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Beste lezer, 

Het is onze overtuiging dat zakelijk succes op de lange termijn 
enkel mogelijk is wanneer economische, maatschappelijke en 
milieu-aspecten met elkaar in evenwicht zijn. Wij hebben 
daarom ons begrip van duurzaamheid in de missie en visie van 
Bilfinger Industrial Services en in onze Gedragscode 
verankerd. 

De duurzaamheidsstrategie van Bilfinger Industrial Services is 
opgesteld door de voltallige directie en de verantwoordelijk-
heid voor de duurzaamheidsverslaglegging berust bij Bastiaan 
Spoelstra, lid van de Directie. De verslaglegging wordt aange-
stuurd door de Marketing Communicatie Manager en HSEQ 
Manager. Het duurzaamheidsverslag wordt tevens samenge-
steld in overleg met Corporate Communications en HSEQ van 
Bilfinger SE. 

Daarnaast zijn de (focus) onderwerpen van ons MVO-beleid in 
overleg met onze stakeholders bepaald.

Het MVO-beleid steunt op drie pijlers: markt, maatschappij en 
milieu. Met dit beleid leggen wij vast hoe we onze verant-
woordelijkheid nemen en borgen. In dit MVO-beleidsplan 
beschrijven we onze duurzaamheidsstrategie, inclusief een 
nadere toelichting op de drie pijlers.

Ruud van Doorn
Chief Executive Officer

Voorwoord
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Our ambition is to be a meaningful partner for our 
clients‘ excellence in maintenance

Onze klanten ervaren een steeds verdergaande druk om onder-
houd sneller, kostenefficiënter, maar ook duurzamer te  
realiseren. Wij willen daar een aantoonbaar significante bij-
drage aan leveren. Wij kunnen dit op basis van onze grondige 
kennis van assets van onze opdrachtgevers, onze inventieve 
oplossingen en de kennis en kunde van de Bilfinger Groep. 
Hiermee dragen we bij aan een duurzame groei van zowel 
onze opdrachtgevers als van onze aandeelhouder.

Visie	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Missie

We are the industry benchmark for Industrial Services

Met onze professionele en flexibele medewerkers, zijn wij de 
industrie benchmark voor projecten en onderhoudswerkzaam-
heden aan industriële assets. Hiermee dragen we bij aan de 
veiligheid en de beschikbaarheid van deze assets voor onze 
opdrachtgevers in de Benelux. Onze samenwerking kenmerkt 
zich door transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit 
en duurzaamheid.
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Feiten	&	Cijfers

1.  Zwartewaal
  Bilfinger Industrial Services Nederland

2.  Zwĳndrecht
  Bilfinger Industrial Services België

3.  Roosendaal
  Bilfinger Brabant Mobiel
  Logistiek Centrum
  Prefab Center Isolatie

1

2

3

België/Nederland
Hoofdkantoor

Vestigingen

Regio’s

• Omzet 2016: € 232 miljoen 
• Aantal werknemers: 1.300
• Actief in elke regio
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Bilfinger Industrial Services heeft zich ontwikkeld tot een 
veelzijdige aanbieder van ondersteunende diensten voor de 
industrie. De organisatie van Bilfinger Industrial Services in 
België/Nederland bestaat uit 1.300 werknemers. Daarnaast 
zijn er nog eens 1.200 medewerkers werkzaam in de onder-
aanneming. Vanuit acht vestigingen in België en Nederland 
biedt Bilfinger Industrial Services een breed servicepakket:

 Isolatie

 Steigerbouw

 Rope Access

 Conservering

 Tracing

 Asbestverwijdering

 Vuurbescherming

 Lawaaibeheersing

Dienstenportfolio	&	Markten

Of het nu gaat om een mono- of multidisciplinair project, om 
nieuwbouw, renovatie of een complexe stop, Bilfinger Industrial 
Services voldoet met haar werkmethoden aan de strengste 
veiligheids- en kwaliteitseisen. In nauw overleg met onze 
opdrachtgevers komen wij tot de meest optimale en efficiënte 
aanpak. Iedere markt kent daarbij zijn eigen dynamiek. Onze 
toegevoegde waarde ligt in onze jarenlange kennis en ervaring, 
en onze brede dienstverlening en een optimale focus op een 
veilig, snel en efficiënt verloop van werkzaamheden. 

