MVO verslag 2016

transparant over MVO

Dit MVO verslag voldoet aan de richtlijnen van
Global Reporting Initiative (GRI) niveau SRS Referenced en ISO 26000.

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie.
www.iso.org
GRI is een internationale organisatie die richtlijnen voor MVO verslaggeving opstelt met als doel deze
verslaggeving voor alle organisaties, ongeacht omvang, sector of locatie, zo routinematig en
vergelijkbaar te maken als financiële verslaggeving. Niveau SRS Referenced geeft aan dat het verslag
in overeenstemming is met de meest recente generatie richtlijnen en dat alle minimaal vereiste
elementen zijn behandeld.
www.globalreporting.org
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Voorwoord
“Als je snel wilt gaan, ga je alleen. Als je ver wilt komen, ga je samen.”
Voor u ligt alweer het tweede MVO verslag van Consolidated Nederland BV. Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) is een thema dat steeds meer geïntegreerd raakt in onze
samenleving. Een belangrijk thema, maar ook een uitdagend thema. Uitdagend in de zin van
concreet invullen en blijvend onderdeel van je bedrijfsvoering maken. Als Consolidated Nederland
zijn we voorstander van concrete en praktische, haalbare acties aangezien er al ruim voldoende
papieren tijgers in de wereld zijn.
De mens centraal
Wij hebben de mens altijd centraal staan in onze bedrijfsvoering; of het nu de klant is of onze
werknemers zijn. Wij laten dit zien met een integere en heldere manier van zaken doen met onze
klanten en het investeren in opleidingen, veiligheid en voorkomen van ziekteverzuim bij onze
werknemers. Ook proberen wij kansen te bieden aan minder kansrijke werknemers via social return
projecten.
Bewust bezig met onze voetafdruk
Ten slotte zijn wij bij de uitvoering van projecten alert op duurzame(re) mogelijkheden op daken die
we onze klanten kunnen bieden, hoe wij schadelijke emissies kunnen beperken en hoe we moeten
omgaan met afvalstromen.
Dialoog
Om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken en zo tot een betere wereld te kunnen komen,
hebben wij ook de samenwerking met onze stakeholders nodig. Daarom zullen wij alle
belanghebbenden in onze keten vragen om mee te werken aan het invulling geven aan ons MVObeleid én vice versa. Maatschappelijk Ondernemen doe je namelijk samen, dit kun je niet alleen. En
ga je samen, dan kom je verder.
Morele plicht & enthousiasme
Het komende jaar zullen wij verder gaan met het vastgestelde beleid. Nieuwe acties en initiatieven
zullen ertoe leiden dat onze CO2 footprint verbetert. Daarover kunt u in dit verslag meer lezen. MVO
is naar onze mening een morele plicht voor elke ondernemer, maar geeft ook energie en levert iets
moois op. Wij zijn enthousiast om hiermee aan de slag te gaan.
Huberto van der Schuit | financieel directeur

Huberto is CFO bij Msquared Groep BV, de koepelorganisatie waar Consolidated onderdeel van uitmaakt
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Onze MVO-visie
Duurzaamheid en de bouw
Wij zijn ons ervan bewust dat we als bedrijf bijdragen aan de actuele duurzaamheidsuitdagingen van
deze tijd, zoals klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputten van fossiele grondstoffen.
De bouwkolom, waar wij onderdeel van uitmaken, heeft een forse voetprint met haar afvalproductie
en energie- en grondstoffenverbruik.
Het dak als middel tot verduurzaming
In Nederland is alleen aan plat dak al vermoedelijk meer dan 400 km2. *bron: CBS
Daken spelen een belangrijke rol bij het behalen van de diverse overheidsdoelstellingen m.b.t. mens,
milieu en maatschappij (energie-, klimaat-, en sociaal akkoord en milieuwetgeving):
• 2016: erkende maatregelen voor bedrijven
• 2018: alle overheidsgebouwen CO2 neutraal
• 2020: 14% van energieopwekking gebeurt duurzaam (nu wekken we 4,5% duurzaam op)
• 2021: alle 2,4 miljoen corporatiewoningen verduurzaamd tot een gemiddeld energielabel B
• 2024: alle asbest van daken verwijderd
• 2026: 100.000 nieuwe banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• 2050: alle (bestaande en nieuw)bouw energieneutraal en Nederland is zo goed mogelijk
klimaatbestendig en water robuust ingericht.
Veel belanghebbenden zoeken een sparringpartner die hen (gedeeltelijk) kan ontzorgen bij het
realiseren van bovenstaande doelstellingen. Naast dat wij dakbeheer en -onderhoud professioneel
en resultaatgericht uitvoeren, geloven wij dat we met onze corebusiness wezenlijk kunnen bijdragen
aan de oplossing van de actuele maatschappelijke uitdagingen. Direct met onze klanten én door
verdere samenwerking in de keten.
Wat is de unieke waarde van Consolidated?
De professionele gebouwenbeheerder kiest voor Consolidated om het proces rond dakonderhoud te
optimaliseren, omdat wij:
• dé specialist zijn op het gebied van duurzaam dakbeheer- en onderhoud van platte en
hellende daken;
• verder meedenken met de maatschappelijke opgaven waar onze klanten voor staan en hen
waar mogelijk met onze dakoplossingen helpen om hun doelstellingen te realiseren.
Binnen de gestelde kaders is Consolidated verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
daken, terwijl de klant de regie behoud.
In onze bedrijfsvoering gaan wij zorgvuldig om met mens, milieu en maatschappij.
Waar mogelijk verkleinen wij onze negatieve voetafdruk en vergroten wij onze positieve voetafdruk,
door te sturen op KPI’s zoals CO2 reductie, klanttevredenheid, kostenbesparing en SROI.
Wij stemmen proactief af met onze stakeholders. Dit zorgt voor grip op kwaliteit, klanttevredenheid
en inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt.
Klantgerichtheid (uw klant is onze klant), procesvereenvoudiging en daarmee milieu- en
kostenbesparing staan bij ons hoog in het vaandel.
Het is onze ambitie om in 2017 met ten minste 50% van onze klanten resultaatgericht samen te
werken en daarmee de gezamenlijke maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
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MVO-projectgroep
Van MVO-nulmeting naar concrete uitvoering MVO maatregelen
Begin 2016 hebben wij een MVO-verbeterproject in gang gezet. Naar welke kant moeten we ons
duurzaamheidsbeleid ontwikkelen? We besloten om onze strategie opnieuw te ijken en onze
strategie te actualiseren. De eerste stap binnen dit project was de huidige stand van zaken binnen
Consolidated inzichtelijk maken aan de hand van een MVO-nulmeting. Onder begeleiding van extern
adviesbureau MVO Consultants is in maart 2016 de MVO-nulmeting gerealiseerd, gelijktijdig met een
actuele CO2-footprint van Consolidated.
Vanuit deze MVO-nulmeting is Consolidated vanaf juni 2016 begonnen haar MVO-beleid naar het
gewenste hogere plan te tillen. Dit gebeurt door een interne MVO-projectgroep. Deze projectgroep
bestaat uit de financieel directeur, de manager RGS (Resultaat Gericht Samenwerken), het hoofd
P&O en de service en supportmedewerker.
Op het moment van schrijven van dit eerste MVO verslag weet Consolidated inmiddels waar zij staat
en heeft zij haar MVO-visie geformuleerd samen met verbeterpunten. Eén van de concrete en
zichtbare resultaten is dit allereerste MVO verslag over onze bedrijfsactiviteiten.
Voor het eerst sinds de geschiedenis van Consolidated wordt verslag uitgebracht over sociale en
milieuprestaties in overeenstemming met ISO 26000 en internationale GRI-richtlijnen (Global
Reporting Initiative). Dit beantwoordt aan de wens van Consolidated om op een internationaal
erkende, gestandaardiseerde en universele wijze openheid te geven over haar duurzaamheidsbeleid.
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Bedrijfsprofiel Consolidated Nederland
Een drie-eenheid
Consolidated Nederland opereert vanuit drie regiokantoren in Amsterdam, Bleiswijk en Raalte en is
100% eigendom van de Msquared Groep.

