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DUURZAAMHEIDSVERSLAG
Maak de Toekomst

TBI is een groep van ondernemingen, die onze leef

omgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht  

en onderhoudt. Met € 1,6 miljard bedrijfsopbrengsten  

en gemiddeld bijna 7.000 medewerkers behoort TBI  

in 2014 tot de top van de bouw en techniekbedrijven  

in Nederland. Technisch vakmanschap, multidisciplinaire  

samenwerking en duurzame innovatie liggen hieraan  

ten grondslag. Een voorbeeld hiervan is de Markthal,

een innovatief en duurzaam project (drie sterren 

BREEAMNL), gerealiseerd door J.P. van Eesteren  

(boog en markthal) en Mobilis (parkeergarage).  

Het door projectontwikkelaar Provast ontwikkelde  

en door Winy Maas van MVRDV ontworpen gebouw 

omvat een voor Europa unieke overdekte markt,  

appartementen, winkelruimte, horeca, een parkeer 

 garage en het grootste kunstwerk van Nederland.  

De Markthal verwacht jaarlijks zeven miljoen bezoekers.

Comfort Partners • Croon • Eekels
 Wolter & Dros • WTH

J.P. van Eesteren • ERA Contour • Groothuis • Hazenberg • HEVO 
Koopmans • Korteweg • MDB • Nico de Bont • Synchroon 

Voorbij Prefab Beton

Mobilis • Servicis • Timmermans • Voorbij Funderingstechniek

Techniek Bouw Infra
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KPI – Arbeidsongevallen

Aantal met verzuim

      VEILIGHEID

        ENERGIE EN CO2

        INNOVATIE

KPI – Relatief energieverbruik (scope 1 en 2)

Gigajoule (GJ) per miljoen euro bedrijfsopbrengsten

• TBI Veiligheidsrichtlijn en bedrijfseigen auditsysteem
• Veilig werken voor iedereen: overal en altijd

• 100% inkoop van groene stroom
• CO2-prestatieladder: alle TBI-ondernemingen op minimaal niveau 3  

(uitgezonderd Synchroon en Groothuis Wonen)

• Omvang TBI Innovatiefonds 1,5 miljoen euro
• TBI Innovatieprijs succesvol platform voor vernieuwing
• Oprichting TBI WOONlab, KennisLAB en Aquanize

Lees meer
op pagina 20-21

Lees meer
op pagina 26-27

Lees meer
op pagina 31-32

KPI – Opbouw leasewagenpark

Gemiddelde CO2-emissie per auto per km (g CO2/km)

  SAMENVATTING

KPI – Injury Frequency Rate

Arbeidsongevallen met verzuim – per miljoen gewerkte uren

2012 
144

2013 
83

2014
73

Doelstelling 2015 
0

2012 
8,5

2013 
6,0

2014
6,1

Streefwaarde 2015 
0

2012 
252

2014 
291

Doelstelling 2015 
244

– 8% t.o.v. 2011

2013 
310

2014 
122

Doelstelling 

 2015 
123
– 20% 

t.o.v. 2011

2013 
134

2012 
141
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      INTEGRITEIT

      OPLEIDING EN ONTWIKKELING

      OMGEVINGSBEWUSTZIJN

• TBI acdmy blijft ontwikkelen
•  70 arbeidsplaatsen ingevuld  

door Social Return
•  Functioneringsgesprek voor  

80% van medewerkers  

Resultaat Doelstelling

2012 20142013 2015

Alle binnenstedelijke 
projecten met looptijd 
van > 6 maanden 
en/of > 1 miljoen euro

58

3

21

KPI – Omgevingsbewustzijn

Aantal aangemelde Bewuste Bouwers-projecten (cumulatief)

Lees meer
op pagina 33-34

Lees meer
op pagina 22-23

 AANTAL TBI-ONDERNEMINGEN MET 
CERTIFICERINGEN EN KEURMERKEN

Gedragscode (SBIB)Gedragscode (Neprom)

TBI
Veiligheidsrichtlijn

CO2-ladder niveau 4CO2-ladder niveau 3

Erkend leerbedrijf
(Fundeon)

Erkend leerbedrijf
(Kenteq)

ISO 14001 ISO 9001

Investor in PeopleFSC-gecertificeerd

Green Deal 
Circulaire Gebouwen

Klantgericht bouwen

VCA**

15

4

7

7

7

11

1

4

17

5

4

4

1

15

1

8

Bewuste BouwersCO2-ladder niveau 5

•  18 geconstateerde overtredingen  
TBI Gedragscode

•  160 verzoeken tot voorafgaande 
instemming TBI Gedragscode

•  Veiligheids- en/of milieuprestaties 
onderdeel van beoordeling >80% 
van de beoordeelde leveranciers

•  >90% gecertificeerd duurzaam 
hout

• 63% afval gescheiden afgevoerd

Lees meer
op pagina 30

• Profielen van alle TBI-ondernemingen
•  Duurzame wapenfeiten per  

onderneming

Lees meer
op pagina 39-55
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www.tbi.nl/duurzaam                www.tbi.nl/magazine 

Dit verslag bevat uitgebreide informatie over de 
prestaties en inspanningen van TBI Holdings 
B.V. en zijn ondernemingen (TBI) in het kader 
van duurzaam ondernemen tijdens het 
kalenderjaar 2014. In dit verslag maken wij 
voor onze medewerkers, klanten, leveranciers 
en andere belanghebbenden inzichtelijk welke 
activiteiten zijn ondernomen op het gebied van 
duurzaam ondernemen. Het verslag verschijnt 
naast het financiële jaarverslag 2014 en het  
TBI Jaarmagazine 2014. Al deze uitgaven zijn  
te vinden op onze website www.tbi.nl.

Deze rapportage is extern geverifieerd (limited 

assurance) door Ernst & Young Accountants LLP (EY) en 

voldoet aan de geactualiseerde richtlijn van het Global 

Reporting Initiative, GRI 4 (core). TBI rapporteert hiermee 

voor de vierde maal over zijn duurzaamheidsprestaties. 

De prestaties in 2014 kunnen voor een belangrijk deel 

worden vergeleken met de gerapporteerde resultaten 

van de voorgaande jaren. 

De rapportage van TBI is opgenomen in de Transparantie-

benchmark van Economische Zaken. In 2013 werden 

144 van de 200 punten behaald, goed voor een zevende 

plaats in onze sector.

Reikwijdte van de rapportage

Er wordt uitsluitend gerapporteerd over de prestaties 

van de Nederlandse activiteiten van TBI, te verdelen in  

de segmenten Techniek, Bouw en Infra. De activiteiten 

van de medio 2014 verkochte onderneming Acto 

Informatisering B.V. zijn evenredig meegenomen in de 

rapportage. De activiteiten van de TBI-ondernemingen 

Fri-Jado Groep B.V. en Alfen B.V. – per eind december 

meerderheidsbelang verkocht – zijn over 2014 nog 

volledig meegenomen. De activiteiten van Mobilis 

Danmark B.V. vallen volledig buiten deze rapportage.

Over combinaties – ondernemingen waarin op basis van 

een samenwerkingsovereenkomst de zeggenschap 

gezamenlijk met derden wordt uitgeoefend – is pro rata 

naar het aandeel van de TBI-onderneming in deze 

combinatie gerapporteerd. 

Het al dan niet meenemen van prestaties van leveran-

ciers of onderaannemers verschilt per thema.  

Een compleet overzicht van de gehanteerde bereken-

wijzen en scopes is te vinden in bijlage 5.

Rapportageproces

De gerapporteerde data en de inhoud van dit verslag  

zijn tot stand gekomen met een rapportageproces dat in 

2013 verder is geprofessionaliseerd. Alle gepresenteerde 

geconsolideerde data zijn tot stand gekomen met 

behulp van een online databeheersysteem. In dit  

systeem beschikken de duurzaamheidscoördinatoren  

van alle TBI-ondernemingen over schrijfrechten en zijn 

verantwoordelijk voor de dataverzameling. De controllers 

van de afzonderlijke TBI-ondernemingen beschikken 

alleen over leesrechten en zijn verantwoordelijk voor de 

gerapporteerde data. Na validatie worden de data  

geconsolideerd. 

Leeswijzer

Alle gehanteerde definities en berekenwijzes zijn terug 

te vinden in bijlage 7. Verder zijn voor een aantal 

indicatoren ook individuele data per onderneming 

opgenomen (zie bijlage 4). De GRI-index en het 

assurancerapport van EY zijn opgenomen in bijlage 9 

en 10.

Voor algemene vragen, klachten of suggesties over  

dit verslag of over duurzaam ondernemen in het 

algemeen kunt u contact opnemen met manager 

duurzame ontwikkeling Douwe van den Wall Bake  

(010 – 290 85 00 of cr@tbi.nl).

OVER DIT VERSLAG 
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Croon en Mobilis maken deel uit van de bouwcombinatie BAM-TBI (CBT) die de Sluiskiltunnel realiseert. De tunnel krijgt twee buizen 

van circa 1.300 meter met een diameter van 11 meter. De inspanningen om de veiligheid tijdens het werk hoog in het vaandel te 

plaatsen hebben hun vruchten afgeworpen. Na ruim één miljoen arbeidsuren zijn er slechts drie verzuimongevallen geweest.

Het Museum voor Modern Realisme MORE is een initiatief van Hans Melchers en biedt ruimte aan 1.200 schilderijen van de DS 

Artcollectie. Het museum is gevestigd in het voormalige gemeentehuis in Gorssel, dat is uitgebreid met nieuwe vleugels naar ontwerp 

van architect Hans van Heeswijk. Het museum is gerealiseerd door integrale samenwerking tussen Koopmans Bouwgroep, Croon  

en Wolter & Dros. 
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Profiel

TBI is een groep van ondernemingen die onze leef- 

omgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht 

en onderhoudt.  

Met in 2014 € 1,6 miljard aan bedrijfsopbrengsten  

en gemiddeld bijna 7.000 medewerkers behoort  

TBI Holdings B.V. (‘TBI’) tot de top van de bouw-  

en techniekbedrijven in Nederland.  

TBI investeert in mensen en maatschappelijke 

vooruitgang. Onze missie luidt niet voor niets:  

‘Maak de Toekomst’. 

TBI is een besloten vennootschap met een volledig 

structuurregime en Stichting TBI als enig aandeelhouder. 

TBI is statutair gevestigd in Rotterdam. 

De TBI-ondernemingen zijn voornamelijk actief in 

Nederland in de markten van woning- en utiliteitsbouw, 

infrastructuur, industrie en marine & offshore. In al  

deze markten creëert TBI meerwaarde voor zijn klanten  

op het gebied van wonen, werken, zorg, energie, 

water(beheer) en infra (mobiliteit en transport).  

TBI initieert, voert uit, denkt mee en innoveert. 

TBI streeft goed werkgeverschap na. De medewerkers 

van TBI maken uiteindelijk het verschil en zorgen ervoor 

dat onze klanten met de geleverde prestaties tevreden 

zijn, ongeacht hoe klein, groot of complex projecten  

ook zijn. 

TBI is een financieel solide onderneming met een 

solvabiliteitspositie van 33 procent van het balanstotaal. 

In 2014 bedroeg het bedrijfsresultaat uit normale 

activiteiten € 8 miljoen (vóór aftrek van reorganisatie-

lasten en bijzondere waardeverminderingen).  

Het nettoresultaat over 2014 kwam uit op € 1,4 miljoen.

TBI in de waardeketen

Projecto
ntwikkeling / -management 

O
ntw

erp / Realisatie 
Onderh

ou
d 

/ E
xp

lo
it

at
ie

Wonen

Water Energie

Infra Zorg

Werken

1 PROFIEL, STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN  

 

 

In het verslagjaar zijn tal van projecten 

opgeleverd of gestart. Van grote projecten  

als de Markthal in Rotterdam, Rotterdam 

Centraal Station en het Coentunneltracé in 

Amsterdam tot kleinere projecten als het 

museum MORE in Gorssel, de nieuwbouw van 

een MRI-scanner in het Spinoza Centre Neuro 

Imaging in Amsterdam en energieleverende 

woningen in Tubbergen. In toenemende mate 

is TBI ook actief in de markt van marine  

& offshore, bijvoorbeeld met ‘total ship 

automation’ of realisatie van complete 

elektrotechnische installaties voor offshore 

vessels (pijpenleggers). Op het gebied van 

energiebeheer is TBI onder andere actief met 

de realisatie van transformatorstations voor 

netbeheerders. Een overzicht van activiteiten 

en wapenfeiten in 2014 van alle TBI-onder-

nemingen treft u aan vanaf pagina 39 van dit 

verslag.
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Van een decentrale naar een hybride organisatie

TBI heeft een decentrale concernstructuur waarbij 

ondernemerschap laag in de organisatie is verankerd. 