Bilfinger Industrial Services is actief in de volgende markt-
sectoren:

• Oil & Gas
• Refineries
• Chemicals
• Pharma
• Food
• Energy
• Steel
• Maritime
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HSEQ
Veiligheid en kwaliteit spelen in de industriële dienstverlening 
een alles overheersende rol. Opdrachtgevers stellen strenge 
eisen aan de uitvoering van werkzaamheden. Veiligheid en 
kwaliteit vormen dan ook belangrijke pijlers van onze bedrijfs-
voering en verdienen continu aandacht.

Samenwerking
Bilfinger is continu bezig om samenwerking steeds verder 
vorm te geven door middel van het ontwikkelen van samen-
werkingsconcepten, waarbij het alliantiemodel bij 
Shell Moerdijk een bewezen voorbeeld is.

Efficiency
Onze continue focus is gericht op goedlopende processen, 
met voldoende flexibiliteit in de werkwijze om snel op 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. Op het gebied van onder 
meer administratie, ICT en logistiek zijn belangrijke stappen 
voorwaarts gezet.

Bedrijfsstrategie

Innovatie
Bij Bilfinger verbeteren we voortdurend onze processen en 
diensten en introduceren we nieuwe technieken. Daardoor 
opereren we steeds efficiënter en behalen voordelen op het 
gebied van tijd, kwaliteit, kosten en veiligheid. 
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De bedrijfsactiviteiten van Bilfinger draaien om hetgeen er bij 
klanten speelt. Direct contact met hen is daarom van doorslag-
gevend belang voor het succes van ons bedrijf. De key 
accountmanagers van onze belangrijkste accounts en onze 
medewerkers ter plaatse leggen en onderhouden daarom 
rechtstreeks en regelmatig contact en beleggen tevens regel-
matig bijeenkomsten voor de uitwisseling van informatie in 
het kader van gezamenlijke projecten. Veel oplossingen en 
innovatieve ideeën komen in samenspraak tot stand. Meer en 
meer klanten willen inzicht in onze kerncijfers en activiteiten 
op het gebied van duurzaamheid en deze informatie vormt 
steeds vaker de basis voor nadere samenwerking.

Medewerkers
Wij zien brede communicatie met onze medewerkers als een 
belangrijke succesfactor voor ons bedrijf. Via het intranet van 
Bilfinger verschaffen wij informatie over dagelijkse aangele-
genheden en in ons bedrijfsblad Bilfinger@Work komen 
complexere onderwerpen aan bod. Naast een breed scala aan 
aanvullende interne communicatiemiddelen zoals teleconfe-
renties en medewerker bijeenkomsten dragen ook mede- 
zeggenschapsinitiatieven en -organen bij aan een intensieve 
uitwisseling van informatie en ideeën. 

Dialoog	met	stakeholders
 
Moedermaatschappij
Ons bedrijf maakt onderdeel uit van het Duitse beursgenoteerde 
industrieconcern Bilfinger SE. De Bilfinger Groep is een 
internationale engineering en services organisatie voor diverse 
branches, zoals de petro- (chemische), energie-en staal 
industrie. 