Activiteiten en opdrachtgevers
De activiteiten van Consolidated betreffen het onderhoud van daken: planmatig (renovaties),
correctief en preventief, voor alle professionele gebouweigenaren.
Stakeholders in beeld
Iedere bedrijfsomgeving is in beweging. Hierop anticiperen is cruciaal. Daarvoor is het in beeld
hebben van de belanghebbenden belangrijk, zodat adequate onderlinge informatie-uitwisseling kan
plaatsvinden en de relatie zich verder kan ontplooien. Het zit in de werkwijze van Consolidated
ingebakken om proactief de dialoog met haar stakeholders aan te gaan. Voorbeelden hiervan vindt u
in dit MVO verslag bij de verschillende thema’s. Vanaf 2016 zal hierin het onderwerp MVO standaard
worden meegenomen.
Een goed voorbeeld is dat Consolidated veel aandacht heeft voor omwonenden bij projecten: “We
sturen een bewonersbrief, om bewoners te informeren en uit te nodigen de dialoog aan te gaan, we
zijn aanwezig bij inloopavonden en plaatsen desgewenst een communiqué in de wijk.”
Ook hebben we over onze werkzaamheden klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd bij de
huurders van een grote woningcorporatie. In 2016 gaan wij onderzoeken of het meten van
klanttevredenheid een vast onderdeel zou kunnen worden van onze werkprocessen; bijvoorbeeld
door dit standaard te meten na oplevering van onze dienst.
In bijlage 1 vindt u een overzicht van onze belangrijkste stakeholders.
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Onze medewerkers
Mag ik u voorstellen aan ons belangrijkste kapitaal?
Consolidated heeft 143 medewerkers, waarvan 133 mannen en 10 vrouwen; de meesten met een
vast dienstverband. Er heerst een open cultuur en de verantwoordelijkheid wordt laag in de
organisatie gelegd om de medewerkers te betrekken bij hun werk: de voorman is verantwoordelijk
op de projectlocatie en stuurt de dakdekker operationeel aan. De dakwachters zijn zelfstandige en
ervaren dakdekkers die verantwoordelijk zijn voor service & onderhoud in de breedste zin van het
woord.

PERSONEELSBESTAND PER WERKCATEGORIE
CN totaal

kantoor/UTA

buiten/CAO

133

VOLTIJD
DEELTIJD
TIJDELIJK DIENSTVERBAND

37

10 8 2
18 5 13
125

VAST DIENSTVERBAND

40

143

TOTAAL PERSONEELSBESTAND
VROUW (HEADCOUNT)

96

85
45

98

10 100
133

MAN (HEADCOUNT)

35

98

In de organisatie is de groep 45-54 jaar het sterkst vertegenwoordigd. Dit is een aandachtspunt i.v.m.
duurzame inzetbaarheid en het beroep dat gedaan wordt op de fysieke belastbaarheid van
medewerkers.

PE RSO NE E LSBESTA ND PE R LE E FT I JDSCAT EG O RI E
CN totaal

32

55+

5

17

37

35-44
26

25-34

buiten/CAO

27

45

45-54

15-24

kantoor/UTA

14
7

28
23

19

4 22
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Gezond en Veilig werken
Hoog ziekteverzuim
‘Het mag bespreekbaar zijn! Heb jij tips om het ziekteverzuim terug te dringen?
Het percentage ziekteverzuim bij Consolidated ligt met 8,9 % flink hoger dan het landelijk
gemiddelde in de bouwnijverheid (3,7%). Ten opzichte van 2015 is er sprake van een stijging van
2,4%. Het korte termijn verzuim is laag en gelijk gebleven. De stijging is met name in het lange
termijn verzuim, zoals te zien is in deze vergelijkende cijfers:
2015
2016

K: 0,9
K: 0,9

M: 1,7 L: 5,0
M: 2,0 L: 6,0

Margriet Meijer van P&O: “Duurzame inzetbaarheid van het eigen personeel heeft onze aandacht. Er
is onderzoek gedaan naar de oorzaken van het ziekteverzuim. Hieruit kwam naar voren dat het zowel
de oudere als de jongere medewerkers betreft die voornamelijk kampen met psychische en fysieke
klachten. We werken daarom samen met een pallet aan hulpverleners zoals een bedrijfsfysio/ergo
therapeut. Ook gebruiken we hulpmiddelen bv een kraan, ladderlift, steekwagen of een
bezem/schep kliksysteem, zodat de medewerker minder gewicht hoeft te dragen.”
Bij het hoge percentage ziekteverzuim speelt ook levensloopbestendig werken een rol. “Het werk van
dakdekkers is fysiek zwaar, zeker op latere leeftijd. Om langer in balans te blijven maken we in een
vroeg stadium bespreekbaar of een medewerker terug kan keren naar de eigen werkzaamheden of
niet. In de laatste situatie bieden we omscholingstrajecten.” Het plan duurzame inzetbaarheid wordt
vanaf de zomer 2016 ingevoerd.
Opleidingen
Dakdekkers hebben twee verplichte scholingsdagen per jaar (gem. over drie jaar). “Er mag nog meer
structuur komen om dit te borgen, te monitoren en
verdere opleidingsbehoeften te inventariseren.”
Jaarlijks is er een beoordelingsgesprek met alle
medewerkers. Het meer tweerichtingsverkeer
maken van dit gesprek en het invoeren van een
persoonlijk opleidingsplan voor iedere medewerker
kan ook helpen verborgen oorzaken van het
ziekteverzuim boven water te krijgen en gezamenlijk
preventief te handelen. “Ik ben van het in
mogelijkheden denken!”