TBI-ondernemingen zijn in de markt herkenbaar met één 

logo en met de herkenbare huisstijlkleuren paars en 

groen. De TBI-ondernemingen opereren hierbij op basis 

van zogenoemde dual branding: elk onder hun eigen 

naam met TBI als ‘achternaam’. 

Daarmee geeft TBI aan een wendbare netwerkorgani-

satie te zijn. TBI-ondernemingen opereren immers zowel 

zelfstandig als gezamenlijk via (onderlinge) samen-

werkingsverbanden. Van een decentrale organisatie 

ontwikkelt TBI zich naar een hybride organisatie.  

Hierbij opereren de TBI-ondernemingen dicht op de 

markt, maar werken daar waar de markt of klant dit 

vraagt intensief samen. Het belang van de klant staat 

hierbij altijd voorop. Bij TBI heet dit ‘samen doen wat 

samen kan’. Niet de individuele onderneming staat 

voorop, maar de oplossende kracht van TBI als collectief.

Dit maakt het mogelijk voor klanten een optimaal  

resultaat te realiseren.

 > 1 – Profiel, strategie en doelstellingen

Activiteitenoverzicht TBI-ondernemingen

InfraBouwTechniek

Comfort Partners

Croon

Eekels

Wolter & Dros

ERA Contour

Groothuis

Hazenberg

HEVO

J.P. van Eesteren

Koopmans

MDB

Synchroon

Mobilis

Servicis

Timmermans

Voorbij Funderingstechniek

Voorbij Prefab Beton

WTH

Wonen Werken InfraEnergie WaterZorg

TBI Holdings faciliteert gezamenlijke processen, 

samenwerking, kennisdeling en financiering.  

De groepsraad speelt hierbij een belangrijke, coördine-

rende rol. Intern hanteert TBI eenduidige financiële en 

juridische kaders en uniforme richtlijnen op het gebied 

van integriteit, veiligheid en duurzaamheid. Eén punt 

staat altijd voorop: veiligheid voor werknemers en alle 

andere betrokkenen. 
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Visie

Vanuit hiervoor algemene en specifiek voor TBI van 

belang zijnde trends ontwikkelt zich een nieuwe 

balans waarin maatschappelijk verantwoord onder-

nemen, duurzaamheid, samenwerken, veiligheid, 

transparantie en integriteit sleutelbegrippen zijn.  

Samen vormen ze de context voor TBI. TBI wil een 

wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving in  

de markten van wonen, werken, zorg, energie, 

water(beheer) en infra (mobiliteit). Kortom, aan de 

kwaliteit van het leven. Dit doen wij vanuit de visie van 

samenwerking binnen het krachtige TBI-portfolio met als 

doel een optimaal resultaat, zowel voor klanten als voor 

TBI zelf. 

TBI streeft hierbij naar een goede balans tussen 

maatschappelijke betrokkenheid en economische 

vooruitgang. Onze focus is hierbij gericht op continuïteit 

en op de lange termijn. Zo bouwen we aan sterke, 

winstgevende én duurzame ondernemingen. We doen 

dit met goedopgeleide en gemotiveerde medewerkers, 

waarbij wij ook denken aan de toekomst van de 

kinderen van onze medewerkers. We willen investeren. 

In mensen, in innovatie, in de toekomst. 

Missie: ‘Maak de Toekomst’

TBI is zich bewust van de impact van zijn activiteiten  

op het leven van mensen. TBI is een samenwerkings-

verband dat zowel economische als maatschappelijke 

waarde toevoegt aan het leven van mensen. Samen met 

zijn klanten en vanuit deze toegevoegde waarde is TBI  

in staat de toekomst te maken. ‘Maak de Toekomst’ is  

dan ook de missie van TBI. De primaire focus van zowel 

TBI als van de aandeelhouder is hierbij gericht op 

continuïteit op de lange termijn. 

‘Maak de Toekomst’ gaat ook over persoonlijke 

ontwikkeling van medewerkers. TBI stelt hen niet alleen 

in staat een belangrijke bijdrage aan de toekomst van 

TBI te leveren, maar maakt het ook mogelijk hun eigen 

toekomst te maken met voldoende uitdagingen, 

ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden. 

Duurzaam ondernemen is het leidende en verbindende 

principe in onze missie. Dit vertaalt zich niet alleen in 

duurzame primaire processen, maar ook in aandacht 

voor duurzaam ondernemen in onze secundaire 

processen. Voorbeelden zijn Governance, het 

Trends

De veranderingen in de maatschappij zijn groot. 

Fundamentele veranderingen zien wij onder meer  

op het gebied van demografie, technologie, schaarste 

aan grondstoffen, maar ook op het gebied van sociale 

waarden. TBI onderkent vier algemene, maar funda-

mentele trends:

 − Op demografisch en maatschappelijk gebied zien we 

een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, 

vergrijzing van de samenleving, maar ook een 

veranderende arbeidsmarkt.

 − Technologische ontwikkelingen komen in een 

stroomversnelling. Dit heeft een enorme impact  

op de woon- en werkomgeving van mensen. 

 − Toenemende schaarste aan grondstoffen. 

Duurzaamheid krijgt daardoor steeds meer inhoud.  

De circulaire economie is geen loos begrip meer, ook  

niet meer op de bouwplaats.

 − Sociale waarden als integriteit, leefbaarheid, veiligheid, 

ruimtelijke kwaliteit en transparantie zijn van groot 

belang voor het welzijn van de samenleving.

Daarnaast zijn ook specifieke trends te benoemen,  

die rechtstreeks betrekking hebben op de strategie  

en activiteiten van TBI:

 − Toenemende urbanisatie, waarbij vooral hoger 

opgeleide jongeren naar de stad trekken vanwege  

de werkgelegenheid en het aanbod van aantrekkelijke 

stedelijke voorzieningen. Dit vertaalt zich in een 

aantrekkende vraag naar woningen en herbe-

stemming van oudere en soms monumentale panden. 

 − Flexibilisering van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in  

de vorm van zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). 

De aanwezigheid van een toenemend aantal hoger 

opgeleiden en een afname van vakmanschap vragen 

om andere samenwerkingsvormen en een mensgericht 

HR-beleid gebaseerd op ‘boeien en binden’ met veel 

aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers. 

 − Verduurzaming van de gebouwde omgeving die zich 

vertaalt in transitieopgaven, duurzame nieuwbouw  

en prestatiegericht onderhoud van gebouwen, 

infra structurele en industriële projecten. Vaak met 

aandacht voor hogere energieprestaties.
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 > 1 – Profiel, strategie en doelstellingen

Bij de realisatie van deze strategische doelstellingen 

combineert TBI de schaalvoordelen van een groot 

concern en de aanwezige kennis in de onderscheiden 

disciplines met het ondernemerschap van sterke 

zelfstandige ondernemingen. Samen zijn we sterker  

en beter in staat klanten optimaal te bedienen. 

Duurzaam ondernemerschap is daarbij het fundament. 

Dit laat zich vertalen in vier belangrijke strategische 

pijlers:

 − Zelfstandigheid in gebondenheid: dit is de basis voor 

ons succes en ons ondernemerschap.

 − Samenwerking: een dynamische netwerkorganisatie, 

groot en multidisciplinair waar de klant dit vraagt en 

klein en wendbaar op lokaal niveau.

 − Goed werkgeverschap: zorgen voor een veilige en 

gezonde werkomgeving, goede arbeidsverhoudingen, 

korte lijnen en goede ontplooiingsmogelijkheden.

 − Maatschappelijk bewustzijn: bewustzijn van de 

langdurige impact die onze activiteiten hebben op  

het leven van mensen. 

Strategische pijlers van TBI

Zelfstandigheid 
in gebondenheid  Samenwerking

Maatschappelijk
bewustzijn

Goed
Werkgeverschap

Duurzaam
ondernemerschap

 

KAM-beleid (Kwaliteit, Arbeid en Milieu), het HR-beleid 

(Human Resources) en facilitaire ondersteuning, zoals 

een groen wagenpark en het energiegebruik in onze 

kantoren. Om duurzaam ondernemen verder te 

verbeteren, is TBI constant in gesprek met belangrijke 

stakeholders. Dit zijn niet alleen klanten, maar ook de 

overheid, het onderwijs en kennisinstituten, leveranciers, 

financiers en ngo’s (non-gouvernementele organisaties).

Strategie 

De belangrijkste strategische doelstellingen zijn: 

 − TBI wil zijn huidige marktpositie binnen de techniek-, 

bouw- en infrasector constant verbeteren.

 − TBI streeft naar een rendement passend bij het 

risicoprofiel van het portfolio van activiteiten. 

 − TBI streeft financiële soliditeit na. 

Ten behoeve van de uitvoering van deze strategische 

doelstellingen beschikt TBI over een Strategische Agenda 

2014-2016. TBI is actief in een uitdagende markt-

omgeving en in moeilijke economische omstandigheden.  

De Strategische Agenda 2014-2016 maakt het mogelijk 

ook de komende jaren te blijven voorzien in een sterk 

TBI. In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur in het 

kader van deze agenda en gegeven de trends op de 

markt goed naar de aanwezige strategische portfolio 

van ondernemingen gekeken. Het Strategisch Plan van 

TBI voor de komende jaren is gericht op de versterking 

en de uitbreiding van de kernactiviteiten op het gebied 

van techniek, bouw en infra in Nederland. De activiteiten 

van een aantal ondernemingen pasten als zodanig 

onvoldoende binnen deze kernactiviteiten. Dit heeft 

geleid tot de verkoop van Acto Informatisering B.V. en 

de verkoop van een meerderheidsbelang in Fri-Jado 

Groep B.V. (70 procent) en Alfen B.V. (69,55 procent). 

De verkoop heeft in 2014 positief bijgedragen aan het 

netto resultaat. 

In het Verslag van de Raad van Bestuur in het Financiële 

Jaarverslag 2014 wordt nader ingegaan op zowel de 

mate van realisatie van de strategische doelen van TBI als 

op de actuele vooruitzichten voor 2015.
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De TBI-ondernemingen zijn steeds vaker gedurende de 

(hele) levensduur bij projecten betrokken. In de 

ontwikkel- en ontwerpfase maken TBI-onder nemingen 

(onderling) gebruik van elkaars ervaring met uitvoering 

en exploitatie en contacten met klanten en leveranciers 

en vice versa. 

Transparante rapportagestructuur

In het gelijktijdig met dit Duurzaamheidsverslag 

gepubliceerde TBI Jaarmagazine 2014 zijn achtergrond-

artikelen opgenomen over de invulling van de strate-

gische doelstellingen door TBI en de afzonderlijke 

TBI-onder nemingen. In het TBI Jaarverslag wordt 

verantwoording afgelegd over de in 2014 behaalde 

financiële prestaties. 

TBI in de waardeketen 

Door de verschillende posities van TBI-ondernemingen  

in de keten verschillen ook de modellen van waarde-

creatie: 

 − Projectontwikkeling: projecten in eigen beheer, waarbij 

TBI vaak risicodragend participeert en projecten van 

initiële start tot en met oplevering en ingebruikname 

ontwikkelt en/of begeleidt: van acquisitie en concept-

ontwikkeling tot en met verkoop. Gegeven de 

financiële positie is de continue balans tussen 

kostenbeheersing en creatie van (maatschappelijke) 

waarde essentieel. 

 − Ontwerp/realisatie: realiseren van projecten en/of 

producten tegen een vooraf overeengekomen prijs.  

De mate van ontwerpvrijheid is afhankelijk van de 

vraag van klanten. Gegeven het contract en de 

overeengekomen prijs is sturing op contracteisen  

en kostenbeheersing essentieel.

