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GRI 102 Algemene toelichting 2018
1

Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Consolidated Nederland BV = 1 vennootschap met 3
businessunits in Amsterdam, Ridderkerk en Raalte

102-2

Activiteiten, merken, producenten en
diensten

102-3

Locatie hoofdkantoor van de organisatie

- onderhoud: -planmatig (renovaties), -collectief, preventief
- merk: Dakota (beheerstool)
- Dakwater/Dakbuffering/Waterretentie,
Dakcollector/zonneboiler (met name voor
woningcorporaties), PV-projecten en groendaken
De 3 vestigingen van Consolidated worden gestuurd
vanuit het MSQ hoofdkantoor in Gorinchem

102-4
102-5
102-6
102-7
102-8

Landen waar de organisatie actief is
Eigendomsstructuur en de rechtsvorm
Afzetmarkten
Omvang van de organisatie
Informatie over personeelsbestand en
andere medewerkers
Beschrijving van de keten

Nederland, sporadisch buitenland
BV, 100% eigendom Msquared Groep BV

102-10

Significante veranderingen voor de
organisatie en de keten

102-11

Toelichting over de toepassing van het
voorzorgsprincipe
Externe initiatieven

Tekort aan arbeidskrachten, verhuizing vestiging
Bleiswijk naar Ridderkerk, zowel in Amsterdam als in
Raalte 2e pand, naast bestaande pand erbij
betrokken.

102-9

102-12

172 personen
Zie "Medewerkers"
Aanvoerketen: Grootste: materieel / arbeid / gas
verder: isolatie / dakrollen / kraanleveranciers /
sloopwerk / grondzuigen/grindblazen /
onderaannemers (ZZP/met personeel / eigen
personeel) / gasleveranciers / branders / ladderliften

102-13

2
102-14
102-15

3
102-16
102-17

4
102-18
5

Lidmaatschap van (branche-)verengingen
of belangenorganisaties

Vebidak

Strategie
Verklaring hoogste beslissingsbevoegde
Beschrijving belangrijke gevolgen, risico's
en mogelijkheden

zie voorwoord
Risico's:
- regenval meer regenverlet
- nu 10 jaar garantie mits goed onderhoud, in totaal
levensduur 20/25 jaar. Bitumen veroudert door
warmte: door warmer klimaat wordt levensduur
bitumen korter, dus meer onderhoud nodig binnen
garantietijd
Mogelijkheden:
door maatschappelijke verduurzamingsopgave
bestaande woningvoorraad en groter beroep op
storm- en watervaste dakbedekking door extremere
weersomstandigeheden, mogelijk marktvergroting

Ethiek en Integriteit
Waarden, principes en standaarden en
Bedrijfscode is op dit moment verder in ontwikkeling
gedragsnormen
en wordt uitgebreid en geupdate.
Mechanismen voor het rapporteren van
problemen in onethisch/onwettelijk gedrag
en advies in organisatorische integriteit
Bestuur
Bestuursstructuur

organogram opvraagbaar

Stakeholder Betrokkenheid

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

stakeholderoverzicht opvraagbaar

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

102-42

Identificeren en selecteren van
belanghebbenden

CAO BikuDak per 31-12-2018 verlopen. 122
personen vallen onder de CAO
stakeholderoverzicht opvraagbaar

102-43

Benadering voor het betrekken van
belanghebbenden

KTO ingevuld dagelijks onderhoud (=
lekkagemeldingen): We ontvingen reacties in 2018:
997 stuks + gemiddelde score 2018 gemiddeld 7,96

102-44

Voornaamste onderwerpen en
vraagstukken

CO2

6

Wijze van Rapporteren

102-45
102-46

Operationele structuur van de organisatie organogram opvraagbaar
Omschrijven van de inhoud van het rapport n.v.t.
en afbakening van de aspecten

102-47

Lijst van materiele aspecten

n.v.t.

102-48

Herformuleren van eerder verstrekte
informatie

n.v.t.

102-49

Veranderingen in verslaglegging

n.v.t.