Veilig werken
Werken op daken brengt risico’s met zich mee. Veilig werken is dan ook een focuspunt. Consolidated
is VCA gecertificeerd en verlangt dat ook van haar onderaannemers. Regelmatig worden er tool box
meetings georganiseerd waar gezond en veilig werken centraal staat.
Om bedrijfsongevallen te voorkomen worden er steekproefsgewijs werkplekinspecties gedaan als
veiligheidscontrole richting dakdekkers/onderaannemers. In 2016 zijn er 34 werkplekinspecties
geweest met een afwijking. Er zijn 7 geregistreerde bedrijfsongevallen gemeld. We zijn blij met de
meldingsbereidheid. Consolidated prijst zich gelukkig dat geen dodelijke ongevallen te registreren
zijn. Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers uitgerust met de voor hun taken vereiste persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s). Naast veiligheidsschoenen en werkkleding maken alle medewerkers
op het dak gebruik van diverse middelen om valgevaar te voorkomen. Ook hebben alle
servicemonteurs een asbestherkenningscursus gevolgd.
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Nuchtere aanpak SROI
Consolidated als inclusieve organisatie
Consolidated kijkt er ook naar hoe zij haar sociale taken kan vervullen door mensen bij de organisatie
te betrekken die nu aan de kant van de samenleving staan. Ongeveer 6 jaar geleden is voor de eerste
keer een man met een afstand tot de arbeidsmarkt betrokken bij de uitvoering van een project. Hij
heeft zichzelf doorontwikkeld en dan merk je: “hé, het kan dus wel!” In het begin zie je het als een
verplichting, uiteindelijk heeft hij twee jaar bij ons gewerkt voordat hij van baan veranderde.
Zoals Margriet zegt: “Het is de kunst om boven de wettelijke maatregelen te staan, het moet van
binnen komen. Een focus op een inclusieve organisatie creëert een gevoel van saamhorigheid: door
als team iemand weer mee te laten draaien in het arbeidsproces, creëer je met elkaar duurzame
waarde: je verbreedt je eigen blik en helpt de ander meer eigenwaarde te ervaren. Uiteindelijk wil
eenieder wat voor een ander doen.”

Margriet Meijer is hoofd P&O van Dakfacilities, de faciliterende organisatie van Consolidated
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Energie en milieu
Werken met respect voor je omgeving

Emissies reduceren
Milieuwinst te behalen binnen én buiten de organisatie
Scope 1 (in tonnen CO2)
Gasverbruik
Brandstofverbruik wagenpark
Brandstof huurmiddelen
Bedrijfsmiddelen
Totaal

40
878
124
1.043

Scope 2 (in tonnen CO2)
Elektraverbruik
Stadswarmte
Zakelijke km
Vliegreizen
Totaal

Totaal scope 1 en 2

21
3
21

1.064

Kees Uittenbogaard heeft veel informatie boven tafel gehaald voor de berekening van de CO2
footprint van Consolidated. Deze bedraagt 1.064 ton CO2 in 2016 (t.o.v. 1.156 ton CO2 in 2015). Kees
ziet duidelijke kansen voor Consolidated om deze voetafdruk te reduceren:
De grootste CO2 winst is te behalen op het brandstofgebruik van het wagenpark en voornamelijk op
de vele busjes van onze dakwachters op de weg. We gaan maatregelen formuleren zoals banden-opspanning en cursus-het-nieuwe rijden. We verwachten hierdoor 10% reductie van het
brandstofverbruik te kunnen realiseren. Verder wordt er veel propaan verbruikt op daken, wat zorgt
voor 124 ton CO2 t.o.v. 132 ton CO2 in 2015.
Daarnaast heeft Consolidated ook invloed op de markt van dakoplossingen.
“Bij woningen gaat 30% van de energie verloren via het dak. Consolidated heeft
enkele jaren geleden het innovatieve idee van de Dakscan ontwikkeld: met een
vliegtuig welke is voorzien van een krachtige infraroodcamera worden
warmtebeelden gemaakt van bijvoorbeeld woonwijken of stadsdelen. Hiermee
wordt snel inzichtelijk gemaakt waar de milieu- én monetaire winst te behalen
is!” Kees heeft een kritische kijk op zaken en geeft aan dat aandacht voor duurzaamheid een
zoektocht is voor een koploper als Consolidated die soms voor de muziek uitloopt: “Het vergt
doorzettingsvermogen om ogen te openen en duidelijk te maken dat het anders kan! Dat we anders
kunnen inkopen en anders met afval kunnen omgaan.”
Terug naar zijn directe invloedsfeer, ziet hij een pro-actievere duurzame
rol voor hemzelf weggelegd bij onder andere de inkoop van werkkleding
en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). “Het is fantastisch als
ik naderhand merk dat de beslissingen die genomen zijn de juiste blijken
te zijn geweest. Dit is voor mij de bijdrage die ik lever aan een duurzame
samenleving”.
Kees Uittenbogaard is Service en Supportmedewerker bij Dakfacilities, de organisatie die
centraal zaken voor Consolidated regelt, zoals inkoop en afval
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Circulariteit in de keten
Reduceren van afval en recycling vergroten
Inkoop is een belangrijk aspect. Er is goed inzicht in de inkoopstromen en ingekochte dak- en
isolatiematerialen van Consolidated.
Daarnaast kent de bouw en specifiek Consolidated ook
veel afval. Als je deze stromen aan elkaar kunt knopen en
dus circulair kan maken, maak je een belangrijke
verduurzamingsslag met grote impact.
In 2016 heeft Consolidated Nederland 2.218.110 kg vuil
van de projecten via vuilcontainers laten afvoeren, in
2015 1.748.458 kg, een stijging van 27%. Dit is project
gerelateerd. Aan de achterkant werken we met een
verwerker die afval gescheiden ophaalt en verwerkt.
Consolidated gaat het komende jaar samen met haar stakeholders onderzoeken hoe zij kunnen
realiseren dat hiervan minder als afval weggevoerd wordt en meer als nieuwe grondstof wordt
ingezet. Glen Bosman: “We moeten ernaartoe dat we aan de voorkant met elkaar bespreken: hoe we
alle onderdelen weer kunnen terugbrengen in de cirkel? Losliggende systemen zijn voorbeelden van
mooie dakconstructies waarbij de verschillende materialen weer eenvoudig kunnen worden
hergebruikt. Op die manier werk je samen aan waarde creatie in plaats van aan waarde vernietiging.
De inkoop van dakbaanmaterialen die bestaan uit (gerecycled) afval is nog beperkt. Het initiatief
Roof2Roof staat nog in de kinderschoenen. Bij de ontmanteling van daken wordt bitumen
gescheiden van het overige dakafval zoals isolatiemateriaal. Consolidated is Roof2Roof gecertificeerd
en biedt dit product vraaggericht aan. Vanaf heden zal dit ook proactief aangeboden worden in de
gesprekken met klanten.
Grind is her-inzetbaar, wordt gewassen en grotendeels hergebruikt. Je kan dus zeggen dat deze cirkel
grotendeels al gesloten is.