 − Onderhoud/exploitatie: contracten gericht op 

instandhouding van objecten en installaties, vaak met 

een langere looptijd. De contractvormen variëren van 

vaste betaling per gewerkte tijdseenheid tot betaling 

op basis van prestaties (exploitatiecontracten).

Het waardecreatiemodel van TBI

Wonen Werken

Infra Energie

Water Zorg

Project-
ontwikkeling Ontwerp

Realisatie

Demontage
Exploitatie/
OperationFinanciën

KennisMensen

Grondstoffen

Reputatie

Leveranciers Onderhoud

Maak de Toekomst

Kapitaalgoederen Diensten TBI-ondernemingen Klanten en markten

INPUT TOEGEVOEGDE WAARDE OUTPUT
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Onze grondhouding jegens duurzaam 

ondernemen hebben we vertaald in vijf 

centrale principes bedoeld voor onze 

medewerkers. Daarbij wil TBI met deze 

principes duidelijk maken wat onze stake-

holders op het gebied van duurzaam 

ondernemen mogen verwachten van TBI.

 

1  TBI ziet duurzaam ondernemen als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Maatschappelijke vraagstukken vragen 

participatie van verschillende partijen. 

Daarom zoeken we actief de dialoog en 

samenwerking met onze medewerkers, 

opdrachtgevers, partners, leveranciers en  

de maatschappij (zie ook Stakeholder-

management, pagina 17-19 en Keten-

samenwerking, pagina 28-29).

2  Wij werken hard aan het reduceren van  

onze eigen impact en footprint én die van 

onze opdrachtgevers. Hiervoor werken  

we continu aan optimalisatie van transport, 

bouw- en installatieprocessen, gebruik van 

(bouw)materialen en omgevingsma-

nagement (zie ook thema’s Energie & CO2, 

Grondstoffen en Ketensamenwerking, en 

Omgevings bewustzijn).

3  Wij stellen de veiligheid van onze 

mede werkers alsook die van onze partners 

en de omgeving waarin wij werkzaam zijn 

voorop. Veilig werken voor iedereen;  

overal en altijd (zie ook thema Veiligheid  

& gezondheid, pagina 20-21). 

4  TBI gaat proactief het gesprek aan met 

opdrachtgevers over de meest duurzame 

oplossing. Dit vraagt een proactieve en 

klantgerichte houding van onze 

mede werkers. We zien co-creatie daarbij  

als een belangrijke vorm (zie ook 

Stakeholder management, pagina 17-19).

5  Wij werken samen aan innovaties om  

onze klanten integrale en duurzame 

oplossingen te bieden (zie ook thema 

Innovatie, pagina 31-32).

Vijf centrale principes 

Reduceren
footprint is 
onze inzet

Duurzaam ondernemen 
is gezamenlijke 

verantwoordelijkheid

Samen werken  
aan innovatie en 
ontwikkeling

Proactief in 
gesprek gaan 

met klanten

1

Veiligheid  
staat voorop:  
overal, altijd

3 4 5

2
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ln 2020 wil TBI een ‘toonaangevend’ concern 
zijn, zeker als het gaat om duurzaam onder-
nemen. Daarom is duurzaam ondernemerschap 
het leidende principe achter onze algemene 
strategie. 
 

De keuze hiervoor is gebaseerd op een drietal over -

tuigingen:

1  De wereld verandert in hoog tempo: de marktvragen 

veranderen, de nieuwe realiteit is een omslag van 

volumegroei naar duurzame vooruitgang met nieuwe 

integrale en duurzame oplossingen.

2  Het is een inspiratiebron voor innovatie: het helpt  

om efficiënter te werken en anders tegen bestaande 

activiteiten aan te kijken.

3  Het past bij wie we zijn: TBI is op de lange termijn 

gericht en is van oudsher een maatschappelijk georiën-

teerd bedrijf dat investeert in zijn medewerkers.

Om onze ambitie waar te maken zetten we in op een 

duurzame bedrijfsvoering (‘eigen huis op orde’) en een 

palet van duurzame projecten en diensten (waarde-

creatie). Duurzaamheid zal via verschillende fases van 

projecten, producten en diensten tot uiting moeten 

komen. Het betrekken van interne en externe stake-

holders zien we hierbij als een essentieel onderdeel.

‘Eigen huis op orde’

TBI heeft sinds 2011 intensief gewerkt om het ‘eigen 

huis op orde’ te brengen als het gaat over duurzaam 

ondernemen. Sinds 2013 hebben we deze fase 

afgerond. Zo leveren alle TBI-ondernemingen boven-

wettelijke sociale en milieuprestaties, onder andere door 

het naleven van de TBI Veiligheidsrichtlijn, concern-

deelnemer van Bewuste Bouwers en onze positionering 

op de CO2-prestatieladder. Daarbij is duurzaamheid een 

integraal en vast onderdeel van de operationele plannen 

van alle TBI-ondernemingen en wordt er ieder kwartaal 

intern gerapporteerd (zie pagina 17). Op concernniveau 

beschikt TBI over een Meerjarenplan Duurzaam 

Ondernemen 2013-2015, een actueel raamwerk van 

KPI’s en er wordt jaarlijks gerapporteerd conform GRI 4.

Waardecreatie 

In 2014 heeft TBI de stappen gezet om duurzaamheid 

structureel te vertalen naar projecten, het primaire 

proces. Gegeven de diversiteit van de TBI-onderne-

mingen is een universele aanpak niet mogelijk. De TBI 

Innovatieprijs is een effectief instrument gebleken om  

de aandacht voor duurzame innovatie te vergroten, het 

platform blijkt stimulerend te werken. TBI onderzoekt, 

samen met partner YES!Delft, de mogelijkheden om  

een structureel platform voor innovatie te creëren.  

Om nadere invulling te geven aan de ambitie 

toon aangevende speler in 2020, is TBI in 2014 gestart 

met een verkenning: TBI toonaangevende achternaam. 

2 DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP 

Governance KAM HR Facilitair

Ontwerp / 
engineering

Demontage / 
sloop

Realisatie / 
onderhoud

Exploitatie /
Operation

Duurzame bedrijfsvoering

Projecten en diensten

Stakeholders

Medewerkers Overheden 
en politiek

Klanten Financiers Onderwijs 
en kennis-
instituten

Maatschappij Ngo’s Media Leveranciers

Duurzaam ondernemen

Project-
ontwikkeling / 
-management
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Veiligheid

Gezondheid & Comfort
Opleiding & Ontwikkeling

Integriteit

Medewerkersbetrokkenheid

Energie en COKetensamenwerking

Grondstoffen
Omgevingsbewustzijn

Economische waarde
Social Return

Water

Innovatie

Maatschappelijke betrokkenheid

Biodiversiteit

Chemische stoffen

Beloningen

Watergebruik

Diversiteit

MATE VAN 
RELEVANTIE

 Minder relevant

 Relevant

2

  

Hierbij zijn enkele opmerkingen te maken: 

 − De horizontale as geeft de geconsolideerde,  

samen gestelde scores weer van enkele tientallen 

medewerkers actief in de verschillende TBI-onder-

nemingen. De scores zijn tijdens bijeenkomsten 

besproken met de betrokkenen en uiteindelijk 

vastgesteld door de stuurgroep duurzaamheid.  

In de tabel op pagina 15 worden de betekenis en 

uitwerking van de materiële onderwerpen vertaald.

 − Evenals voorgaande jaren blijft veiligheid het meest 

relevante onderwerp. Innovatie wordt daarna gezien 

als het belangrijkste onderwerp. Het thema Energie en 

CO2 blijft ook relatief hoog gewaardeerd. De thema’s 

opleiding en ontwikkeling en medewerkersbetrok-

kenheid tonen een lichte daling. 

 − Het oorspronkelijke thema ‘duurzame keten’ toonde 

een aanzienlijke spreiding en is op basis daarvan 

verbijzonderd in twee afzonderlijke onderwerpen: 

grondstoffen en ketensamenwerking.

 − Er zijn door de betrokkenen enkele nieuwe relevante 

thema's genoemd, namelijk: Social Return, water en 

circulaire economie, deze laatste is onderdeel van 

grondstoffen. Deze zijn als volgt ondergebracht: 

samenwerking onder innovatie, Social Return onder 

maatschappelijke betrokkenheid en circulaire 

economie onder duurzame materialen. 

 − Voor alle onderwerpen geldt dat we de relevantie 

hoger beoordelen dan de impact die ze hebben.  

We zijn daarbij van mening dat we via het primaire 

proces meer gebruik kunnen maken van onze 

invloedsfeer.

Materialiteitsanalyse 

In ons beleid en in deze rapportage focussen we ons op 

de onderwerpen die door onze eigen medewerkers én 

externe belanghebbenden het meest van belang worden 

geacht. De selectie van onderwerpen is gebaseerd op 

een materialiteitsanalyse, als continu proces. 

Doorbouwend op de enquête onder belanghebbenden 

in 2013 heeft TBI in 2014 zijn eigen medewerkers 

opnieuw gevraagd naar de relevantie van de verschil-

lende onderwerpen. 

IMPACT   Markt   Milieu  Sociaal
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ONDERWERPEN OPERATIONELE ASPECTEN

  Veiligheid – Aantal ongevallen

– Ongevallenindex (IF)

  Gezondheid & Comfort – Ziekteverzuim 

 

 Innovatie – TBI Innovatieprijs

 – Strategische agenda

  Integriteit –  Meldingen en overtredingen TBI Gedragscode

–  Lid SBIB en Neprom

  Energie en CO2 –  Positionering CO2-prestatieladder

– Relatief energieverbruik (totaal)

– Brandstofverbruik leasewagens

  Ketensamenwerking –  Leveranciers beoordeeld op duurzaamheid

–  Klanttevredenheid incl. duurzaamheid

  Grondstoffen – Afvalscheiding

– Duurzaam hout (FSC / PEFC) 

  Omgevingsbewustzijn – Bewuste Bouwers

– Aantal overtredingen

–  Certificaten: ISO 14001 (milieu) en 9001 (kwaliteit)

  Medewerkersbetrokkenheid – Ongewenst vertrek 

  Opleiding & Ontwikkeling – Functioneringsgesprekken

– Opleidingsuren

– Lid Kenteq / Fundeon

  Economische waarde – Klanttevredenheid 

  Maatschappelijke betrokkenheid –  Leegstaand vastgoed / braakliggende bouwgrond

– Sponsoring en donaties

– Stichting Studiefonds TBI

 Social Return – Ervaringsleerplaatsen 

– Social Return

 Water Nog geen meting

Bovenstaande tabel toont hoe de verschillende relevante onderwerpen betrekking hebben op de projecten en/of 

bedrijfsvoering van de TBI-ondernemingen. Per onderwerp leest u meer in de navolgende hoofdstukken. 

Continu proces

Met het ontwikkelen van duurzaam ondernemen binnen 

TBI in 2011 is als eerste een benchmark gedaan naar 

duurzaamheidsthema’s en -prestaties van collega-(bouw)

ondernemingen. Op basis van deze benchmark en een 

stakeholderanalyse is een eerste materialiteitsanalyse 

uitgevoerd. Hiervoor zijn vervolgens specifieke doelstel-

lingen geformuleerd waarover in het TBI duurzaamheids-

verslag 2011 is gerapporteerd.

In 2012 heeft TBI een verdiepingsslag gemaakt in zijn 

strategie met betrekking tot duurzaam ondernemen. 

Daarbij zijn vier van de elf thema’s bestempeld als 

focusthema’s, te weten: veiligheid en gezondheid, 

energie en CO2, ketensamenwerking en grondstoffen  

en innovatie. Dit raamwerk vormde de basis voor het 

Meerjarenplan duurzaam ondernemen 2013-2015,  

dat in 2013 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur 

van TBI. 

Ter verificatie van de materiële thema’s heeft TBI in 2013 

een enquête over duurzaam ondernemen gehouden 

onder circa honderd stakeholders: opdrachtgevers, 

leveranciers, maatschappelijke organisaties, kennis-

instellingen, adviesbureaus en brancheorganisaties. 
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Operationeel kader

Passend bij de decentrale concernstructuur is TBI er de 

afgelopen jaren in geslaagd om een effectief opera-

tioneel kader te creëren. Daarbij is rekening gehouden 

met twee belangrijke aspecten. Ten eerste vragen de 

verschillende markten waarin de TBI-ondernemingen 

opereren om een specifieke invulling van het begrip 

duurzaamheid. De relevantie van de duurzaamheids-

thema’s varieert dus per TBI-onderneming en markt. 