102-50

Rapportageperiode

2018

102-51

Datum van meest recente verslag

rapportage in 2017 over 2016

102-52

Verslagleggingscyclus

Jaarlijks

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag
of de inhoud ervan

Martin Mastenbroek, algemeen directeur

102-54

Claims omtrent het rapporteren in
overeenstemming met de GRI Standards

core

102-55

GRI Inhoudsopgave

n.v.t.

102-56

Externe assurance

n.v.t.

GRI 200: Economische Standaarden
Universele
Standaarden

GRI 200 Economische Standaarden
201

Economische Prestaties

201-1

Directe economische waarde gegenereerd
en gedistribueerd

begroting CN + concept jaarrekening 2018
opvraagbaar

201-2

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

201-3

Dekking van de verplichtingen in verband
met het vastgestelde uitkeringenplan van
de organisatie

Risico's:
- regenval meer regenverlet
- nu 10 jaar garantie mits goed onderhoud, in totaal
levensduur 20/25 jaar. Bitumen veroudert door
warmte: door warmer klimaat wordt levensduur
Bitumen korter, dus meer onderhoud nodig binnen
garantietijd
Pensioenen: BPF Bouw - aanvullend excedentregeling, ondergebracht bij Nationale Nederlanden
(2/3 werknemer, 1/3 werkgever)

201-4

Significante financiële steun van een
overheid

202

Marktaanwezigheid

202-1

De verhouding tussen het standaard
aanvangssalaris en het lokale
minimumloon, op geslacht

Vanaf 16 jaar : 647,-- Min. loon 550,-

202-2

Aandeel van het topkader dat afkomstig is
uit de lokale gemeenschap

Zoveel mogelijk lokaal (max 30 km) werven via
vacaturebank/uitzendbureau

203

Indirecte Economische Effecten

203-1

Investeringen in infrastructuur en
ondersteuning in diensten

Geen formeel sponsorbeleid. €8.000,- sponsoring in
2018, met name lokale sportclubs.

203-2

Significante indirecte economische
gevolgen

Samen met ketenpartners bezig om jobroulatie vorm
te geven om jonge medewerkers te binden en
boeien en meer uitdaging te geven

204

Inkoopbeleid

n.v.t.

204-1

Deel van uitgaven betreffende lokaal
gevestigde leveranciers

205

Anti-Corruptie

Geen lokaal inkoopbeleid

0
205-1

Activiteiten welke geanalyseerd zijn op
corruptie gerelateerde risico's

205-2

Communicatie en training in
anticorruptiebeleid en procedures

Geborgd in bedrijfscode

205-3

Maatregelen die zijn getroffen naar
aanleiding van gevallen van corruptie

Geborgd in bedrijfscode

206

Concurrentiebelemmerend Gedrag

206-1

Rechtszaken vanwege
concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel- en monopolistische praktijken

n.v.t.

GRI 300: Milieu Standaarden
Universele
Standaarden

GRI 300 Milieu Standaarden
301

Materialen

301-1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen
naar gewicht of volume

301-2

Percentage van de gebruikte materialen dat zie inkoop en afval
bestaat uit afval uit externe bronnen

301-3

Percentage producten dat is verkocht en
Consolidated voert verpakkingen (bv wikkel
waarvan de verpakking is ingezameld, naar dakrol/isolatie) af bij restafval.
categorie

302

Energie

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie
(scope 1 &2)

Zie Energie en Milieu

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie
(scope 3)

In deze fase niet meegenomen

302-3

Energie intensiteit

Zie Energie en Milieu

302-4

Energie die is bespaard door besparingen
en efficiëntieverbeteringen

302-5

Reducties in energie-eisen/behoeften van
producten en diensten

- aanschaf 1 elektrische vorkheftruck,
- 3 diesel leaseauto's vervangen voor hybride
- drukventielen op gasflessen
- verhuizing van Bleiswijk (pand energielabel D) naar
Ridderkerk (pand energielabel A)
n.v.t.