Flora & Fauna
Niet alleen onze dakdekkers fluiten op het dak
De omgeving van daken is ook vaak de habitat van vogels. Wat dat betekent ondervond Consolidated
ongeveer 6 jaar geleden toen een project stil gelegd werd in verband met het broeden van een
beschermde vogelsoort. Dit was aanleiding om een procedure te beschrijven hoe hier in het vervolg
proactief op in te spelen. Inmiddels is het een standaardprocedure dat er een eerste QuickScan
gemaakt wordt op locatie. Preventief worden er op strategische plaatsen vogel- en vleermuizen
kasten geplaatst, zodat de natuur verder haar gang kan gaan, terwijl Consolidated haar werk
voortzet.
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Co-creatie
“Ik deel graag kennis, daar word je samen beter van.”
Glen Bosman denkt graag verder dan zijn neus lang is, verder dan de initiële klantvraag: “Wat is hier
aan de hand? Wat is belangrijk voor de klant? Waar lopen ze tegenaan? Bij wie moeten ze dan zijn?
‘Als ik hier aan een touwtje trek, waar gaat het dan rinkelen?” zijn vragen die hij zichzelf steeds stelt.
“We ontkomen er niet aan, je ziet dat de maatschappij er steeds meer aanstuurt op resultaat gericht
samenwerken. Tot op heden worden nog nauwelijks resultaatafspraken gemaakt aan de materiaalen techniekkant. Ik hoop dat we met MVO als gezamenlijk vertrekpunt, dit steeds meer kunnen
doen.”
In 2000 is de eerste resultaatgerichte samenwerking opgezet met een grote landelijke opdrachtgever
en met resultaat! Wij bleven na een selectieprocedure als ‘preferred supplier’ over. Samen met een
leverancier hebben we toen het witte dak ontwikkeld, hierdoor konden vier airco units optimaal
gebruikt worden en waren de vier reserve units overbodig.
Inmiddels zijn verschillende samenwerkingen in de keten
een feit: in Amsterdam is Consolidated onderdeel van
diverse dakteams bij woningcorporaties, waaronder
Ymere, Stadgenoot, de Alliantie en Eigen Haard. Het
regiokantoor in Raalte maakt onderdeel uit van het
Energieteam dat zich inzet om een totaaloplossing te
bieden voor nul-op-meter renovaties.
Glen heeft ook ideeën hoe hij samen met corporaties kan onderzoeken of zij mensen in de
betreffende wijk, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen inzetten voor het
dakrenovatie project in hun eigen wijk. “Denk in alternatieven en handel in oplossingen!”

Glen Bosman is Manager RGS bij Consolidated
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Innovatief denken
Consolidated is een innovatieve koploper
Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand. Consolidated ziet innovatie als essentie om in te
spelen op de ontwikkelingen in de markt en in de samenleving.

Duurzame dakinnovaties
Duurzame impact via dakoplossingen
De duurzame dakinnovaties die wij reeds in ons assortiment hebben op een rijtje:
• Met witte daken kan het energieverbruik voor koeling van het pand met 20% worden
gereduceerd;
• Groendaken vangen wateroverlast bij piekbuien op. Daarnaast werkt de groene uitstraling
positief op het functioneren van mensen;
• Waterdaken dragen voor een groot deel bij aan het water robuust maken van de omgeving
rondom het pand;
• Met een Dakscan wordt met een infraroodcamera het warmteverlies genadeloos vastgelegd,
waarmee je als gebouweigenaar doelgericht energiebesparende maatregelen kan treffen.
• Energiedaken zetten de meest krachtige energiebron, de zon, in om elektriciteit of warmte
op te wekken en te benutten;
• Herbruikbare daken bestaan uit gerecyclede dakbedekking. Een goede invulling hoe we als
samenleving in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie steeds meer gaan
naar het gebruik van afval als grondstof.

Big data: dakbeheer in één oogopslag
”Door te delen, maak je elkaar sterker”
Ook in onze werkwijze zijn we altijd op zoek naar oplossingen hoe
het efficiënter en klantvriendelijker kan. Een uitvloeisel hiervan is
Dakota, het online portal voor dakmanagement, dat open staat
voor al onze klanten. Hier delen we alle relevante aspecten van
hun daklandschap: lekkage, dakrenovatie, nulmeting (geschikt
voor Zon PV, waterbuffering, groene daken etc.). Deze tool is een
resultaat van intensieve gesprekken met onze klanten en
leveranciers. Dankzij dit unieke en innovatieve systeem is
dakmanagementinformatie altijd actueel en op elk moment toegankelijk, zodat op het juiste moment
de juiste beslissingen worden genomen. Resultaatgericht samenwerken met klant en ketenpartners
resulteert op deze manier in minder storingen en lagere onderhoudskosten.
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Database optimaal beveiligd
Consolidated is zuinig op de privacy van haar klanten
Hoewel onze opdrachtgevers tevreden zijn over de huidige aanpak, legt Consolidated de lat graag
hoog. “In Dakota staan geen gegevens met een hoog privacy gehalte, toch hebben we de
voorbereidingen in gang gezet om het beleid nog verder aan te scherpen, ” aldus Huberto van der
Schuit.
Consolidated heeft haar computerpark ondergebracht bij een externe partij. Deze partij heeft haar
diensten zowel ISO27001, ISO27002 als ISAE gecertificeerd. Dit zijn de hoogste kwaliteitsnormen
voor informatiebeveiliging op ICT-gebied die er zijn. Verder doet de accountant jaarlijks een ICT-audit
op de deugdelijkheid van onze ICT-omgeving. Dit steeds met een positief oordeel.