Daarnaast bestaan er tussen de TBI-ondernemingen 

verschillen in de ervaring met en grondhouding jegens 

duurzaam ondernemen. Het operationeel kader van  

TBI op het gebied van duurzaam ondernemen bestaat 

derhalve uit de volgende twee pijlers.

Raamwerk op concernniveau 

Op concernniveau is het Meerjarenplan Duurzaam 

Ondernemen 2013-2015 leidend. In dit plan zijn acties 

en inhoudelijke KPI’s vastgelegd en hierin is ook de keuze 

gemaakt voor de vier focusthema’s waarvoor tot 2015 

extra ambitieuze doelstellingen liggen. Het meerjarenplan 

is het operationeel kader van de Stuurgroep Duur   zaam -

 heid en de Raad van Bestuur van TBI. 

De eindverantwoordelijkheid voor duurzaam onder-

nemen berust bij de Raad van Bestuur van TBI. Hij is 

tevens verantwoordelijk voor de samenhang tussen het 

Meerjarenplan Duurzaam Ondernemen en de Strate-

gische Agenda 2013-2015 en de doorvertaling in de 

operationele plannen. De Raad van Commissarissen 

bewaakt het ambitieniveau en ziet toe op de voortgang. 

De Stuurgroep Duurzaamheid fungeert als klankbord 

voor de Raad van Bestuur en jaagt ontwikkelingen aan. 

Specifieke invulling op bedrijfsniveau

De operationele inbedding van duurzaam ondernemen 

in de individuele TBI-ondernemingen vindt plaats via het 

Actieplan Duurzaam Ondernemen als onderdeel van het 

Operationeel Plan van iedere TBI-onderneming. In de 

actieplannen vertalen de TBI-ondernemingen de ambities 

en doelstellingen uit het Meerjarenplan Duurzaam 

Ondernemen naar hun eigen organisatie en markt.  

De nadruk ligt daarbij op de vier focusthema’s en 

daarnaast kunnen eigen inhoudelijke accenten worden 

gelegd. 

 > 2 – Duurzaam ondernemerschap

Implementatie 
en uitvoering
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Raad van Bestuur 
Eindverantwoordelijk voor 
het duurzaam ondernemen 
en samenhang met de 
strategische agenda.

Afdeling Organisatie 
Ontwikkeling 
Adviseert de Raad van Bestuur 
over de invulling van het 
duurzaam ondernemen beleid.

Stuurgroep Duurzaamheid 
Mede beleidsbepalend en 
klankbord voor de Raad van 
Bestuur.

Directies TBI-ondernemingen
Verantwoordelijk voor het 
opstellen en uitvoeren van 
het jaarlijkse actieplan. 

Afdeling Organisatie 
Ontwikkeling 
Faciliteren en ondersteunen 
TBI-ondernemingen.

Directies TBI-ondernemingen 
Rapporteren en leggen 
verantwoording af aan de 
Raad van Bestuur van TBI.

Raad van Commissarissen 
Ziet toe op voortgang en 
bewaakt ambitieniveau van 
de duurzaam ondernemen 
strategie.

Stuurcyclus Duurzaam Ondernemen TBI

Voor specifieke managementinformatie per onderwerp wordt verwezen naar bijlage 6. 
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Met wie? Wat maakt relevant? Hoe we communiceren?

TBI HOLDINGS

Directie- en MT-leden van  

alle TBI-ondernemingen

– Operationele implementatie

– Aansturing / organisatie 

– Actieplan Duurzaam Ondernemen (jaarlijks) 

–  Commissarissenvergadering TBI-ondernemingen 

(kwartaal)

– Directeurenbijeenkomsten (kwartaal)

–  Inspiratiebijeenkomst duurzaam ondernemen 

(jaarlijks)

Medewerkers TBI – Bewustzijn – TOP 250-bijeenkomst (jaarlijks)

– Betrokkenheid en bekendheid – TBI Duurzaamheidsverslag en Magazine (jaarlijks)

– Leiderschap – TBI Innovatieprijs (jaarlijks)

– Berichtgeving Intranet (continu)

– Centrale Ondernemingsraad (kwartaal)

– TBI acdmy-leergangen (diverse) 

Stuurgroep Duurzaamheid – Beleid en strategie – Stuurgroepbijeenkomsten (6x per jaar)

– Materialiteitsanalyse (zie pagina 14) 

Specifieke werkgroepen  

(diverse)

– Veiligheid / TBI Veiligheidsrichtlijn

– Rapportage

– Integriteit / TBI Gedragscode

– Inkoop

–  Veiligheidscommissie (4x per jaar) en  

audits TBI Veiligheids richtlijn (jaarlijks) 

– Werkbijeenkomsten (2x per jaar)

–  Rondgang Toezichthouders en plenaire  

bijeenkomst (jaarlijks)

– Stuurgroepbijeenkomsten (4x per jaar)

Externe partners – Lidmaatschappen – Separate afstemmingsmomenten (diverse)

– Convenanten, certificaten en richtlijnen

De directies van de TBI-ondernemingen zijn verantwoor-

delijk voor de uitvoering van het Actieplan Duurzaam 

Ondernemen, als onderdeel van hun Operationeel Plan. 

TBI-ondernemingen rapporteren ieder kwartaal over 

enkele generieke KPI’s. De Raad van Bestuur van  

TBI bespreekt de resultaten met de directies tijdens 

kwartaalbijeenkomsten. Daarnaast ziet de Stuurgroep 

Duurzaamheid specifiek toe op de voortgang ten 

aanzien van de actieplannen. Voor de uitvoering van het 

actieplan beschikken veel TBI-ondernemingen over een 

werkgroep of duurzaamheidsteam. 

Het figuur op pagina 16 toont hoe de organisatie  

is ingericht waarbij onderscheid wordt gemaakt  

in strategie- en beleidsvorming (1), implementatie  

en uitvoering (2) en monitoring en rapportages (3).

Stakeholdermanagement TBI 

Gegeven de decentrale concernstructuur maakt  

TBI onderscheid tussen stakeholdermanagement op 

concernniveau (TBI Holdings) en op ondernemingsniveau 

(TBI-ondernemingen). De focus voor TBI Holdings ligt  

op de (interne) aansturing van de TBI-ondernemingen: 

directieteams, medewerkers, specifieke werkgroepen, 

etc. (zie schematisch overzicht hieronder). Bij de 

TBI-ondernemingen is stakeholder management meer 

extern georiënteerd: klanten, leveranciers, kennis-

instellingen, etc. (zie pagina 18). 

TBI Holdings heeft in 2014 enkele nieuwe initiatieven  

tot samenwerking genomen. Meest opvallende zijn de 

partnerships met TNO (audit TBI Veiligheidsrichtlijn), 

bedrijfsincubator YES!Delft ( innovatie) en Habitat for 

Humanity (maatschappelijke betrokkenheid).
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Met wie? Wat maakt relevant? Hoe we communiceren?

TBI-ONDERNEMINGEN

Klanten – Bewustzijn – Klanttevredenheidsonderzoeken (zie pagina 35)

– Kennisontwikkeling – Diverse seminars (zie kader pagina 19)

– Co-creatie – Tientallen co-creatiebijeenkomsten

Medewerkers – Erkenning en beloning

– Opleidingsmogelijkheden

– Betrokkenheid

–  Functionerings-/beoordelingsgesprekken  

(zie pagina 22)

– Intranet (continu proces)

– Diverse (plenaire) bijeenkomsten 

– ‘Team green’ werkoverleggen

Leveranciers –  Inspanningen en prestaties  

(milieu en veiligheid)

– Leveranciersbeoordelingen (zie pagina 29)

– Dialoog / rondetafelbijeenkomsten (diverse)

Overheden en  

certificerende instellingen

– Voldoen aan wet- en regelgeving 

– Vergunningverlening

–  Reguliere inspectiemomenten: SZW, ILT, bouw-  

en woningtoezicht, etc.

–  Diverse audits, onder andere: VCA*, ISO 14001 

en CO2-prestatieladder

Burgers (omwonenden) –  Hinder en overlast (als gevolg  

van werkzaamheden)

– Omgevingsmanagement (projectspecifiek) 

– Bewuste Bouwers

Kennisinstellingen – Opleiding en ontwikkeling  

– Maatschappelijke betrokkenheid

–  Diverse partnerships met uitwisselings-

programma’s (zie kader op pagina 19)

Branche- en non-profit-  

organisaties

– Kennisontwikkeling –  Lidmaatschappen en bijeenkomsten  

(zie kader op pagina 19)

 > 2 – Duurzaam ondernemerschap

Bij de realisatie van de 2.300 meter lange spoortunnel in het project Spoorzone in Delft is jarenlang overleg gevoerd met tal van 

stakeholders, waaronder gemeente, omwonenden, winkeliers en andere ondernemers. In dit kader is er een speciaal informatie-

centrum ingericht. 
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Binnen de TBI-ondernemingen werden in 2014 diverse 

opvallende nieuwe initiatieven genomen:

 − TBI WOONlab stond als enige bouwer op de 

Woonbeurs om zo in dialoog te gaan met toekomstige 

bewoners en gebruikers. 

 − Eekels tekende een samenwerkingsconvenant met het 

instituut voor engineering van de Hanzehogeschool 

Groningen, gericht op duurzame samenwerking op  

het gebied van techniekpromotie, onderwijs en 

onderzoek (zie pagina 40). 

 − Hazenberg Bouw nam het initiatief om met de 

Kringloopwinkel in Breda een afzetmarkt te creëren 

voor bruikbare restmaterialen van bouwprojecten.  

(zie ook pagina 46).

 − Lancering en uitreiking van de HEVO Innovatie-

challenge op de Provada 2014. De Innovatiechallenge 

is gericht op toekomstbestendig maatschappelijk 

vastgoed, dat via co-creatie tot stand komt. 

 − Synchroon nam het initiatief tot een inspiratiebijeen-

komst op BREEAM-gebied voor de revitalisering van 

het centrum van Uithoorn.

 − Consortium J.P. van Eesteren, Croon en Wolter & Dros 

hebben Hotel Amstelkwartier aangesloten als 

pilotproject binnen TKI duurzame logistiek  

(zie pagina 43). 

 − MDB startte een dialoog met enkele TBI-onder-

nemingen ter stimulering en ontwikkeling van 

duurzaamheid, veiligheid en innovatie op de 

bouwplaats (zie ook pagina 49).

Enkele noemenswaardige symposia / inspiratiebijeenkomsten

 − Seminar Verduurzamen van commercieel vastgoed (W&D)

 − Symposia ‘SMART Industries’, ‘Future technologies’ en Verticale Stad (Croon)

 − Inspiratiebijeenkomst ‘De duurzame school: feit of fictie?’ en ‘Leeg is Leuk’ (HEVO) 

Partnerships en lidmaatschappen

 − YES!Delft (TBI) – partner

 − Duurzaam Gebouwd (TBI en diverse TBI-ondernemingen)

 − Dutch Green Building Council (diverse TBI-ondernemingen)

 − Nationaal Renovatie Platform (TBI, Hazenberg) 

 − Bewuste Bouwers (TBI) – concerndeelnemer

 − NEPROM (TBI en Synchroon), Koopmans, ERA Contour, J.P. van Eesteren 

 − Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (diverse TBI-ondernemingen)

 − STEK-erkenningen (Wolter & Dros, Fri-Jado en Croon/HVL) – tevens diverse leden in College van deskundigen

 − VCA (vrijwel alle TBI-ondernemingen) – tevens lid van de Centrale Eindexamencommissie

 − SKAO (alle TBI-ondernemingen, uitgezonderd Synchroon en Groothuis) – minimaal gecertificeerd op niveau 3 

 − Dutch Power (Alfen en Croon)

 − Stichting KIEN (Croon) – tevens zitting in bestuur

 − BodemEnergieNL (Wolter & Dros)

 − Energy Valley Platform (Eekels)

 − WeCycle (Fri-Jado en Croon)

 − FSC Nederland (diverse TBI-bouwondernemingen)

 − Fundeon (diverse TBI-bouwondernemingen)

 − Kenteq (diverse TBI-techniekondernemingen)

 − Investors in People (Croon)

 − Stichting Pioneering (Koopmans)
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3  VEILIGHEID EN GEZONDHEID

De Nederlandse bouwsector kent het hoogste 
aantal ongevallen met verzuim (6,4 procent). 
Daarom is meer veiligheid in bouw en techniek 
‘een must’. Het aantal incidenten en ongevallen 
moet structureel omlaag, elk is er één te veel. 
Daarbij moeten we structureel leren van 
gemaakte fouten. We nemen als TBI geen 
genoegen met de scores in de afgelopen 
periode, we willen blijvend veiliger gaan 
werken, blijvend verbeteren. Overal en altijd.