Klanten
Strategische

Partners

Opdrachtgevers

Maat-
schappelĳke
Organisaties

Moeder-
maatschappĳ

MedewerkersLeveranciers

Maat-
schappelĳke
Organisaties

Media

Branche
Verenigingen

Onderaannemers

Toeleveranciers Solicitanten

Medewerkers

OR

Verzamelen van
onderwerpen

In kaart brengen van
mogelĳk relevante
duurzaamheidsaspecten

Inventarisatie onder
stakeholders

Beoordeling van
relevantie voor
stakeholders en 
zakelĳk succes

Materiaaliteitsmatrix
Valideren, prioriteiten 
enclusteren van 
voornaamste aspecten

Zuster-
bedrĳven
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Onze duurzaamheidsstrategie wordt nader vormgegeven door 
vast te stellen wat binnen onze organisatie de belangrijkste 
actiepunten zijn. Ook is er hierbij voldoende aandacht voor de 
verwachtingen van onze stakeholders.

In 2016 zetten wij de eerste stap met het identificeren van de 
relevante duurzaamheidsaspecten van ons bedrijf. Dit deden 
we door middel van een getrapte materialiteitsbeoordeling, in 
samenwerking met onze moedermaatschappij. Daarnaast heeft  
classificatiemaatschappij DNV een quick-scan gedaan om te 
onderzoeken welke MVO-onderwerpen voor onze organisatie 
van belang zijn en wat de status is ten opzichte van de  
33 MVO-indicatoren.
 
Als tweede stap werd aan de hand van de mogelijk relevante 
duurzaamheidsaspecten op systematische wijze informatie 
ingewonnen onder vertegenwoordigers van alle stakeholder-
groepen. Doormiddel van persoonlijke gesprekken en tele- 
fonische interviews werden de in kaart gebrachte aspecten 
beoordeeld vanuit zowel het oogpunt van stakeholders als 
vanuit de impact op de commerciële activiteiten van Bilfinger.

Materialiteitsbeoordeling

De derde stap betrof het doorzetten van de resultaten naar 
een matrix op basis van relevantie, waarbij aspecten van 
wezenlijk belang werden gevalideerd en geprioriteerd. In dit 
opzicht beoordeelde het duurzaamheidsnetwerk de mate 
waarin individuele aspecten door het bedrijf zijn te beïnvloeden 
om tot een gepaste, volledige en evenwichtige presentatie 
van de belangrijkste actiepunten te komen.
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De materialiteitsmatrix die op basis van deze resultaten tot 
stand kwam, is vervolgens onderverdeeld in drie clusters. De 
aspecten die voor stakeholders het belangrijkst zijn en die de 
bedrijfsactiviteiten van Bilfinger beïnvloeden, vormen de 
categorie ‘focusonderwerpen’. Uiterst relevant geachte onder-
werpen staan in het cluster ‘algemene onderwerpen’. Alle 
overige duurzaamheidsaspecten die als relevant werden 
aangemerkt, zijn in de categorie ‘potentiële onderwerpen’ 
geplaatst.

De door de directie goedgekeurde resultaten van de materiali-
teitsbeoordeling laten zien dat van alle verzamelde  

duurzaamheidsaspecten de focusonderwerpen ontwikkeling 
van medewerkers en veiligheid & gezondheid op de werkplek 
de belangrijkste maatschappelijke aspecten zijn. Op het ge-
bied van economische aspecten zijn compliance, innovaties en 
klanttevredenheid en kwaliteit voor Bilfinger het belangrijkst. 
Zij vormen daarom de focus van onze duurzaamheidsstrategie 
en -verslaglegging. De aspecten ‘maatschappelijke verant-
woordelijkheid’ en ‘water’ zijn belangrijke thema’s die wij op 
basis van kwalitatieve rapportage zullen bewaken. Alle overige 
genoemde aspecten vertegenwoordigen kernonderwerpen 
voor onze duurzaamheidsactiviteiten. Wij zullen de ontwikke-
ling van deze onderwerpen volgen en hiervan verslag doen 
met behulp van relevante kerncijfers.