Consolidated is zuinig op de privacy van haar klanten
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Tot slot
Ambities en speerpunten
Zoals u heeft kunnen lezen in dit MVO verslag is Consolidated op alle vlakken van MVO in beweging
en op zoek naar mogelijkheden om hierin verder te ontwikkelen. Wij zetten onze ambities en
speerpunten voor het komende jaar voor u op een rijtje. In ons volgende verslag rapporteren wij u
hoe het hiermee is verlopen.

Overzicht MVO doelstellingen 2017
Visie/Missie/Ambitie
Doel / KPI
Wat willen we bereiken en wanneer?

Termijn
Nu - 1jr

Maatregelen
Hoe gaan we dit bereiken, wat
merken betreffende
stakeholders hiervan?

Medio 2017

Beleid op People - Sociale prestatie-indicatoren
Ziekteverzuim beperken

-0,5%

Ketenverantwoordelijkheid borgen m.b.t. veilig werken bij
onderaannemers.

- Levensloopbestendig HRbeleid ontwikkelen door
onderzoek oorzaak vertalen
naar relevante maatregelen;
- Regelmatig
teamoverleggen/toolbox
meetings;
- Preventiemedewerker
aanstellen medio 2017
Alle ZZP-ers - VCA (Veiligheidschecklist
Aannemers): check op VCA vol
diploma/opnemen in WKAcheck door afdeling F&A.

SROI (Social Return on Investment)

Voorbeelden en kansen SROI
in kaart brengen.
Formaliseren van
vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Beleid op Planet - Milieu prestatie-indicatoren
-4%

CO2 uitstoot reduceren
Beleid op afval

-4%

+4%
Opschaal gebruik gerecyclede grondstoffen
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Cursus zuinig rijden.
Dakpannen her inzetten,
dialoog met leveranciers op
innemen eigen krimpfolie,
faalkosten reduceren: retour
van ongebruikte
isolatiematerialen i.p.v.
weggooien: kosten inzichtelijk
maken aan projectleiders.
Proactief Roof2Roof /
gerecycled grind standaard
aanbieden.

Opdrachtgever actief informeren over belang van energiebesparing
door gebruik isolatie

- vast agendapunt op
jaargesprekken leveranciers
door hoofd inkoop;
- DUBO keurmerk;
- aankaarten Vebidak

Beleid op Profit - Economische prestatie-indicatoren
Duurzaam inkoopbeleid

Klanten met duurzaamheidsparagraaf

50%

Klanttevredenheid borgen: eindgebruiker

20%

Klanttevredenheid borgen: directe klanten

10%

Informatiebeveiliging m.b.t. wet op privacy

Opstellen duurzaam
inkoopbeleid / MVO uitvragen
m.b.t. bv materialen, CO2,
afval, SROI bij alle nieuwe
leveranciers
- Organiseer korte SCRUMs bij
relevante offertes;
- OBEA bord doorvoeren naar
andere woningcorporaties.
Klanttevredenheidsonderzoek
opschalen, opschalen gebruik
Dakota dakapp.
Tevredenheid meenemen in
evaluatie samenwerkingen.
- Beleid verder formaliseren;
- Opname in personeelshandboek.

Verslaglegging
Duidelijke visie op website

sept'16

MVO werkgroep
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Publicatie MVO verslag 2016.
Vermelding MVOinspanningen op website,
content laten schrijven.
Eens per kwartaal monitoring
en voortgang.

Informatie over het MVO verslag
Meer weten?
Dit MVO verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative
(GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door
de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd.
Reikwijdte van het verslag
Dit verslag betreft de activiteiten van Consolidated Nederland in het jaar 2016. Tijdens het
rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang,
structuur of eigendom van de organisatie.
Verslag frequentie
Het is de intentie om vanaf 2016 jaarlijks een verslag te presenteren.
Contact
Neemt u voor vragen over dit verslag contact op met onze financieel directeur, Huberto van der
Schuit, via e-mail op h.vanderschuit@msq.nl of telefonisch via 0183 – 643 629.

Pagina 17 van 33

Bijlage 1: Stakeholderoverzicht
Onze belanghebbenden in beeld
Intern
▪ Medewerkers
o Ondernemingsraad (OR)
o BHV’ers
▪ (Onder-)aannemers
Extern
Personeel gerelateerd
▪ Het thuisfront van medewerkers
▪ Pensioenorganisatie BPF Bouw
▪ W&S bureaus
▪ Arbodienst
▪ Verzekeraar
▪ Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
▪ UWV
▪ Opleidingsinstituten en scholen
Project gerelateerd
▪ Eindgebruikers / bewoners en omwonenden van een project
▪ (Lokale) overheden / Omgevingsdienst
▪ Brandweer / Overige hulpdiensten
Keten gerelateerd
▪ Opdrachtgevers:
o Professionele gebouweigenaren
▪ (Toe)leveranciers:
o Dakbaan materialen
o Isolatiematerialen
▪ Afvalverwerkers
▪ Overige (crediteuren), o.a.:
o Leveranciers kranen
o Leasemaatschappij
▪ Collega-bedrijven in dakbeheer en -onderhoud
▪ Branchevereniging Vebidak
▪ Leercirkel
Overig
▪ Gebruikers industrieterreinen waar regiokantoren gevestigd zijn
▪ Certificeringsinstanties VCA / KOMO
▪ Media/pers
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Bijlage 2: GRI G4 Kruistabel
Alle essentiële informatie vindbaar
In onderstaande kruistabel staan alle minimaal te behandelen elementen volgens het SRS Referenced
niveau van GRI. De meeste onderdelen uit deze kruistabel zijn behandeld in ons MVO verslag zelf. Dit
kunt u opmaken uit de paginaverwijzing. In de overige gevallen is in de tabel een korte opmerking
over het desbetreffende onderwerp gemaakt. Alle onderwerpen corresponderen met de 37
respectievelijk 38 indicatoren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
conform ISO 26000 en het Global Reporting Initiative (GRI).
GRI 101: Foundation
Universele Standaarden
GRI 101
Foundation 2016
GRI 101 -1
Rapportage Basisprincipes
inhoud van het rapport
Stakeholder inclusiviteit
Duurzaamheidscontext
Materialiteit
Compleetheid
kwaliteit van het rapport
GRI 101-2
Gebruik maken van de GRI Standards
voor duurzaamheidsverslaglegging
GRI 101-3
Claims met betrekking tot het gebruik
van de GRI Standards
Universele Standaarden
GRI 102
General Disclosures 2016
1
Organisatieprofiel
102-1
Naam van de organisatie

Status 2016
zie verslag bij verantwoording
✓
✓
✓
✓
✓
✓
n.v.t.