Onze ambitie

Het is de ambitie van TBI om bekend te staan als een 

bedrijf dat veiligheid in de genen heeft. Ons streven  

is dan ook om veilig werken en een gezonde werk -

omgeving te verankeren in onze bedrijfscultuur.  

We streven daarom dan ook naar nul ongevallen. 

Daarvoor blijft TBI zijn veiligheidscultuur versterken  

en beter stuurbaar maken.

Resultaten en ontwikkelingen 2014

Het aantal arbeidsongevallen met verzuim is voor het 

derde achtereenvolgend jaar gedaald en komt uit op 73. 

Onze ongevallenratio (IF-TBI) komt uit op 6,1 en is 

daarmee iets hoger dan 2013 (6,0). De lichte stijging  

van de IF is te verklaren door het afgenomen aantal 

gewerkte uren. We vermoeden dat het dalend aantal 

ongevallen te verklaren is door de toegenomen 

aandacht voor veiligheid, onder andere door de 

TBI-veiligheidsrichtlijn, audits en prestatieregelingen met 

directieleden.  

Het ziekteverzuim steeg licht naar 4,4 procent. De lichte 

stijging is het gevolg van verhoogd verzuim bij Wolter  

& Dros en J.P. van Eesteren. Het verzuim als gevolg van 

ongevallen steeg als gevolg van diverse ongevallen met 

lange herstelperioden.

Resultaat 

0

Doelstelling

2012 20142013 2015

< 4,0

1,7 1,4

4,7
4,2

1,9

4,4

KPI – Ziekteverzuim

 Ziekteverzuim (in %)
 Ziekteverzuim als gevolg van ongeval (in %) 

•  Het betreft het totaal aantal arbeidsongevallen van (in)directe mede-
werkers en inleners. Ongevallen hebben daarbij tot minimaal één 
dag verzuim geleid.

•  Een toelichting op de gehanteerde scopes en rekenmethodes is te 
vinden in bijlage 5. 

KPI – Arbeidsongevallen

Aantal met verzuim

2012 
144

2013 
83

2014
73

Doelstelling 2015 
0

KPI – Injury Frequency Rate

Arbeidsongevallen met verzuim – per miljoen gewerkte uren

2012 
8,5

2013 
6,0

2014
6,1

Streefwaarde 2015 
0
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Arbeidsomstandigheden

TBI heeft in 2014 de nieuwe TBI-veiligheidskleding en 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in gebruik 

genomen. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan 

zichtbaarheid en veiligheid. Daarnaast is geïnvesteerd in 

de ontwikkeling en ingebruikname van een standaard 

TBI VGM-plan. Hiermee zijn veiligheid en gezondheid 

van medewerkers beter geborgd in projecten waarin 

meerdere TBI-ondernemingen actief zijn. In totaal zijn 

negen boetes betaald met een totale waarde van 

€ 137.850 en twee niet-monetaire sancties opgelegd als 

gevolg van niet-naleven van Arbowetgeving. 

Specifieke activiteiten door TBI-ondernemingen

 − Met de Re-integratiedesk introduceerde Croon in 2014 

een nieuw verzuimbeleid. Hierin staat niet het ‘ziek 

zijn’ centraal maar de inzetbaarheid tijdens ziekte.  

De Re-integratiedesk heeft een sturende rol in de 

begeleiding en coaching van leidinggevenden en 

medewerkers. Croon sloot 2014 af met een historisch 

laag verzuimpercentage van < 3 procent (zie ook 

pagina 56).

 − MDB heeft het TBI Veiligheidshuis geopend en ter 

beschikking gesteld voor specifieke bijeenkomsten 

over veiligheid binnen en buiten TBI (zie ook  

pagina 49).

 − Mobilis heeft de voorbereiding afgerond – en staat 

daarmee klaar – voor een positionering op de 

veiligheidsladder van ProRail 

Onze agenda

In 2015 zal de nadruk liggen op het verder doorvoeren 

van de veiligheidsactiviteiten binnen de TBI-onder-

nemingen, hiervoor worden de mogelijkheden nog 

verkend. Mogelijk zullen in de tweede helft van 2015 

weer audits plaatsvinden. Tevens zal in het verlengde  

van het TBI VGM-plan gestart worden met een uniform 

kwaliteitsplan voor alle TBI-ondernemingen.

TBI-veiligheidsrichtlijn 

Het belangrijkste onderdeel van het Veiligheids-

actieplan 2013-2015 was de ontwikkeling en 

vaststelling van de TBI-richtlijn voor het 

managen van veiligheid. Deze concernbrede 

richtlijn laat zich effectief integreren in 

bestaande managementsystemen zoals  

ISO 9001/14001 en OHSAS 18001. De richtlijn  

is daarmee een stimulans voor en een dringende 

oproep aan alle TBI-ondernemingen om het 

veiligheidsbeleid naar een professioneel, 

eigentijds en hoger plan te brengen.

Na de formele vaststelling van de TBI-veiligheidsrichtlijn 

door de Raad van Bestuur van TBI in 2013 is de richtlijn 

inmiddels door alle TBI-ondernemingen onderschreven 

en geïmplementeerd. TBI en zijn ondernemingen zijn 

mede-initiatiefnemer en ondertekenaar van de 

Governance Code Veiligheid in de Bouw. Voor alle 

werknemers en bezoekers van bouwplaatsen van 

TBI-bouwondernemingen is het volgen en ondertekenen 

van veiligheidsinstructies sinds medio 2014 verplicht.

In 2014 zijn bij alle TBI-ondernemingen audits 

afgenomen. De audits wijzen uit dat al grote stappen 

zijn gemaakt: het ‘huis is grotendeels op orde’. 

Veiligheid versus productie is nauwelijks een issue als het 

om beschikbaarheid van middelen gaat. Leiderschap 

wordt getoond, medewerkers zijn gemotiveerd, er is 

sprake van vakmanschap en er is ambitie. Zaken die 

echter beter moeten zijn: verbeteren kennis van 

veiligheid bij medewerkers in primaire proces, scenario-

denken in kader van risicomanagement, elkaar 

aanspreken op gewenst gedrag. 

TBI-ondernemingen leveren een breed scala 

van specifieke diensten die gericht zijn op het 

verbeteren van veiligheid, gezondheid en 

comfort. Enkele voorbeelden:

 −  Met CareConnect biedt Croon de  

integratie van zorg-, communicatie- en 

ICT-systeem, waaronder ook zorgdomotica. 

CareConnect biedt cliënten de mogelijkheid 

om zelfstandig te wonen en leven. 

Daarnaast ondersteunt CareConnect 

medewerkers van zorginstellingen bij  

de toenemende vraag naar zorg en  

de organisatie daarvan. Ook familie, 

vrienden en mantelzorgers profiteren van 

CareConnect doordat ze op een eenvoudige 

manier met elkaar in contact blijven en 

contact met de zorgprofessional kunnen 

onderhouden.

 − Op het specialistische terrein van Projects & 

Shutdowns van industriële installaties biedt 

Eekels een uitgebreid pakket dienstverlening 

waarbij veiligheid altijd centraal staat. 

Diensten voor verbeterde veiligheid, gezondheid en comfort 

www.tbi.nl/magazine 
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Het beschikken over voldoende en deskundig 
personeel is en blijft een kritische succesfactor 
voor het waarmaken van onze ambities.  
De rijksoverheid voorspelt dat op termijn 
jaarlijks 30.000 extra technici nodig zijn.  
Met onder andere het Techniekpact 2020 wil 
onze sector dit tij keren. Goed en verantwoord 
werkgeverschap bestaat in onze visie uit het 
creëren van een veilige werkomgeving, goede 
arbeidsverhoudingen en ontplooiingsmogelijk-
heden bij alle ondernemingen.

Resultaten en ontwikkelingen 2014

Het percentage medewerkers dat een functionerings-  

of beoordelingsgesprek had, steeg licht ten opzichte van 

voorgaande jaren. De stijging is mogelijk te verklaren 

door operationele uitwerking van de aanpassingen in  

de beoordelingssystematiek die vorig jaar door diverse 

TBI-ondernemingen is gemaakt. De gemiddelde 

tijdsbesteding aan opleidingen per TBI-medewerker 

kwam uit op ruim tien uur, waarvan acht werden 

besteed aan functievoorwaardelijke opleidingen.

Social return

TBI heeft een goede reputatie wat betreft aanbieden  

van leer- en ervaringsplekken. De meerderheid van de 

TBI-ondernemingen is hiervoor aangesloten bij Fundeon 

(bouw) en/of Kenteq (techniek). In totaal werden ruim 

470 ervaringsleerplaatsen aangeboden door de 

TBI-ondernemingen, waarvan 73 plekken werden 

ingevuld in het kader van social return. Diverse 

ondernemingen verkenden de mogelijkheden om zich te 

positioneren op de Prestatieladder Socialer Ondernemen 

(PSO).

TBI acdmy

In 2014 hebben dertig medewerkers een opleidings-

programma aan TBI acdmy afgerond: negen 

medewerkers het TRAINEE-programma, elf medewerkers 

het TALENT-programma en tien medewerkers het 

TOP-programma. Daarnaast waren twee trainees in 

opleiding in het lopende TRAINEE-programma, die 

hebben deelgenomen aan de ‘Nudge Leadership 

Challenge’, waarvan één de finale behaalde.  

Vanaf 2014 is het TRAINEE-programma aangepast, 

waarbij de belangrijkste veranderingen zijn dat er nu  

het hele jaar door gestart kan worden met het 

traineeship en dat het traineeprofiel is aangepast.

In november 2014 waren er 91 oud-deelnemers van 

opleidingsprogramma’s binnen TBI acdmy aanwezig  

bij de jaarlijkse TBI acdmy CONNECTED-dag, die op  

de locatie van Yes!Delft heeft plaatsgevonden.

TBI acdmy heeft in 2014 weer nauw samengewerkt met 

De Baak en Erasmus Universiteit. TBI acdmy is in 2013 

een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met  

De Baak voor het TALENT- en TOP-opleidingsprogramma 

en met de Erasmus Universiteit voor het TOP-opleidings-

programma.

OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Resultaat Doelstelling

2012 20142013 2015

78% 80%72%
90%

KPI – Functioneringsgesprekken

Een toelichting op de gehanteerde 
scope en berekenmethode is te 
vinden in bijlage 5.

Percentage medewerkers dat functioneringsgesprek heeft gehad
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TBI acdmy 

Talent- en managementontwikkeling vinden 

onder andere plaats door middel van TBI acdmy, 

een corporate academie die vier verschillende 

managementontwikkelingsprogramma’s 

aanbiedt waarin de medewerkers van de 

TBI-ondernemingen elkaar ontmoeten, met en 

van elkaar leren en kennis uitwisselen. Na 

afronding van een van de vier programma’s 

worden de oud-deelnemers uitgenodigd voor  

de jaarlijkse TBI acdmy CONNECTED-middag 

waarin zij extra worden gestimuleerd om met 

elkaar verbonden te blijven.

Eén HR-organisatie

Gedreven door een toenemende samenwerking tussen 

TBI-ondernemingen en efficiëntieverbetering is per  

1 april 2014 de gemeenschappelijke HR-afdeling voor 

Bouw en Ontwikkeling gestart. Een eerste belangrijk 

onderwerp voor deze afdeling was het opzetten van  

een nieuwe, gezamenlijke IT-structuur voor personeels-

management en salarisadministratie. In 2014 is een 

systeem gekozen en is de salarisadministratie voor de 

betrokken ondernemingen gecentraliseerd. In het najaar 

van 2014 is tevens een eerste aanzet gedaan om 

eveneens te komen tot een gezamenlijke HR-afdeling 

voor de twee grootste techniekondernemingen: Croon 

en Wolter & Dros.