303

Water

303-1

Totale wateronttrekking per bron

303-2

Waterbronnen waarvoor wateronttrekking
significante gevolgen heeft

303-3

Percentage en totaal volume van
gerecycled en hergebruikt water

zie inkoop en afval

niet in kaart dit jaar.
Raming 5% toename t.o.v. 2016:
totaal 2016: 255m3, raming 2018: 268m3
n.v.t.

n.v.t.

304

Biodiversiteit

304-1

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

Wet natuurbescherming (voorheen Flora en Fauna
wet) is van toepassing op vogelbroed onder
dakranden/ op daken.

304-2

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

Bij de Alliantie cursus gevolgd, gegeven door Arcadis
aangaande SMP in Hilversum. Dit was bijpraat sessie
voor middenkader aan de hand hiervan voor jaarplan
2019 een memo geschreven

304-3

In 2018 hebben we meegewerkt aan het binnen
halen van een Europese Subsidie voor de aanleg van
blauw groene daken in Amsterdam.
Wet natuurbescherming (voorheen Flora en Fauna
wet) blijft aandachtspunt en er wordt binnen de
diverse samenwerkingen actief op gestuurd. Middels
plaatsen vleermuizenkasten en vogelvides dragen we
bij aan nestelmogelijkheden

304-4

Aantal op de rode lijst van 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

305

Emissies

305-1

Directe broeikasgas emissies (scope 1),
naar gewicht

1.176 ton CO2 - Zie Energie en Milieu

305-2

Indirecte broeikasgas emissies uit energie
(scope 2), naar gewicht

85 ton CO2 - Zie Energie en Milieu

305-3

Andere relevante indirecte emissies van
broeikasgassen (scope 3), naar gewicht

n.v.t.

305-4
305-5

Broeikasgas emissie intensiteit
Initiatieven ter verlaging van de emissie
van broeikasgassen en gerealiseerde
verlaging

Zie Energie en Milieu
3 extra auto's leasewagenpark vervangen door
elektrisch hybride

305-6

Emissie van ozonafbrekende stoffen, naar
gewicht

n.v.t.

305-7

Nox, Sox en andere significante
luchtemissies, naar type en gewicht

n.v.t.

306

Afvalwater en Afvalstoffen

306-1

Totale waterafvoer naar kwaliteit en
bestemming

306-2

Totaalgewicht afval naar type en
verwijderingsmethode

306-3

Totaal aantal en volume van significante
lozingen

n.v.t.

306-4

Gewicht van getransporteerd,
geïmporteerd, geëxporteerd en verwerkt
afval dat als gevaarlijk geldt

asbest wordt door specialisten afgevoerd

306-5

Benaming, grootte, beschermingsstatus en n.v.t.
biodiversiteitswaarde van wateren en
gerelateerde habitats die significante
gevolgen ondervinden van de waterafvoer
en afvloeiing

307
307-1

308

niet in kaart dit jaar.
Raming 5% toename t.o.v. 2016:
totaal 2016: 255m3, raming 2018: 268m3
zie inkoop en afval in online duurzaamheidsverslag

Naleving Milieu wet- en
regelgeving
Het niet naleven van milieu wet- en
regelgeving

n.v.t.

Keten Beoordeling op Milieuaspecten

308-1

Percentage nieuwe leveranciers/onderdelen projectgedreven, incidenteel, als klant er naar vraagt
van de keten dat is beoordeeld aan de hand
van milieucriteria

308-2

Significante actuele en potentiele negatieve bij asbest - zorgvuldig afgevoerd
milieu-impacts in de keten, en genomen
maatregelen

GRI 400: Sociale Standaarden
Universele
Standaarden

GRI 400 Sociale Standaarden
401

Werkgelegenheid

401-1

Nieuw personeel en personeelsverloop

401-2

instroom: 35
uitstroom: 23
Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet Beloningen gaan allemaal per rato. 56+ers (AOWbeschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers leeftijdsstaffel) mogen ATV opnemen, staan wel
fulltime in de boeken

401-3

Ouderschapsverlof

402

Verhouding tussen Werkgever en
Werknemer

2 medewerkers

402-1

Minimale opzegtermijn(en) in verband met
operationele veranderingen, inclusief of dit
wordt gespecificeerd in collectieve
overeenkomsten