Status 2016

102-2

Activiteiten, merken, producenten en
diensten

102-3

Locatie hoofdkantoor van de
organisatie

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

Landen waar de organisatie actief is
Eigendomsstructuur en de rechtsvorm
Afzetmarkten
Omvang van de organisatie

Consolidated Nederland BV = 1 bv met 3
businessunits in Amsterdam, Bleiswijk en
Raalte
- onderhoud: -planmatig (renovaties), collectief, -preventief
- merk: Dakota (beheerstool)
- Dakwater/Dakbuffering/Waterretentie,
Dakcollector/zonneboiler (met name voor
woningcorporaties), PV-projecten en
groendaken
zie bijlagen 8a, b, c m.b.t. duurzame en groene
daken
De 3 vestigingen van Consolidated worden
gestuurd vanuit het Msquared hoofdkantoor in
Gorinchem
Nederland, sporadisch buitenland
BV 100% eigendom Msquared
Nederland, sporadisch buitenland
143 personen
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102-8
102-9

102-10
102-11
102-12
102-13
2
102-14
102-15
3
102-16

102-17

4
102-18
5
102-40
102-41
102-42
102-43

102-44

Informatie over personeelsbestand en
andere medewerkers
Beschrijving van de keten

Significante veranderingen voor de
organisatie en de keten
Toelichting over de toepassing van het
voorzorgsprincipe
Externe initiatieven
Lidmaatschap van (branche-)
verengingen of belangenorganisaties
Strategie
Verklaring hoogste beslissingsbevoegde
Beschrijving belangrijke gevolgen,
risico’s en mogelijkheden
Ethiek en Integriteit
Waarden, principes en standaarden en
gedragsnormen

Zie overzicht Onze Medewerkers en bijlage 1 overzicht People KPI's 2016
Aanvoerketen: Grootste: materieel / arbeid /
gas
verder: Isolatie / dakrollen / kraanleveranciers
/ sloopwerk / grondzuigen/grindblazen /
onderaannemers (ZZP/met personeel / eigen
personeel) / Gas leveranciers / branders /
ladderliften
in de keten leveringsprobleem aangekondigd
i.v.m. explosie in fabriek.

Vebidak

voorwoord

Zie bijlage 2 - Bedrijfscode, deze wordt binnen
CN bij de aanname van nieuw personeel actief
meegezonden ter ondertekening, enkel bij UTA
personeel

Mechanismen voor het rapporteren van
problemen in onethisch/onwettelijk
gedrag en advies in organisatorische
integriteit
Bestuur
Bestuursstructuur
Zie Bedrijfsprofiel Consolidated Nederland
Stakeholder Betrokkenheid
Lijst van groepen belanghebbenden
Zie bijlage 1 in MVO verslag: Stakeholder
overzicht
Collectieve arbeidsovereenkomsten
nieuwe cao met twk vanaf 1-1-2015 t/m 31-122017 - 98 personen vallen hieronder
Identificeren en selecteren van
Zie bijlage 1 in MVO verslag: Stakeholder
belanghebbenden
overzicht
Benadering voor het betrekken van
Bij Ymere KTO door externe partij: 63.2%
belanghebbenden
enthousiast, 26,8% passief, 9,9% kritisch
overzicht 2016 zie bijlage 4
Voornaamste onderwerpen en
vraagstukken

n.v.t.
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6
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54

102-55
102-56

Wijze van Rapporteren
Operationele structuur van de
organisatie
Omschrijven van de inhoud van het
rapport en afbakening van de aspecten
Lijst van materiele aspecten
Herformuleren van eerder verstrekte
informatie
Veranderingen in verslaglegging
Rapportageperiode
Datum van meest recente verslag
Verslagleggingscyclus
Contactpunt voor vragen over het
verslag of de inhoud ervan
Claims omtrent het rapporteren in
overeenstemming met de GRI
Standards
GRI Inhoudsopgave
Externe assurance

Universele Standaarden
GRI 103
Management Approach

Zie Bedrijfsprofiel Consolidated Nederland
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2016
n.v.t.
Jaarlijks
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Status 2016

1

Algemene Vereisten voor het rapporten van de managementbenadering

103-1

Toelichting op de materiele aspecten en
de afbakening
De managementbenadering en zijn
componenten
Evaluatie van de
managementbenadering

103-2
103-3

Loopt door het gehele verslag heen en komt
terug in het voorwoord.
Loopt door het gehele verslag heen en komt
terug in het voorwoord.
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Universele Standaarden
GRI 200
Economische Standaarden
201
Economische Prestaties
201-1
Directe economische waarde
gegenereerd en gedistribueerd

201-2

201-3

201-4
202
202-1

202-2
203
203-1
203-2
204
204-1
205
205-1
205-2
205-3
206
206-1

Status 2016

Zie bijlage 3A/B/C - prognose 2016, begroting
2017 en concept jaarrekening 2016.
Definitieve jaarcijfers 2016 ws. eind juni
beschikbaar.
Financiële implicaties en andere risico's Risico's:
en mogelijkheden voor de activiteiten
- regenval meer regenverlet
van de organisatie als gevolg van
- nu 10 jaar garantie mits goed onderhoud, in
klimaatverandering
totaal levensduur 20/25 jaar. Bitumen
veroudert door warmte: door warmer klimaat
wordt levensduur Bitumen korter, dus meer
onderhoud nodig binnen garantietijd
Dekking van de verplichtingen in
Pensioenen: BPF Bouw - aanvullend excedentverband met het vastgestelde
regeling, ondergebracht bij Nationale
uitkeringenplan van de organisatie
Nederlanden (2/3 werknemer, 1/3 werkgever)
Significante financiële steun van een
overheid
Marktaanwezigheid
De verhouding tussen het standaard
aanvangssalaris en het lokale
minimumloon, op geslacht
Aandeel van het topkader dat afkomstig
is uit de lokale gemeenschap
Indirecte Economische Effecten
Investeringen in infrastructuur en
ondersteuning in diensten
Significante indirecte economische
gevolgen
Inkoopbeleid
Deel van uitgaven betreffende lokaal
gevestigde leveranciers
Anti-Corruptie
Activiteiten welke geanalyseerd zijn op
corruptie gerelateerde risico's
Communicatie en training in
anticorruptiebeleid en procedures
Maatregelen die zijn getroffen naar
aanleiding van gevallen van corruptie
Concurrentiebelemmerend Gedrag
Rechtszaken vanwege
concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel- en monopolistische praktijken

WBSO in Raalte met een andere partij

vanaf 16 jaar: 632,- Minloon: 530,-

Zoveel mogelijk lokaal (max 30 km) werven via
vacaturebank/uitzendbureau
Groendak kippenhok kinderboerderij
Gorinchem gesponsord. Geen sponsorbeleid.