Potentiële
onderwerpen

Focus onderwerpen

Algemene thema’s

Markt aspecten Maatschappelĳke aspecten Milieu aspecten

Veiligheid en gezondheid 
op de werkplek

Klanttevredenheid 
en kwaliteit

Compliance

Innovatie

Ontwikkeling van medewerkers

Economisch succes

Maatschappelĳke
verantwoordelĳkheid

Water

Energieverbruik en CO2 reductie

Gelĳke kansen en diversiteit

Toeleveringsketen

Afval- en middelenbeheer

Bilfinger Materialiteitsmatrix
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Onze zakelijke waarden en principes vormen het fundament 
van onze corporate governance. De directie en moedermaat-
schappij Bilfinger SE laten zich leiden door de beginselen van 
goede en verantwoorde corporate governance. De term  
‘corporate governance’ verwijst over het algemeen naar het 
totale management- en beheersingssysteem van een onder-
neming, inclusief de organisatie, beginselen en richtlijnen van 
bedrijfsvoering en interne en externe bewakings- en controle-
mechanismen. Goede en transparante corporate governance 
zorgt voor verantwoord, op waarde gericht en duurzaam  
beheer van onze onderneming.

Corporate	governance



›		3  Markt

›		4  Maatschappij

›		5  Milieu

›		6  Doelstellingen	
	

  		

2
Strategie

›	 	Voorwoord

›		1   Bedrijfsprofiel

MVO-Beleid 2016-2020, Bilfinger Industrial Services België/Nederland     14 

Compliance met wetgeving en interne voorschriften vormt de 
basis van succesvolle bedrijfsvoering en is onderdeel van 
goede corporate governance. Bilfinger hecht veel belang aan 
het waarborgen van deze compliance. Ons op preventie  
gerichte compliancesysteem is gebaseerd op een Gedragscode 
die de algemene principes van ons handelen thematisch  
beschrijft. De afzonderlijke onderwerpen zijn vervat in  
bijbehorende richtlijnen en instructies en vormen de grondslag 
voor een ethische bedrijfsvoering binnen het kader van onze 
activiteiten. Via interne communicatie, trainingen op locatie, 
e-learning en webinars worden medewerkers regelmatig 
voorgelicht over deze onderwerpen. 

Wij verwachten van derden met wie wij samenwerken in het 
kader van onze bedrijfsactiviteiten dezelfde houding ten  
aanzien van integriteit als van onze medewerkers. Om de 
risico’s te beperken worden derden onderworpen aan een 
integriteitsaudit voorafgaand aan ondertekening van een 
contract. Deze integriteitsaudit is een belangrijk onderdeel  
van ons compliancesysteem waarvan de normen en methoden 
voortdurend verder worden ontwikkeld.

Compliancesysteem

De Chief Compliance Officer van de Groep valt rechtstreeks 
onder de voorzitter van de Raad van Bestuur en brengt regel-
matig verslag uit aan de Raad van Commissarissen, Auditcom-
missie en Raad van Bestuur over ontwikkelingen en kerncijfers 
op compliancegebied. Elke divisie heeft een Compliance  
Officer die rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Chief 
Compliance Officer en die de aan hem of haar rapporterende 
Compliance Managers in de bedrijfseenheden ondersteunt bij 
compliancevraagstukken. Verder worden alle relevante  
kwesties maandelijks behandeld door een Compliance  
Committee waarin de leden van de Raad van Bestuur, de Chief 
Compliance Officer, het Hoofd Corporate Legal and Insurance 
en het Hoofd Corporate Internal Audit zitting hebben.