Arbeidsvoorwaarden

Alle arbeidsvoorwaarden voor deeltijd- en voltijdmede-

werkers worden op dezelfde basis vastgesteld en naar 

verhouding aangepast. In alle van toepassing zijnde  

cao’s zijn afspraken vastgelegd inzake veiligheid en 

gezondheid van medewerkers. Hieronder vallen onder 

andere een klachtenregeling, opleidingen en instructies.

Personeelsgegevens*

 2014 2013 2012

Direct / cao

Techniek 3.401 3.694 3.847

Bouw 641 694 871

Infra 185 177 182

Indirect / UTA

Techniek 1.382 1.641 1.994

Bouw 824 861 977

Infra 248 258 271

*  Op basis van gemiddeld aantal hoofden in 2014, vallend binnen de 
scope van dit verslag als beschreven op pagina 4 (Over dit verslag).

20122013

2.309

15 663

1.965

1.840

1.948

115 711.135 1.299

2.109

2.431

2.198

2.197

1.706

201420122013

719

6.397

570

7.4997.068

649

2014

PersoneelssamenstellingPersoneelssamenstelling

Leeftijdsopbouw 1Geslacht 1

1  Op basis van fte, einde jaar 2014, over heel TBI. Hierin zijn dus ook 
buitenlandse vestigingen opgenomen.

Vrouw

Man

20-30 jaar

< 20

30-40 jaar

40-50 jaar

> 50 jaar
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Ondanks de nog altijd uitdagende markt-
omstandigheden ziet TBI op de langere termijn 
een krapte ontstaan op de arbeidsmarkt.  
Het is daarom onze ambitie om een employer 
of choice te worden, het aandeel medewerkers 
dat op eigen verzoek vertrekt willen we laag 
houden. Daarbij wil TBI dat medewerkers actief 
betrokken zijn bij duurzaam ondernemen 
(zie ook Stakeholdermanagement op  
pagina 17-19).

Resultaten en ontwikkelingen 2014

In 2014 hadden diverse ondernemingen te maken met 

de nasleep van doorgevoerde reorganisaties in 2013. 

Daarnaast zijn in de segmenten Techniek en Bouw nog 

enkele reorganisaties doorgevoerd. In totaal hebben 

ruim 1.000 medewerkers TBI verlaten, een verloop  

van 16 procent en daarmee vrijwel gelijk ten opzichte  

van vorig jaar. 

Zorgelijk is het feit dat 30 procent van de vertrekkende 

medewerkers op eigen verzoek vertrekt. Afgezet tegen 

het totaal aantal medewerkers is dit 4,7 procent.  

Het aandeel is het hoogst in het segment Techniek. 

Duurzaam ondernemen

Binnen de TBI-ondernemingen zijn diverse duurzaam-

heidsteams of green teams actief. Deze teams hebben 

vaak een aanjagende functie voor het uitvoeren van de 

actieplannen duurzaam ondernemen. Daarnaast heeft 

TBI diverse initiatieven genomen richting specifieke 

functiegroepen. Zo werden twee brede BREEAM- 

bijeenkomsten georganiseerd, werd gestart met een 

serie expertsessies ‘duurzaamheid verkopen’ met 

tendermanagers en was duurzaamheid expliciet 

agendapunt van de kerngroep inkoop en op de  

TBI Inkoopdag.

Onze agenda

Om onze gezamenlijke ambitie te realiseren zal een 

breed draagvlak nodig zijn. Meer specifiek denken we 

aan de volgende doelgroepen: inkopers, projectleiders, 

tendermanagers, communicatiemedewerkers, acdmy-

deelnemers en het TBI Jongerennetwerk (in oprichting).

MEDEWERKERSBETROKKENHEID

30%
19%

36%

8%
7%

Einde tijdelijk
dienstverband

197

Eigen verzoek
medewerker
319

Overig
78

Ontslag door
werkgever
377

Prepensioen
87

2012 
2,2%

2013 
4,0%

(totaal 18%)

Doelstelling 2015 
< 3%

2014 
4,7%
(totaal 30%)

KPI – Medewerkersbetrokkenheid Analyse uitstroom naar reden

Percentage medewerkers dat op eigen verzoek vertrekt  
(als percentage van totaal vertrekkende medewerkers)
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TBI wil een positieve bijdrage aan de maat-
schappij leveren door middel van het beschik-
baar stellen van zowel financiële middelen  
als diensten in natura. Dit willen we doen  
op ter   reinen die gerelateerd zijn aan de 
kern activiteiten van de TBI-ondernemingen, 
namelijk onderwijs, sport, zorg en in stand 
houden van cultureel erfgoed. Voor alle 
relevante (maatschappelijke) lid- en partner-
schappen van TBI-ondernemingen, zie  
pagina 19 – Stakeholdermanagement.

Resultaten en ontwikkelingen 2014

TBI en zijn ondernemingen geven op zeer verschillende 

manieren uiting aan hun maatschappelijke betrok-

kenheid. Dit varieert van culturele en sociale initiatieven 

tot behoud van nationaal cultuurhistorisch erfgoed.  

In totaal werd ruim € 430.000 besteed aan donaties en 

sponsoring van maatschappelijke doelen, een lichte 

daling ten opzichte van 2013.

De Stichting Studiefonds TBI bevordert scholing, studie 

en vorming van kinderen van alle medewerkers van de 

TBI-ondernemingen door het verstrekken van school- en 

studietoelagen aan kinderen die een opleiding volgen 

aan een door de Nederlandse overheid erkende  

instelling. In 2014 werden net als in 2013 weer ruim 

drieduizend studiebeurzen verstrekt.

Habitat for Humanity

Er is een partnership aangegaan met Habitat for 

Humanity, zij bouwen aan een (t)huis voor mensen over 

de hele wereld. Daarmee bouwen we mee aan een 

veiliger en beter bestaan voor de bewoners en om 

zelfstandigheid van deze mensen mogelijk maken. In het 

kader van persoonlijke ontwikkeling zullen deelnemers 

aan de managementdevelopmentprogramma’s de kans 

krijgen om hieraan mee te werken.

Leegstaand vastgoed

Synchroon spant zich actief in om langdurig ongebruikte 

objecten (al dan niet op tijdelijke basis) een maatschap-

pelijke invulling te geven. Zo wordt het oude ziekenhuis 

van Deventer (gemeentelijk monument) ter beschikking 

gesteld voor het huisvesten van maatschappelijke 

organisaties (muziekschool/kunstenaars/houtbewerking). 

Ook het Theater aan de Rijn, ooit aangekocht voor een 

grote herontwikkeling, is in 2014 in bedrijf geweest voor 

een cultureel gezelschap dat het pand inmiddels heeft 

gekocht. 

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
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Lyceum Schravenlant in Schiedam, het eerste cradle-to-cradle-schoolgebouw in het voortgezet onderwijs in Nederland, is een project 

van TBI-onderneming HEVO en winnaar van de Award Duurzame Architectuur 2014. Bijzonder is een uitgekiend ventilatiesysteem dat 

ervoor zorgt dat de lucht binnen zuiverder is dan buiten.
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De gebouwde omgeving in Nederland is in haar 
totale levenscyclus verantwoordelijk voor circa 
40 procent van het totale energiegebruik en 
CO2-uitstoot. Daarnaast is circa 25 procent van 
het verkeer aan de bouw gerelateerd. Naast de 
morele plicht ziet TBI ook het belang van een 
lager energieverbruik vanuit economisch en 
marktperspectief.

Onze ambitie

TBI heeft als doel in 2015 de CO2-uitstoot met  

20 procent ten opzichte van het basisjaar 2011 

verminderd te hebben. Daarnaast wil TBI het energie-

verbruik in 2015 met 8 procent hebben teruggebracht 

ten opzichte van het basisjaar 2011. Naast reductie  

van het eigen energieverbruik (scope 1 en 2) wil TBI met 

zijn diensten bijdragen aan reductie van het bouw -

verkeer en energieverbruik in Nederland (scope 3). 

Resultaten en ontwikkelingen 2014

Afgezet tegen de bedrijfsopbrengsten heeft TBI over 

2014 ruim 6 procent minder energie verbruikt ten 

opzichte van 2013. De daling van het relatieve energie-

verbruik wordt gedeeltelijk verklaard door de daling  

van energiegebruik in enkele projecten. Het absolute 

energieverbruik (GJ) en CO2-emissies (ton) daalden 

significant. 

In 2014 hebben alle TBI-ondernemingen hun positie op 

de CO2-prestatieladder behouden en zijn Timmermans 

en Servicis op de ladder gekomen (zie voor een compleet 

overzicht bijlage 4). Alle TBI-ondernemingen maakten 

ook in 2014 gebruik van groene stroom voor zowel 

vestigingen als bouwlocaties. 

4 ENERGIE EN CO2

KPI – Relatief energieverbruik (scope 1 en 2) KPI – Relatieve CO2-emissie (scope 1 en 2)

Ton CO2 per miljoen euro bedrijfs opbrengsten

Doelstelling 2015  
15,1

–20% t.o.v. 2011

2013 
20,8

2012 
17,5

2014 
20,0

Gigajoule (GJ) per miljoen euro bedrijfsopbrengsten

2012 
252

2014 
291

Doelstelling 2015 
244

– 8% t.o.v. 20112013 
310

•  TBI rapporteert conform de richtlijnen van de CO2-prestatieladder 
over het energiegebruik en de CO2-uitstoot verdeeld over scope 1  
en 2. 

•  Een toelichting op de gehanteerde scopes en rekenmethodes is te 
vinden in bijlage 5.
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Energiegebruik naar bron

(GJ) 2014 2013 2012

Brandstofverbruik 97 134 123

Lease-/bedrijfswagens 258 264 279

Elektriciteit 77 104 94

Stadsverwarming 3 2 3

Privéauto’s 24 26 29

Vliegverkeer 8 6 8

Scope 1 350 403 402

Scope 2 117 138 133

Totaal 467 540 535

CO2-emissies naar bron 

(kton CO2) 2014 2013 2012

Brandstofverbruik 6 9 8

Lease-/bedrijfswagens 22 23 24

Elektriciteit 1 2 2

Stadsverwarming 0 0 0

Privéauto’s 2 2 2

Vliegverkeer 1 0 1

Scope 1 29 32 33

Scope 2 4 4 5

Totaal 32 36 37

26 TBI Duurzaamheidsverslag 2014 • Maak de Toekomst



Leasewagenpark en E-driver

De emissies van het wagenpark blijven dalen als gevolg 

van instroom van een toenemend aandeel energie-

zuinige personenvoertuigen (geel kenteken) alsmede 

bedrijfswagens (grijs kenteken). Daarnaast is het 

wagenpark van TBI mede als gevolg van de reorgani-

saties verder afgeslankt. 

Om veilig en zuinig rijden van leaserijders binnen TBI  

te stimuleren, hebben ze het E-Driverprogramma 

aan geboden gekregen waarvan 1.200 medewerkers 

inmiddels actief gebruikmaken. E-Driver is een digitaal 

programma voor leaserijders om veilig en zuinig rijden  

te stimuleren.

Bouwlogistiek

TBI-ondernemingen Croon, J.P. van Eesteren en Wolter & 

Dros hebben de samenwerking met DHL voor duurzame 

bouwlogistiek uitgebreid. Na de succesvolle samen-

werking voor het Ol2 labgebouw werd in 2014 gestart 

met diverse andere projecten. Het Ol2 en het Hotel 

Amstelkwartier zijn daarbij tevens voorgedragen als 

pilotprojecten voor het TKI-project en als best practices 

voor de Green Deal – in wording – Duurzame Bouw -

logistiek. 

Onze agenda

Binnen het raamcontract voor leasewagens worden  

de normen voor CO2-uitstoot jaarlijks aangescherpt. 

Daarnaast gaan we de mogelijkheden verkennen om 

over te stappen naar een duurzame mobiliteitsregeling. 

TBI zal na de nodige voorbereiding in 2014 ook de 

Green Deal Duurzame Bouwlogistiek ondertekenen  

en opvolgen.

