’; 

 De manager CSR is verantwoordelijk voor de invoer en validatie van data in SAP BPC; 

 De adj. Directeuren Realisatie zijn eindverantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanlevering van CSR data door de 

productie-units aan de Manager CSR. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het bewaren en kunnen tonen van 

brongegevens en onderliggende berekeningen en uitgangspunten bij verificatieaudits. De uitvoering van deze acties is 

veelal gedelegeerd aan de controllers. 

 

Toelichting: Taak 

  

01 Opstellen en publiceren milieujaarplan 

Jaarlijks wordt in de periode januari-maart het milieujaarplan opgesteld met daarin de 

milieudoelstellingen.  

Iedere productie-unit maakt op basis van de doelstellingen een plan van aanpak voor de eigen regio. 

Milieujaarplan en plannen van aanpak worden gecommuniceerd naar de organisatie. 

 

 

mgr CSR, 

dir 

reg. dir. 

  

 

02 Verzamelen data 

Na afloop van ieder kwartaal verzamelt de controller onder verantwoordelijkheid van de adj. directeur 

Realisatie de CSR data voor zijn regio/ profitcenter. Berekeningen/ uitgangspunten dienen bij navraag 

getoond te kunnen worden. In M302_01 staan tips om de data zo efficiënt mogelijk te verzamelen. De 

regiodata worden via het CSR invulmodel B302_F01 gerapporteerd aan de manager CSR. 

 

 

contr 

 

03 Consolideren en controle data 

De manager CSR bewaakt de tijdige aanlevering van data, consolideert deze samen met data van de 

BAM groep (BIS contracten) in een verzamelblad en voert een globale controle uit op volledigheid en 

consistentie. 

 

 

mgr CSR  

04 Invullen online versie SAP BPC 

De manager CSR vult tijdig SAP BPC in en voert een critical review uit. 

 

 

mgr CSR 

05 Goedkeuren data 

De controller van de business unit handelt eventuele foutmeldingen af en keurt de data formeel goed 

in SAP BPC. 

 

 

Contr. 

06 Analyse data en rapportage 

Ieder kwartaal stelt de manager CSR een milieu-kwartaalverslag op voor de directie en productie- en 

commerciële units. Ieder halfjaar maakt hij een presentatie met de belangrijkste trends en conclusies. 

Ook houdt hij de Internetsite met de verplichte CO2 prestatieladder publicaties actueel. N.a.v. de 

analyse wordt eventueel het milieujaarplan aangepast. 

 

 

mgr CSR 

07 Interne en externe auditing 

Periodiek wordt het CSR rapportageproces beoordeeld tijdens de interne en externe audits en wordt 

hierover gerapporteerd aan de directie. 

 

 

Adt, mgr 

CSR 
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