Teneinde de compliancevoorschriften effectief in praktijk te 
brengen, is nauwe samenwerking tussen de Raad van Bestuur, 
divisiemanagement en overige managers vereist. Ook vraagt 
dit om nauwe coördinatie met Corporate Legal and Insurance 
en Corporate Internal Audit.
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Wij stimuleren medewerkers van Bilfinger om bij vragen of 
onzekerheden advies in te winnen en zo te waarborgen dat er 
correct wordt gehandeld. Er is een Compliance Consultation 
Desk opgericht om de werkmaatschappijen bij dergelijke 
compliancevraagstukken te ondersteunen. Om in een zo vroeg 
mogelijk stadium op de hoogte te zijn van mogelijke misstanden 
en medewerkers de gelegenheid te geven overtredingen te 
melden, beschikken wij ook over een klokkenluidersysteem. 
Indien een klokkenluider misstanden niet via de normale 
rapportagelijnen (leidinggevende of andere vertrouwens-
persoon) wenst te melden, kan dit ook telefonisch, online of 
via e-mail – desgewenst anoniem. Dergelijke informatie wordt 
door een onafhankelijke partij onderzocht. Klokkenluiders 
worden beschermd tegen represailles en het klokkenluider- 
systeem kan via onze website ook worden gebruikt door 
derden (leveranciers, onderaannemers, zakenpartners en  
andere dienstverleners). Bevestigde gevallen van wangedrag 
zullen voor de betrokkenen serieuze gevolgen hebben, waarbij 
ook ontslag of strafrechtelijke vervolging door de betreffende 
autoriteiten niet wordt uitgesloten.

In het kader van de audits van bedrijfsonderdelen voeren onze 
interne auditors een periodieke risicobeoordeling uit ten 
aanzien van compliancevoorschriften, beheersmaatregelen en 
instructies. Verdachte gevallen worden onderzocht middels 
een bijzondere audit door Corporate Internal Audit. Ook in dit 
verband werken wij aan voortdurende verbetering van ons 
compliancesysteem.

Het volledige compliancesysteem van Bilfinger wordt voort- 
durend herzien en aangescherpt om te verzekeren dat  
wettelijke vereisten, wijzigingen in de markt en behoeften van 
klanten te allen tijde worden meegenomen.

Risicomanagement
Het risicomanagementsysteem van Bilfinger is ontworpen om 
eventuele risico’s in een vroeg stadium te herkennen en te 
beoordelen, en vervolgens passende maatregelen te nemen 
om het succes en voortbestaan van het bedrijf te waarborgen. 
In het systeem wordt de gehele geconsolideerde groep mee-
genomen en rekening gehouden met de bijzondere kenmerken 
van zowel de projectactiviteiten als de serviceactiviteiten, 
alsmede de internationale positionering van onze bedrijfs- 
activiteiten. Het systeem wordt voortdurend herzien en  
verbeterd om risico’s adequaat te kunnen terugdringen door 
middel van passende maatregelen.
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Onze samenwerking kenmerkt zich door transparantie, 
verantwoordelijkheid, integriteit en duurzaamheid.

Bilfinger streeft een integrale benadering na waarin econo- 
mische, milieu en maatschappelijke kwesties in evenwicht 
zijn. Wij hebben onze duurzaamheidsactiviteiten gerangschikt 
onder de noemers markt, maatschappij en milieu.

Het belangrijkste doel van onze bedrijfsvoering is om het 
voortbestaan van de onderneming te waarborgen en een 
duurzame waardeketen te versterken. Om dit doel te bereiken, 
zijn met het oog op ons bedrijfsmodel de volgende zaken van 
belang:

Markt

De tevredenheid van onze klanten is voor ons van levens-
belang. Wij stemmen ons dienstenaanbod daarom voortdurend 
af op de behoeften van klanten en onderhouden nauwe  
relaties met onze klanten. Verder zetten wij regiodirecteuren 
en commercieel managers in om het contact met grote klanten 
te onderhouden. De kwaliteit van onze dienstverlening is 
nauw verwant aan de tevredenheid van onze klanten. Om een 
hoog kwaliteitsniveau te waarborgen, maken wij gebruik van 
een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem.

Wij vertrouwen op een sterke toeleveringsketen. Ons  
inkoopvolume bedraagt rond de € 150 miljoen en is daarom 
van strategisch belang voor het economisch succes van onze 
organisatie. In onze Gedragscode voor leveranciers en onder-
aannemers hebben wij heldere verwachtingen geformuleerd 
ten aanzien van integriteit en compliance met wetgeving, 
milieunormen en maatschappelijke standaarden.  