TBI-ondernemingen leveren een breed scala 

van specifieke diensten die gericht zijn op 

energiebesparing en/of duurzame energie-

productie. Enkele voorbeelden:

 −  Projectontwikkelaar Synchroon heeft in 

2014 het startsein gegeven voor de bouw 

van twee unieke all-electric-woningen. Deze 

‘E-houses’ zijn gebaseerd op Scandinavische 

verwarmingstechnieken. Synchroon levert 

daarbij een garantie op de energielevering 

door de zonnepanelen op het dak.  

Het is een van de weinige projectmatige 

ontwikkelingen voor de vrije sector. Beide 

woningen zijn inmiddels verkocht en worden 

in 2015 door Groothuis Wonen gerealiseerd.

 − Croon lanceerde Energy Insight, gericht op 

het treffen van energiebesparende en 

daarmee kosteneffectieve maatregelen in 

gebouwen. Door real time monitoring van 

de energiestromen wordt direct inzicht 

verschaft in het verbruik en dat geeft 

mogelijkheden om actief te sturen op 

besparingen. Met deze besparingen kan er 

verder geïnvesteerd worden in een nog 

betere duurzame energiehuishouding.  

De dienst wordt aangeboden op basis van 

een prestatiegarantie.

 − Wolter & Dros was in 2014 succesvol  

met WKO Garant, een dienst gericht op 

optimalisatie van het rendement van 

bestaande WKO-installaties op basis van 

prestatiecontracten. Eind 2014 had Wolter  

& Dros negentien WKO-installaties waarmee 

550 ton CO2-emissie is vermeden. 

Diensten voor energiebesparing of duurzame energie (scope 3)

KPI – Opbouw leasewagenpark

Gemiddelde CO2-emissie per auto per km (g CO2/km)

2014 
122

Doelstelling 

 2015 
123
– 20% 

t.o.v. 2011

2013 
134

2012 
141
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Resultaten en ontwikkelingen 2014

Ondanks het nieuwe raamcontract voor bouwafval is  

het nog niet gelukt om het scheidingspercentage voor 

bouwafval te verbeteren. De cijfers worden negatief 

beïnvloed door de prestaties van enkele grote binnen-

stedelijke (hoogbouw)projecten. 

Duurzaam hout

TBI is partner van FSC Nederland en ondertekende in 

2013 het Bouw en Hout Convenant. TBI gaat hiermee 

bewust een stap verder dan het wettelijk minimum-

niveau dat toepassing van ten minste legaal hout vereist. 

In 2014 was 92 procent van het toegepaste hout 

duurzaam gecertificeerd, te weten FSC(-mix) of PEFC.  

In 2013 betrof dit nog 87 procent. 

Alle houtverwerkende bouwondernemingen binnen  

TBI zijn FSC-gecertificeerd (zie bijlage 2). De bedrijfs-

onderdelen binnen TBI die projectontwikkeling doen 

(Synchroon, ERA Contour, Koopmans Projecten en 

HEVO) schrijven standaard duurzaam gecertificeerd  

hout voor in projecten.

De bouwsector is een grootverbruiker van 
materialen en producent van afval. De bouw-
sector is de grootste verbruiker van hout  
in Nederland en 40 procent van het afval in 
Nederland is gerelateerd aan bouwactiviteiten. 
Daarnaast heeft TBI voor circa € 1 miljard  
aan materialen en diensten ingekocht. TBI-
onder nemingen kunnen vanuit hun positie  
in de waardeketen een positieve invloed uit     - 
oefenen op partijen in de toeleveringsketen. 

Onze ambitie

TBI wil in samenwerking met zijn ketenpartners op  

een verantwoorde manier omgaan met (natuurlijke) 

grondstoffen en afval. Daarbij wil TBI samenwerken met 

leveranciers die onze doelstellingen op economisch, 

sociaal en milieugebied ondersteunen.

GRONDSTOFFEN EN KETENSAMENWERKING 

•  Het scheidingspercentage wordt berekend op basis van het aandeel 
bouw- en sloopafval in de totale hoeveelheid. 

•  Een toelichting op de gehanteerde scopes en rekenmethodes is te 
vinden in bijlage 5.

Resultaat 

2012 20142013

37,6

20,7

30,8

 Afvalverwerking

 
Hoeveelheid afval (ton) 

> 85%

68%
59% > 60%

44% 41%

63%

44%

Resultaat Doelstelling

2012 20142013 2015

KPI – Afvalscheiding

 Scheidingspercentage TBI Bouw
 Scheidingspercentage TBI

Puin
33%

Papier en karton
4%

Overig afval
3%

Bouw- en 
sloopafval
37%

Bedrijfsafval
6%

Gevaarlijk afval 
0%

Kunststof
0%

 Hout 
(categorie A, B, of C)

8% Metalen
8%

Hoeveelheid afval naar afvalsoort
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Specifieke activiteiten door TBI-ondernemingen

 − Mobilis organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten voor 

directieleden van de twintig meest gecontracteerde 

onderaannemers, met name om veilig werken (samen) 

te stimuleren (zie ook pagina 51).

 − HEVO levert voor alle gerealiseerde integrale bouw -

projecten standaard een duurzaamheidscertificaat, 

waarbij de behaalde GPR-gebouwscore van het project 

wordt verwerkt. In 2014 werden acht certificaten 

afgegeven door HEVO.

 − J.P. van Eesteren past vrijkomend betongranulaat van 

de Toren Overhoeks toe als grondstof voor de bouw 

van het Hotel Amstelkwartier, beide in Amsterdam.

 − HEVO ondertekende de Green Deal circulaire 

gebouwen. 

Onze agenda

Invulling geven aan prestatieafspraken in het afval-

contract en het Bouw en Hout Convenant. Opvolging 

geven aan de Green Deal Circulair Inkopen. Actualiseren 

en integreren van de algemene inkoopvoorwaarden  

van TBI Techniek. Duurzaamheid (milieu en veiligheid) 

standaard onderdeel maken van de beoordelings-

systemen van leveranciers. Beter inzicht krijgen in de 

inkoopstromen met hoge/risicovolle milieu-impact  

en sociale impact. 

Leveranciersbeoordeling

TBI-ondernemingen hanteren verschillende methoden 

om de prestaties van leveranciers en/of onderaannemers 

te beoordelen en te verbeteren. Veiligheid en milieu 

waren in negen van de negentien beoordelingssystemen 

één van de vaste beoordelingscriteria voor leveranciers. 

In totaal werden in 2014 ruim 1.200 organisaties 

beoordeeld, waarvan bijna 1.000 mede zijn beoordeeld 

op hun veiligheids- en/of milieuprestaties. In 2014 

maakten veiligheids- en/of milieutechnische aspecten  

in 80 procent van de gevallen deel uit van deze 

beoordeling.

Circulair inkopen

In het kader van de Green Deal Circulair Inkopen werden 

diverse initiatieven genomen. Zo werd de oude 

bedrijfskleding binnen TBI verzameld voor hergebruik. 

Vrijkomende betonnen geveldelen van het project 

Overhoeks werden door J.P. van Eesteren opnieuw 

toegepast bij de realisatie van Hotel Amstelkwartier.  

In het klimaatneutrale sloop-nieuwbouwproject 

Co-Green is 90 procent van het sloopmateriaal 

hergebruikt. HEVO begeleidde het ontwerp en de 

realisatie van het Schravenlant Lyceum in Schiedam. 

Hierbij werd volgens het Cradle to Cradle-concept 

gebouwd. Schravenlant Lyceum won daarbij de Award 

Duurzame Architectuur 2014 (zie ook pagina 25).

KPI – Aandeel duurzaam hout 

Aandeel gecertificeerd duurzaam hout (FSC en/of PEFC) als onder-
deel van de totale hoeveelheid ingekocht en toegepast hout.  

2014 
92%

Doelstelling 2015 
> 95% Doelstelling 

 2015 
> 90% 

KPI – Beoordeelde leveranciers inclusief 
duurzaamheid 

Aandeel van de beoordeelde leveranciers en/of onderaan-
nemers die mede zijn beoordeeld op basis van prestaties  
op het gebied van milieu en/of veiligheid. 

2014 
80%

2013 
70%

2013 
87%
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TBI-ondernemingen spannen zich in om 
overlast voor de maatschappij ten gevolge van 
werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. 
Daarbij willen we uiteraard voldoen aan 
bestaande en tijdig anticiperen op toekomstige 
wet- en regelgeving.

Resultaten en ontwikkelingen 2014

Sinds 2013 is TBI concerndeelnemer van de Bewuste 

Bouwers. Sindsdien zijn 58 bouwprojecten aangemeld 

bij de Bewuste Bouwers en zijn alle audits goed 

doorlopen. Er werden over 2014 geen boetes of sancties 

betaald als gevolg van niet-naleven van milieuwetgeving. 

In totaal waren elf TBI-ondernemingen ISO 14001-gecer-

tificeerd (milieukwaliteitssysteem). 

In 2014 is er door de TBI KAM-groep gestart met het 

uniformeren van het format van een VGM-plan. Naar 

verwachting kunnen de TBI-ondernemingen medio 2015 

voor nieuwe projecten gebruikmaken van een TBI V&G- 

plan. Daarbij wordt in 2015 ook een uniform format 

voor een kwaliteitsplan opgesteld waarmee de 

samenwerking in projecten op beide gebieden nog 

verder kan verbeteren.

Centrale registratie 

TBI is in 2014 begonnen met het opzetten van een 

centrale registratie van bestuursrechtelijke en straf-

rechtelijke boetes, zoals deze van overheidswege 

(Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Openbaar 

Ministerie en/of de rechterlijke macht) zijn of worden 

opgelegd. In deze centrale registratie zijn ook opgelegde 

sancties, zoals het op last van de overheid tijdelijk 

stilleggen van een bouwwerk, meegenomen. 

Onze agenda

TBI blijft in 2015 in dialoog met de Bewuste Bouwers 

over toekomstige ontwikkelingen van de richtlijn. 

Daarnaast blijft nieuwe wetgeving op het gebied van 

milieu en veiligheid een vast agendapunt tijdens het 

TBI-KAM-overleg. Daarbij gaat TBI door de centrale 

registratie strakker toezien op het niet-naleven van 

wet- en regelgeving.

OMGEVINGSBEWUSTZIJN EN REGELGEVING

Resultaat Doelstelling

2012 20142013 2015

Alle binnenstedelijke 
projecten met looptijd 
van > 6 maanden 
en/of > 1 miljoen euro

58

3

21

KPI – Omgevingsbewustzijn

Aantal aangemelde Bewuste Bouwers-projecten (cumulatief)
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Innovaties zijn een essentieel onderdeel van 
duurzaam ondernemerschap. In de huidige 
marktomstandigheden en veranderende 
marktvragen is innovatie daarbij zelfs van 
essentieel belang. TBI verwacht dat het aandeel 
functionele marktvragen de aankomende jaren 
zal toenemen, nu betreft dit circa 30 procent. 
Onze decentrale ondernemingsstructuur vormt 
het fundament voor de innovatiecultuur binnen 
TBI. Medewerkers opereren dicht bij de klant 
waarmee ze vaak duurzame relaties onder-
houden.

Onze ambitie

Het is de ambitie van TBI de eigen cultuur van innoveren 

verder te verstevigen maar ook toeleveranciers te 

stimuleren duurzamere producten en oplossingen te 

bieden. In de Strategische Agenda 2014-2016 zijn 

daarbij drie strategische prioriteiten benoemd: innova-

tieve woonconcepten, integraal werken en benutten van 

kansen onderhoud (zie kader).

Resultaten en ontwikkelingen 2014

TBI heeft expliciet aandacht besteed aan innovatie.  

Zo werd de TBI Innovatieprijs uitgereikt aan ‘Slow 
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steaming’ van Eekels. Ook was innovatie een expliciet 

onderdeel van de operationele plannen en belonings-

structuur van de directies van TBI-ondernemingen. 

De TBI-ondernemingen blijven zelf verantwoordelijk voor 

innovaties. Met het TBI Innovatiefonds kan de Raad van 

Bestuur innovaties, die het belang van een individuele 

onderneming overstijgen omdat ze waarde creëren voor 

TBI als geheel, financieel ondersteunen. Hierbij worden 

bij voorkeur ontwikkelingen gesteund die voortvloeien 

uit een multidisciplinaire samenwerking van TBI-onder-

nemingen. 