Geen lokaal inkoopbeleid

zie bijlage 2 - Bedrijfscode.
geen: geborgd in bedrijfscode

n.v.t.
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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 bestaat uit afval uit externe
bronnen
301-3

302
302-1
302-2
302-3
302-4

302-5
303
303-1

303-2

303-3

Percentage producten dat is verkocht
en waarvan de verpakking is
ingezameld, naar categorie
Energie
Energieverbruik binnen de organisatie
(scope 1 &2)
Energieverbruik buiten de organisatie
(scope 3)
Energie intensiteit
Energie die is bespaard door
besparingen en efficiëntieverbeteringen

Reducties in energie-eisen/behoeften
van producten en diensten
Water
Totale wateronttrekking per bron

Waterbronnen waarvoor
wateronttrekking significante gevolgen
heeft
Percentage en totaal volume van
gerecycled en hergebruikt water

Status 2016
627.437 m2 dakbanen, 97.754 m2
isolatiemateriaal, Zie bijlage 7
11.500 M2 Derbigum NT = 2% van totale
inkoop. Geen roof2roof orders. 3 big Bags met
snijafval terug geleverd aan Derbigum.
Consolidated voert verpakkingen af

Zie Energie en Milieu
In deze fase niet meegenomen

Er is een overstap gemaakt naar groene
stroom voor de gehele bedrijvengroep. Echter
niet met Garantie van Oorsprong aangezien er
in een inkoopcollectief is deelgenomen en er
dan geen separaat certificaat afgegeven kan
worden.
n.v.t.

totaal 2016: 255m3
A'dam 2014: 119m3
Beiswijk 2014: 72m3
Raalte 2015: 64m3
n.v.t.

n.v.t.
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304
304-1

304-2

304-3

304-4

305
305-1
305-2
305-3
305-4
305-5

305-6
305-7

Biodiversiteit
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
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

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
Emissies
Directe broeikasgas emissies (scope 1),
naar gewicht
Indirecte broeikasgas emissies uit
energie (scope 2), naar gewicht
Andere relevante indirecte emissies van
broeikasgassen (scope 3), naar gewicht
Broeikasgas emissie intensiteit
Initiatieven ter verlaging van de emissie
van broeikasgassen en gerealiseerde
verlaging
Emissie van ozonafbrekende stoffen,
naar gewicht
Nox, Sox en andere significante
luchtemissies, naar type en gewicht

Flora en Fauna wet is van toepassing op
vogelbroed onder dakranden/ op daken

Aanzet gegeven voor opleidingen rondom de
Flora en Fauna wet. Voor zowel Kader als
Servicemonteurs vestiging Amsterdam.

We hebben voor onze opdrachtgever
Stadgenoot een daktuin gecreëerd op basis
van triple B en maximale water retentie
Zie bijlage 9 - Flora en Faunawet. We geven
hiermee input aan het beleid van Stadgenoot
en de gemeente Amsterdam

1.005 ton CO2 - Zie Energie en Milieu
24 ton CO2 - Zie Energie en Milieu
n.v.t.
n.v.t.
EED analyse gemaakt waaruit maatregelen zijn
geformuleerd, gedeeltelijk nu over op groene
stroom, Amsterdam volgt
n.v.t.
n.v.t.
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306
306-1

Afvalwater en Afvalstoffen
Totale waterafvoer naar kwaliteit en
bestemming

306-2

Totaalgewicht afval naar type en
verwijderingsmethode

totaal 2016: 255m3
A'dam 2014: 119m3
Beiswijk 2014: 72m3
Raalte 2015: 64m3
In 2016 heeft Consolidated Nederland
2.218.110kg vuil van de projecten via
vuilcontainers laten afvoeren, zie Circulariteit
in de keten en bijlage 7.
Op de regiokantoren in Amsterdam, Bleiswijk
en Raalte wordt het (huis) vuil afgevoerd via de
vuilcontainers waarin ook het magazijn- en het
dakafval van de kleine projecten wordt
afgevoerd.

306-3
306-4

306-5

307
307-1
308
308-1

308-2

Totaal aantal en volume van
significante lozingen
Gewicht van getransporteerd,
geïmporteerd, geëxporteerd of
verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt

Zie bijlage 12 - certificaat Roof to Roof
n.v.t.

2024 moet alle asbest weg zijn, is ook subsidie
voor. Golfplaten van bergingen. La Grau
consulting heeft asbest herkenningscursus
verzorgd voor servicemonteurs. Na 1994 geen
asbest meer in bouw gebruikt.
Zie bijlage 10 - nulmeting en asbest verdachte
daken
Benaming, grootte, beschermingsstatus n.v.t.
en biodiversiteitswaarde van wateren
en gerelateerde habitats die
significante gevolgen ondervinden van
de waterafvoer en afvloeiing
Naleving Milieu wet- en regelgeving
Het niet naleven van milieu wet- en
n.v.t.
regelgeving
Keten Beoordeling op Milieuaspecten
Percentage nieuwe
project gedreven, incidenteel, als klant er naar
leveranciers/onderdelen van de keten vraagt
dat is beoordeeld aan de hand van
milieucriteria
Significante actuele en potentiele
bij asbest - zorgvuldig afgevoerd
negatieve milieu-impacts in de keten,
en genomen maatregelen
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Universele Standaarden
GRI 400
Sociale Standaarden
401
Werkgelegenheid
401-1
Nieuw personeel en personeelsverloop
401-2

401-3
402

Zie Onze medewerkers en bijlage 1 - overzicht
People KPI's
Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die Beloningen gaan allemaal per rato. 55+ers
niet beschikbaar zijn voor
(AOW-leeftijdsstaffel) mogen ATV opnemen,
deeltijdmedewerkers
staan wel fulltime in de boeken
Ouderschapsverlof
n.v.t.
Verhouding tussen Werkgever en Werknemer

402-1

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

403
403-1

Gezondheid en Veiligheid
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 werk
gerelateerde sterfgevallen, per regio en
naar geslacht
Werknemers met een hoog risico of
verhoogd voorkomen van werkgerelateerde ziekten
Afspraken over Arbo-onderwerpen
vastgelegd in formele overeenkomsten
met vakbonden
Opleiding en Onderwijs
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
Percentage medewerkers dat
regelmatig wordt ingelicht omtrent
prestatie- en loopbaanontwikkeling

403-3

403-4

404
404-1

404-2

404-3

Status 2016

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
Consolidated heeft geen personeelsvereniging,
wel een OR. Daar zitten 6 medewerkers in (4
cao-ers en 2 UTA medewerkers). Er zijn 15
BHV-ers ( 14 cao-ers en 1 uta medewerker)
BHV-ers: 15
OR: 6
Totaal 21 / 143 = 15%
7 geregistreerde bedrijfsongevallen

RI&E feb 2017 uitgevoerd zie bijlage 15

n.v.t.