Belangrijke actiepunten
•  Bedrijfscontinuïteit
•  Klanttevredenheid en kwaliteit
•  Compliance
•  Innovatie
•  Toeleveringsketen
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Onze doelstelling is om jaarlijks in ieder geval onze strategisch 
belangrijkste leveranciers (A-leveranciers) aan een groeps- 
brede, uniforme evaluatie te onderwerpen binnen het kader 
van ons leveranciersbeheersysteem.

Innovaties en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten  
dragen in belangrijke mate bij aan het concurrentievermogen 
van Bilfinger. Hierbij ligt de focus op ontwikkelingen ter  
optimalisatie van ons dienstenaanbod. De verantwoordelijk-
heid voor de ontwikkelingswerkzaamheden berust bij de  
Directeur Business & Product Development. Verder werken wij 
samen met vooraanstaande universiteiten en onderzoeks- 
instellingen.

Bilfinger hecht enorme waarde aan het waarborgen van de 
integriteit van het bedrijf. Ons compliance programma is 
gericht op preventie, behandelt relevante onderwerpen en 
risico’s en creëert bewustzijn onder medewerkers. De  
Compliance Officer rapporteert rechtstreeks aan de directie. 
Een uitgebreide Gedragscode zet de algemene beginselen voor 
ons handelen nader uiteen. De afzonderlijke onderwerpen zijn 
vervat in richtlijnen en instructies en vormen de grondslag 
voor een ethische bedrijfsvoering. De onderliggende normen 
en methoden zijn aan voortdurende ontwikkeling onderhevig.

Om economisch succes te verzekeren, vertrouwt Bilfinger 
op specifieke financiële prestatie-indicatoren. Dit zijn onder 
andere kerncijfers ten aanzien van groei, winstgevendheid, 
vermogensefficiëntie en kapitaalstructuur. De belangrijkste 
prestatie-indicatoren zijn productievolume, CM1, vrije 
kasstroom uit bedrijfsactiviteiten en het rendement op 
werkzaam vermogen. Het beheersingssysteem dat van door-
slaggevend belang is voor het economisch succes van de 
onderneming wordt in het jaarverslag uitgebreid nader 
uiteengezet.
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Veiligheid en gezondheid op de werkplek

Ontwikkeling en doorstroming van medewerkers

Gelijke kansen en diversiteit

Maatschappelijke verantwoordelijkheid



MVO-Beleid 2016-2020, Bilfinger Industrial Services België/Nederland     20 

›		5  Milieu

›		6  Doelstellingen
	

4
Maatschappij

›	 	Voorwoord

›		1   Bedrijfsprofiel

›		2  Strategie

›		3  Markt

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft bij 
Bilfinger de hoogste prioriteit.

In onze omgang met stakeholders staan respect, verdraag-
zaamheid en eerlijkheid centraal. Wij nemen verantwoordelijk-
heid voor en zijn alert op het welzijn van medewerkers,  
maatschappij en milieu. Overeenkomstig onze materialiteits-
beoordeling zijn de volgende maatschappelijke aspecten van 
bijzonder belang vanuit het perspectief van onze stakeholders 
en met het oog op onze bedrijfsvoering:

De gezondheid van medewerkers heeft bij Bilfinger de hoogste 
prioriteit. Het doel van de door ons getroffen maatregelen ter 
bevordering van veiligheid op de werkplek is ‘zero harm’. 
Veiligheid en gezondheid op de werkplek wordt centraal 
aangestuurd door de HSEQ afdeling (Health, Safety, Environ-
ment, Quality). Deze afdeling bewaakt en ontwikkelt het  
HSEQ-managementsysteem, implementeert en bewaakt de 
HSEQ-systemen. De Directie en Moedermaatschappij krijgen 
regelmatig updates over de arbeidsveiligheid en gezondheid in 
de verschillende business units. Ter verdere versterking van 
het veiligheidsbewustzijn bij Bilfinger hebben wij bovendien 
het SafetyWorks!-programma in het leven geroepen. Dit 
programma biedt alle onderdelen van onze gedecentraliseerde 
groep een planmatige aanpak voor continue optimalisatie. 