Door werkgever:
kantoorpersoneel: wettelijke richtlijn
CAO: ratio jaar/wk - minder dan een jaar in dienst
geen opzegtermijn, max 13 weken
Werknemer:
ten minste 1 week, max 6 week

403

Gezondheid en Veiligheid

403-1

Percentage van het totale
personeelsbestand dat is vertegenwoordigd
in formele gezamenlijke Arbo-commissies
van werkgevers en werknemers

403-2

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en
verzuimcijfers en het aantal
werkgerelateerde sterfgevallen, per regio
en naar geslacht

403-3

Werknemers met een hoog risico of
verhoogd voorkomen van werkgerelateerde ziekten

403-4

Afspraken over Arbo-onderwerpen
Ja. Artikelen 14 ( arbeidsomstandigheden) en artikel
vastgelegd in formele overeenkomsten met 15 Preventiemedewerker
vakbonden

Consolidated heeft geen personeelsvereniging, wel
een OR. Daar zitten 6 medewerkers in (3 cao-ers en
3 UTA medewerkers). Er zijn 4 BHV-ers.
Preventiemedewerker: 1
BHV-ers:4
OR: 6
Totaal 11/ 172= 6,39%
2 geregistreerde bedrijfsongevallen

RI&E juni 2018

404

Opleiding en Onderwijs

404-1

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer
per jaar besteedt aan opleidingen,
onderverdeeld naar werknemerscategorie
Programma's voor
competentiemanagement en levenslang
leren die de blijvende inzetbaarheid van
medewerkers garanderen en hen helpen bij
het afronden van hun loopbaan

11 uur

404-3

Percentage medewerkers dat regelmatig
wordt ingelicht omtrent prestatie- en
loopbaanontwikkeling

Jaarlijks tijdens evaluatiegesprek

405

Diversiteit en Gelijke Kansen

405-1

Samenstelling van bestuurslichamen en
onderverdeling van medewerkers

verdeling man/vrouw in management:
verdeling man/vrouw op werkvloer: 12/1

405-2

Verhouding tussen basissalarissen van
mannen en vrouwen per
medewerkerscategorie

Voor CAO zelfde beloning.

406

Verbod op Discriminatie

406-1

Totaal aantal gevallen van discriminatie en geen: geborgd in bedrijfscode Consolidated
de getroffen maatregelen

404-2

407

2 verplichte scholingsdagen per jaar voor dakdekkers
(gem over 3 jaar) - advies over duurzame
inzetbaarheid wordt in zomer '19 ingevoerd.

Vrijheid van Vereniging en
Collectieve
Arbeidsonderhandelingen

407-1

Activiteiten waarin is vastgesteld dat daarbij
een aanzienlijk risico zou kunnen gelden
voor het recht op de uitoefening van de
vrijheid van vereniging en collectieve
arbeidsonderhandelingen, alsmede de
maatregelen die zijn getroffen ter
ondersteuning van deze rechten

408

Kinderarbeid

6 medewerkers (3,48%) van het totale
personeelsbestand van CN) maken gebruik van de
vergoedingsregeling voor de vakbondscontributie.
Sinds de WKR komt deze vergoeding neer op
ongeveer de helft van de kosten die door CN
vergoed worden. Overigens zouden er ook nog
medewerkers lid kunnen zijn van de vakbond die niet
declareren, het percentage/getal is dus niet helemaal
zuiver

408-1

Activiteiten waarin is vastgesteld dat er een geen inzicht ivm geen grote leveranciers in
aanzienlijk risico is van gevallen van
risicolanden
kinderarbeid, alsmede de maatregelen die
zijn getroffen op de uitbanning van
kinderarbeid

409

Gedwongen of Verplichte Arbeid

409-1

Activiteiten waarin is vastgesteld dat er een geen inzicht ivm geen grote leveranciers in
aanzienlijk risico is van gevallen van
risicolanden
gedwongen of verplichte arbeid, alsmede
de maatregelen die zijn getroffen gericht op
de uitbanning van gedwongen of verplichte
arbeid