2 verplichte scholingsdagen per jaar voor
dakdekkers (gem over 3 jaar) - advies over
duurzame inzetbaarheid wordt in zomer '16
ingevoerd.

Jaarlijks tijdens evaluatiegesprek
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405
405-1
405-2

406
406-1
407

Diversiteit en Gelijke Kansen
Samenstelling van bestuurslichamen en Zie Onze medewerkers en bijlage 1 - overzicht
onderverdeling van medewerkers
People KPI's
Verhouding tussen basissalarissen van Voor CAO zelfde beloning.
mannen en vrouwen per
medewerkerscategorie
Verbod op Discriminatie
Totaal aantal gevallen van discriminatie geen: geborgd in bedrijfscode Consolidated
en de getroffen maatregelen
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
408-1

Kinderarbeid
Activiteiten waarin is vastgesteld dat er
een aanzienlijk risico is van gevallen van
kinderarbeid, alsmede de maatregelen
die zijn getroffen op de uitbanning van
kinderarbeid
Gedwongen of Verplichte Arbeid
Activiteiten waarin is vastgesteld dat er
een aanzienlijk risico is van gevallen van
gedwongen of verplichte arbeid,
alsmede de maatregelen die zijn
getroffen gericht op de uitbanning van
gedwongen of verplichte arbeid
Veiligheidsbeleid
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
Rechten van Inheemse Bevolking
Totaal aantal gevallen van overtreding
van de rechten van de inheemse
bevolking, alsmede de getroffen
maatregelen

409
409-1

410
410-1

411
411-1

2 medewerkers (1,4%) 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
0

0

n.v.t.

n.v.t.
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412
412-1

412-2

412-3

413
413-1

413-2

414
414-1

Beoordeling Mensenrechten
Totaal aantal en percentage van de
0
activiteiten die onderhevig zijn geweest
aan een beoordeling op
mensenrechten, alsmede een
effectbeoordeling
Totaal aantal uren personeelstraining
Zie personeel
over beleid en procedures betreffende
aspecten van mensenrechten die
relevant zijn voor de activiteiten
Percentage van en totaal aantal
0
aanmerkelijke
investeringsovereenkomsten waarin
clausules over mensenrechten zijn
opgenomen of waar de naleving van de
mensenrechten is getoetst
Gemeenschap
Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle Afgelopen jaar deelgenomen aan de Basta
programma's en methoden die de
Tafel. Bedrijven Amsterdam samen tegen
effecten van de activiteiten op
armoede. Vanuit hieruit gezamenlijk met
gemeenschappen bepalen en beheren, dakpartner Patina een drietal projecten op ons
waaronder vestiging, activiteiten en
genomen. (zie bijlage 16 en 17)
vertrek
Activiteiten met significante actuele of n.v.t.
potentiele negatieve gevolgen voor
lokale gemeenschappen
Ketenbeoordeling op Mensenrechten en Gemeenschap (Sociale Criteria)
Percentage nieuwe
leveranciers/onderdelen van de keten
dat is beoordeeld aan de hand van
criteria op het gebied van
mensenrechten en gemeenschap

Onderaannemers moeten minimaal CAO
uitbetaald krijgen en moeten in staat zijn om
pensioen op te bouwen en te verzekeren.
Zie bijlage 14: Algemene inkoopvoorwaarden
CN
Zie bijlage 5: invullijst onderaannemers
Zie bijlage 6: voor de belangrijkste
voorwaarden/gevolgen modelovereenkomst
voor de wet Deregulering Beoordeling
Arbeidsrelaties (DBA).
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.
zie bijlage 18 - Certificaat VCA
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414-2

415
415-1

416

416-1

416-2

417
417-1

417-2

417-3

Significante actuele en potentiele
negatieve gevolgen in de keten
aangaande mensenrechten en
gemeenschap, en genomen
maatregelen
Publiek Beleid
Totale waarde van financiële en innatura-bijdragen aan politieke partijen,
politici en gerelateerde instellingen per
land

Deelnemer aan de leercirkel. Zie bijlage 13.
Glen Bosman is eind 2016 begin 2017 ook
ingeschakeld door Savantis als gastspreker
rondom Resultaat gerichte samenwerkingen.
Dit als kennis overdracht.
Gezondheid en Veiligheid van
Omschreven in eigen V&G plan - gaat ook naar
Consumenten
onderaannemers: stof die vrijkomt bij slopen,
rook die vrijkomt bij verhitten Bitumen. Hoe
wordt er omgegaan met mastiek/asbest die nu
nog op daken ligt. Cursus m.b.t. asbest
verdachte daken.
Zie bijlage 11 voor V&G plan.
In 2016 opzet gemaakt rondom het aspect
veiligheid Branddoorslag in woningen. In 1e
instantie voor opdrachtgever Ymere. Zie
bijlage 19.
Percentage van significante product- en vrijwel alles wat verwerkt wordt heeft CEdienstencategorieën welke zijn
markering
beoordeeld voor gezondheids- en
veiligheidsverbeteringen
Totaal aantal gevallen van niet-naleving n.v.t.
van regelgeving en vrijwillige codes
betreffende gevolgen voor gezondheid
en veiligheid van producten en diensten
gedurende de levensduur, naar type
resultaat
Marketing en Labelling/Etikettering
Type informatie over producten en
VCA (Veiligheid) zie bijlage 18, Komo
diensten dat verplicht wordt gesteld
(Kwaliteit) proces certificaat zie bijlage 20,
door procedures en het percentage van SROI
belangrijke producten en diensten die
onderhevig zijn aan dergelijke
informatie-eisen
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
Totaal aantal gevallen van niet-naleving n.v.t.
van regelgeving en vrijwillige codes
betreffende marketingcommunicatie,
waaronder reclame, promotie en
sponsoring, naar type resultaat
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418
418-1

419
419-1

Privacy van Klanten
Totaal aantal gegronde klachten over
inbreuken op de privacy van klanten en
het kwijtraken van klantgegevens
Sociaaleconomische Naleving
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

Bevestiging vd leverancier
n.v.t.

Totaal € 7.200
Inspectie SZW beschikking 22-072016/kenmerk 071600982/04 ten bedrage van
€ 7.200,-: verwonding n.a.v. gebruik machine
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Bijlage 3: bronnen en toelichting
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