Maatschappij Belangrijke actiepunten
•  Veiligheid en gezondheid op de werkplek
•  Ontwikkeling en doorstroming van medewerkers
•  Gelijke kansen en diversiteit
•  Maatschappelijke verantwoordelijkheid



MVO-Beleid 2016-2020, Bilfinger Industrial Services België/Nederland     21 

›		5  Milieu

›		6  Doelstellingen
	

4
Maatschappij

›	 	Voorwoord

›		1   Bedrijfsprofiel

›		2  Strategie

›		3  Markt

De doeltreffendheid van onze systemen voor arbeidsveiligheid 
in de werkmaatschappijen is aantoonbaar via certificering  
conform de OHSAS 18001- en VCA Petrochemie-normen. 
Sinds 2012 hebben onze geïntensiveerde initiatieven - en dan 
met name het SafetyWorks!-programma - een noemenswaar-
dige bijdrage geleverd aan verbeterde veiligheid op de  
werkplek, zodanig dat het ongevalkerncijfer LTIF (Lost Time 
Injury Frequency) de afgelopen jaren gestaag is afgenomen. 
Interne en externe instanties voeren op alle niveaus audits uit 
om onze maatregelen te analyseren en te verbeteren.

Scholing en kwalificatie van onze medewerkers is een  
belangrijke onderscheidende factor. Daarom hechten wij grote 
waarde aan de ontwikkeling van medewerkers. Via jaarlijk-
se functionering- en beoordelingsgesprekken wordt uitvoerig 
stilgestaan bij de samenwerking in het voorgaande jaar en 
worden gemeenschappelijke doelen en ontwikkelingsmogelijk-
heden voor het komende jaar vastgesteld. Leiderschapsont-
wikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Wij beschikken op 
elk managementniveau over gerichte ontwikkelingsprogram-
ma’s. Deze programma’s vormen een belangrijke bouwsteen 
voor het versterken van prestaties en competenties en dragen 
bij aan het binden van leidinggevenden aan de organisatie. 
Wij bieden stagemogelijkheden in een breed spectrum van 
vakgebieden en verzorgen training en opleiding via zowel 
externe partijen als de Bilfinger Academy. 

Het waarborgen van gelijke kansen en diversiteit is een  
hoeksteen van ons personeelsbeleid. Bij Bilfinger genieten 
medewerkers gelijke kansen. Er mag geen enkele sprake zijn 
van discriminatie op grond van etnische afkomst, geslacht, 
seksuele geaardheid, godsdienst, wereldbeschouwing,  
beperking of leeftijd.

Wij benutten onze slagkracht als werkgever en technische 
kennis om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid na 
te komen. Wij kiezen ervoor om een aantal sociaal maatschap-
pelijke op de mens, voornamelijk via medewerkers en relaties, 
gerichte activiteiten voor een langere periode te ondersteunen. 
Enerzijds zoeken wij doelen die passen bij onze activiteiten of 
werkwijze, anderzijds ondersteunen wij een aantal kleinere 
initiatieven die plaats- of onderdeel gebonden zijn.
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Energieverbruik en CO2-reductie

Afval- en middelenbeheer
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MVO-Beleid 2016-2020, Bilfinger Industrial Services België/Nederland    22 



›		6  Doelstellingen	
	

5
Milieu

›	 	Voorwoord

›		1   Bedrijfsprofiel

›		2  Strategie

›		3  Markt

›		4  Maatschappij

MVO-Beleid 2016-2020, Bilfinger Industrial Services België/Nederland     23 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de impact op 
het milieu te minimaliseren.