410

Veiligheidsbeleid

410-1

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

411

Rechten van Inheemse Bevolking

411-1

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

412

Beoordeling Mensenrechten

412-1

Totaal aantal en percentage van de
0 gevallen
activiteiten die onderhevig zijn geweest aan
een beoordeling op mensenrechten,
alsmede een effectbeoordeling

412-2

Totaal aantal uren personeelstraining over n.v.t.
beleid en procedures betreffende aspecten
van mensenrechten die relevant zijn voor
de activiteiten

n.v.t.

412-3

Percentage van en totaal aantal
0 gevallen
aanmerkelijke investeringsovereenkomsten
waarin clausules over mensenrechten zijn
opgenomen of waar de naleving van de
mensenrechten is getoetst

413

Gemeenschap

413-1

Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle
programma's en methoden die de effecten
van de activiteiten op gemeenschappen
bepalen en beheren, waaronder vestiging,
activiteiten en vertrek
Activiteiten met significante actuele of
potentiele negatieve gevolgen voor lokale
gemeenschappen

413-2

414

In 2018, met de bewoners van diverse senioren
complexen van Ymere naar de Keukenhof en Sealife
geweest. Dit was een Dakteam Ymere Event samen
met Patina en Klomp.
n.v.t.

Ketenbeoordeling op
Mensenrechten en Gemeenschap
(Sociale Criteria)

414-1

Percentage nieuwe leveranciers/onderdelen
van de keten dat is beoordeeld aan de hand
van criteria op het gebied van
mensenrechten en gemeenschap

414-2

Significante actuele en potentiele negatieve
gevolgen in de keten aangaande
mensenrechten en gemeenschap, en
genomen maatregelen

415

Publiek Beleid

Onderaannemers moeten minimaal CAO uitbetaald
krijgen en moeten in staat zijn om pensioen op te
bouwen en te verzekeren.
Alle onderaannemers vullen invulformulier in, waarin
gevraagd wordt naar: Aansprakelijkheidsverzekering
(AVB), Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA), KvK,
Algemene inkoop- en (onder)
aannemersvoorwaarden en VCA (Veiligheid,
gezondheid en milieu Checklist Aannemers).
VCA niet verplicht/ gecontroleerd. Dit gebeurt wel
steekproefsgewijs door de uitvoerders.
Aanvullende eisen aan onderaannemers op het
gebied van kwaliteit en veiligheid.
als bijlagen opvraagbaar:
- Algemene inkoopvoorwaarden CN
- invullijst onderaannemers
- de belangrijkste voorwaarden/gevolgen
modelovereenkomst voor de wet Deregulering
Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).
- Certificaat VCA

415-1

416

Totale waarde van financiële en in-naturabijdragen aan politieke partijen, politici en
gerelateerde instellingen per land

Kennisoverdracht via Savantis en deelnemer aan de
Leercirkel

Gezondheid en Veiligheid van
Consumenten

416-1

Percentage van significante product- en
dienstencategoriën welke zijn beoordeeld
voor gezondheids- en
veiligheidsverbeteringen

vrijwel alles wat verwerkt wordt heeft CE-markering

416-2

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

n.v.t.

417

Marketing en
Labelling/Etikettering

417-1

Type informatie over producten en diensten VCA (Veiligheid), KOMO (Kwaliteit) proces certificaat,
dat verplicht wordt gesteld door procedures SROI
en het percentage van belangrijke
producten en diensten die onderhevig zijn
aan dergelijke informatie-eisen

417-2

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

417-3

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

418

Privacy van Klanten

418-1

Totaal aantal gegronde klachten over
In 2018 AVG-proof geworden
inbreuken op de privacy van klanten en het
kwijtraken van klantgegevens

419

Sociaal-economische Naleving

n.v.t.

419-1

Monetaire waarde van significante boetes
als gevolg van niet-naleving van wet- en
regelgeving wat betreft de voorziening en
het gebruik van producten en diensten

€0