Wij willen de negatieve gevolgen van onze bedrijfsvoering op 
het milieu beperken en zetten onze eisen ten aanzien van 
duurzaamheid door naar de rest van de waardeketen. Het 
onderwerp milieubehoud is verankerd in onze HSEQ-principes 
en inkooprichtlijnen. Wij beschikken bovendien over relevante 
certificering op het gebied van milieu, kwaliteit en energie- 
beheer.

Zorgvuldig en verstandig energieverbruik is een van onze 
belangrijkste doelstellingen. Managementsystemen helpen 
ons daarbij de juiste prioriteiten te stellen. Op alle niveaus zijn 
initiatieven van kracht ter vermindering van energieverbruik 
en CO2. Om CO2-uitstoot te verminderen, moedigen wij  
bijvoorbeeld het gebruik van voertuigen met geringe uitstoot 
aan. Ons streven is om een uitgebreid verslag te doen van 
onze ecologische voetafdruk (CO2-Footprint).

Wij hechten grote waarde aan afval- en middelenbeheer en 
hanteren al bij de inkoop van materialen ecologische criteria. 
Bij de aankoop van materialen besteden we veel aandacht aan 
lokale beschikbaarheid en wij proberen onvermijdelijk afval te 
hergebruiken of te recyclen. In 2012 zijn wij begonnen  
gegevens met betrekking tot gevaarlijk afval (zoals verf- en 
gritafval) centraal te verzamelen. Nog niet alle locaties zijn in 
dit proces geïntegreerd. In de komende jaren zullen we de 
reikwijdte van de gepresenteerde gegevens gaandeweg  
uitbreiden.

Ook maken wij zo efficiënt mogelijk gebruik van water. Wij 
hebben water met name nodig voor gebruik in onze gebouwen. 
Omdat water echter noch een aandachtspunt, noch een  
algemeen onderwerp vanuit de materialiteitsbeoordeling is, 
leggen wij het waterverbruik niet centraal vast.

Milieu Belangrijke actiepunten
•  Energieverbruik en CO2-reductie
•  Afval- en middelenbeheer
•  Water
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Middellange en Lange termijn doelstellingen

Markt
• Het bereiken en behouden van een tevreden klant, door   
 onder andere het ontwikkelen en aanbieden van minimaal 2  
 nieuwe concepten als dienstverlening in 2020.

• Ons onderscheiden met innovaties op o.a. duurzame inzet- 
 baarheid, veiligheid en efficiëntie door minimaal 6 (proces  
 en/of product) innovaties binnen de organisatie in te voeren  
 in 2020.

• Compliance is ingebed in onze cultuur, waarbij we verder  
 gaan dan voldoen aan wetgeving. Het betekent een 
 transparante, verantwoordelijke, veilige en integere 
 houding van ons bedrijf naar onze stakeholders.

Maatschappij
• Wij streven ernaar om het aantal ongevallen die ernstig   
 letsel of blijvende gezondheidsschade veroorzaken tot nul  
 terug te dringen.

• De duurzame inzetbaarheid vergroten door veiligheid en 
 gezondheid te optimaliseren en aandacht te hebben voor de  
 ontwikkeling van medewerkers.

• Het ziekteverzuim terugdringen tot maximaal 5,5% in 2020  
 door het inzetten van preventieve en corrigerende 
 beleidsmaatregelen. 

Milieu
• Wij werken aan het terugdringen van het energieverbruik  
 en de CO2-uitstoot van de eigen organisatie doordat in 2020  
 de uitstoot van CO2 minimaal 10% lager is dan in 2016.  
 Tevens werken we actief aan het verlagen van het energie- 
 verbruik van assets in de industrie door onder andere het   
 toepassen van Techncal Insulation Performance Checks   
 (TIPchecks).

• Het papierverbruik zal in 2020 zijn gereduceerd met 80%   
 ten opzichte van 2016.

Onze doelstellingen zijn afgeleid uit de visie, de missie en de 
MVO-focusonderwerpen. De MVO-jaardoelstellingen zijn 
verwerkt in het HSEQ jaarplan 2017.

Doelstellingen
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