Om de samenwerking met innovatieve start-ups  

te bevorderen werd TBI partner van bedrijfsincubator 

YES!Delft. TBI wil hiermee een impuls geven aan 

innovatie in de bouwtechnische dienstverlening. 

Om diezelfde reden was TBI hoofdsponsor van  

Prêt-à-Loger, de Nederlandse inschrijving voor de Solar 

Decathlon, een internationale wedstrijd voor meest 

duurzame woning. Prêt-à-Loger behaalde de derde  

prijs en de meeste punten op de onderdelen sociaal 

bewustzijn en duurzaamheid. 

Prioriteiten strategische agenda 2014-2016

Integraal werken

In 2014 zijn initiatieven opgestart om de 

integrale samenwerking tussen de onder-

nemingen actief in de utiliteitsbouw (J.P. van 

Eesteren, Wolter & Dros en Croon) en in de 

Infra (Mobilis, Wolter & Dros en Croon) beter 

te faciliteren. Zo wordt de integratie van BIM 

gecoördineerd door de BIM-stuurgroep en is  

in 2014 ook het TBI Kennislab opgericht, een 

gezamenlijk ‘leerhuis’ op het gebied van  

BIM en System Engineering. Voor contract-

management en project beheersing van 

complexe integrale projecten – in de infra –  

is de Mobilizer ontwikkeld. Er zijn diverse 

projecten waarin deze tool nu ook in de 

utiliteits- en woningbouw wordt toegepast. 

Innovatieve woonconcepten

Op het gebied van innovatieve wooncon-

cepten hebben de woningbouwers binnen  

TBI de krachten gebundeld in het TBI 

WOONlab. WOONlab ontwikkelt nieuwe 

concepten, processen, producten en diensten 

voor nieuwbouw, renovatie en energetische 

woningverbetering. Het fungeert niet alleen 

als innovatiemotor voor de organisatie, maar 

nodigt ook co-makers, partners en klanten uit 

om samen te werken aan nieuwe concepten 

voor nieuwbouw en woningverbetering. In 

2014 waren de eerste conceptwoningen in 

aanbouw in Maassluis en Utrecht en in 2015 

wordt gestart in Leiden, Bergen op Zoom,  

Den Haag, Breda, Rotterdam en Zutphen. 

Benutten kansen onderhoud

Ter verbetering van de multidisciplinaire 

samenwerking op het gebied van onderhoud 

en service zijn diverse initiatieven genomen.  

Zo is uit de onderhoudsafdelingen van Croon 

en Wolter & Dros de organisatie CWF (Croon 

Wolter & Dros Facilities B.V.) verder vorm-

gegeven. Met CWF wordt beoogd invulling te 

geven aan de verwachte groei in de markt van 

integraal prestatiegericht (landelijk) onderhoud 

(bouwkundig en installatietechnisch). CWF 

sloot in 2014 prestatiegerichte onderhouds-

contracten met tien prestigieuze rijksmusea, 

waaronder het Rijksmuseum en het 

Mauritshuis. 

 www.tbi.nl/magazine
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 > Marktimpact – Innovatie

Om beter in te spelen op publiek-private samenwer-

kingsprojecten (PPS) in de marktsegmenten infra-

structuur en utiliteit is TBI PPP B.V. opgericht. Deze 

onderneming is gericht op het inbrengen van kennis  

en kapitaal, nodig voor het verwerven en beheren van 

PPS-projecten. Voor het beheer van langlopende 

exploitatie- en onderhoudscontracten in de inframarkt  

is in 2014 TBI Infra asset management opgericht. 

Specifieke activiteiten door TBI-ondernemingen 

 − Mobilis ontwikkelde de ‘Mobilizer’, een geavanceerd 

digitaal informatie- en managementsysteem, ter 

ondersteuning van contractbeheersing en System 

Engineering. Diverse klanten keken hier in 2014 ‘live’ 

mee en waren bijzonder enthousiast.

 − ERA Contour koppelde de ERA bouwapp aan Home 

DNA, een klant-relatiesysteem in de verkoopfase. 

Hierdoor ontstond een transparant en online 

woningdossier van ontwerp tot en met oplevering. 

Naast verbeterde bouwefficiëntie en verhoogde 

klanttevredenheid anticipeert Home DNA op de 

aangescherpte eisen voor kwaliteitsborging in de 

woningbouw.

 − J.P. van Eesteren en Croon werkten samen aan een 

flexibele koppeling tussen de pakketten Relatics en 

Revit. Zo ontstaat een koppeling tussen de functionele 

eisen en het feitelijke ontwerp en blijft uitgebreide 

informatie gedurende de hele levensduur van objecten 

beschikbaar. Daarbij maakt de koppeling allerlei 

inzichten mogelijk op het raakvlak van ontwerp en 

eisen.

 − Mobilis ontwikkelde samen met Croon met ‘Expandis’ 

een nieuwe oplossing voor het uitbreiden van 

rioolwaterzuiveringen. De Expandis is modulair toe  

te passen, gebruikt 70 procent minder oppervlak en  

40 procent minder energie dan een conventionele 

waterzuiveringsinstallatie. De Expandis is voor het 

eerst toegepast op de waterzuivering Alblasserdam.

 − In de samenwerking tussen J.P. van Eesteren, Croon  

en Wolter & Dros is de ‘Multi Floorbox’ ontwikkeld.  

De ‘Multi Floorbox’ is een prefaboplossing voor de 

bouwproblematiek rond schachten. Hierbij fungeren 

de maatvaste aansluitingen als spin-off voor andere 

disciplines. De ‘Multi Floorbox’ is ontwikkeld en 

toegepast bij de bouw van het Hotel Amstelkwartier 

(LEED Platinum). 

Onze agenda

TBI wil innovatieve initiatieven structureler gaan 

stimuleren. De mogelijkheden worden verkend om  

een structureel platform voor innovatie te creëren. 

Eekels Technology realiseert voor Shipyard De Hoop de elektrische installatie voor tien Platform Supply Vessels, die worden ingezet in 

de olie- en gasvelden voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten en worden in 2015 en 2016 opgeleverd. Eekels levert de 

totale elektrische installatie inclusief het elektrische deel van de voortstuwing, de totale scheepsautomatisering en het Power 

Management Systeem.
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Van onze medewerkers verlangen wij dat zij 
betrouwbaar en transparant zijn en eerlijk 
handelen. Deze professionele houding verwach-
ten we van al onze medewerkers in hun relatie 
met TBI, opdrachtgevers, toeleveranciers, 
onderaannemers en andere partijen. 

TBI streeft ernaar om integer gedrag te stimuleren, 

voortdurende aandacht te hebben voor het bewustzijn 

van zijn medewerkers voor integriteit, alsmede om een 

gezonde en transparante cultuur van naleving van de 

gedragsregels te creëren. Dit met het doel om het 

gewenste integere handelen (of nalaten) van zijn 

ondernemingen en medewerkers te bewerkstelligen 

hetgeen zou moeten leiden tot een minimaal aantal 

overtredingen van de TBI Gedragscode. Daarbij is het 

onze ambitie dat alle overtredingen van de TBI 

Gedragscode worden geconstateerd. De bekendheid 

met de norm en de mogelijke consequenties die 

verbonden zijn aan het niet naleven van de gedragscode 

hebben daarbij een preventieve werking.

TBI Gedragscode

In het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen 

voorgedaan in het toepasselijke normenkader: de TBI 

Gedragscode en het Addendum Sociale Media zijn in 

2014 inhoudelijk onveranderd en onverminderd van 

kracht gebleven. De gezamenlijke Toezichthouders 

hebben het huidig normenkader uitdrukkelijk inhoudelijk 

met elkaar besproken. Daarbij is vastgesteld dat de 

formulering van de kernwaarden en de uitwerking 

daarvan in de huidige TBI Gedragscode juist en  

passend zijn. 

De in 2013 doorgevoerde maatregelen ten aanzien van  

het uniform rapportageformulier,  te weten: (i) het 

rapportageformulier is bij uitsluiting van anderen het 

verslag van de Toezichthouder zelf en (ii) het openen van 

een tweede rapportagelijn worden door de gezamenlijke 

Toezichthouders ervaren als een steun in de rug en 

versterkt de onafhankelijkheid van de positie van de 

Toezichthouder. Voorts is vastgesteld dat de Toezicht-

houders het in de TBI Gedragscode voorgeschreven 

‘complianceprogramma’ op verschillende wijzen 

invullen. Het blijkt met name voor de grotere TBI-onder-

nemingen in praktische zin niet mogelijk om een 

evaluatiebijeenkomst te organiseren, waarbij alle 

medewerkers van de betreffende TBI-onderneming 

aanwezig (kunnen) zijn. 

De voorgeschreven evaluatiebijeenkomst heeft als doel 

om het bewustzijn van integriteit in de bedrijfsvoering 

en op de werkvloer en het belang van een correcte 

naleving van de gedragsregels levend te houden. Diverse 

TBI-ondernemingen beogen dit doel op een andere wijze 

dan via een jaarlijkse evaluatiebijeenkomst te bereiken 

door bijvoorbeeld per kwartaal in MT-bijeenkomsten en 

andere werkoverleggen aandacht te besteden aan 

integriteitsvraagstukken. Ook vragen de TBI-onderne-

mingen aandacht voor integriteit via intranet en/of 

nieuwsbrieven of in het personeelsblad. 

Externe gedragscodes

Naast de TBI Gedragscode hebben de TBI-onderne-

mingen die Neprom-lid zijn, de Neprom-gedragscode  

in 2014 nageleefd, inclusief het juist inrichten, onder-

houden en toepassen van het Transactieregister.  

INTEGRITEIT

Resultaat Doelstelling

2012 20142013 2015
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Resultaat 

2012 20142013

201

133
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KPI – Integriteit TBI Gedragscode

•  Een toelichting op de gehanteerde 
scope en berekenmethode is te 
vinden in bijlage 5. 

Geconstateerde overtredingen  
van de TBI Gedragscode

Verzoeken tot voorafgaande instemming
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 > Marktimpact – Integriteit

De externe accountant van de jaarrekening van TBI 

heeft, voorzover als nodig is voor het uitvoeren van  

hun opdracht, vastgesteld dat de TBI Gedragscode  

en daarmee ook de Neprom-gedragscode, in 2014  

is nageleefd, inclusief het juist inrichten, onderhouden  

en toepassen van het Transactieregister.

Naast de Neprom-gedragsode zijn diverse TBI-onder-

nemingen aangesloten bij de SBIB (Stichting Beoordeling 

Integriteit Bouwnijverheid). SBIB registreert bouw - 

bedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd 

conform het SBIB-model.

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle 

Neprom-lidmaatschappen en SBIB-registraties.

Meldingen en overtredingen

In de TBI Gedragscode worden drie soorten meldingen 

onderscheiden: verzoeken tot uitleg van de  

TBI Gedragscode, verzoeken tot voorafgaande 

instemming en meldingen van vermoedelijke over -

tredingen van de TBI Gedragscode. Op basis van de 

ontvangen rapportageformulieren van de Toezicht-

houders zijn in totaal twaalf verzoeken tot uitleg gedaan 

en honderdzestig verzoeken tot voor  afgaande 

instemming ontvangen. 

In totaal zijn er drieëntwintig meldingen van vermoede-

lijke overtredingen ontvangen waarbij in achttien 

gevallen sprake is van een geconstateerde overtreding. 

In negen van de achttien gevallen heeft de geconsta-

teerde overtreding aanleiding gegeven c.q. geleid  

tot beëindiging van het dienstverband met de betref-

fende medewerker. De aard van drieëntwintig vermoe-

delijke overtredingen is als volgt: valsheid in geschrift 

(één), diefstal (zes), ongeoorloofde verstrengeling van 

belangen (één), handelen in strijd met regelgeving 

(twee) en onheuse bejegening of intimidatie (acht).  

Ten opzichte van voorgaande jaren is vooral de stijging 

van het aantal gevallen van onheuse bejegening 

opvallend te noemen. 

Onze agenda

Onderzocht gaat worden hoe de Toezichthouders meer 

armslag krijgen voor het uitvoeren van het compliance-

programma, de evaluatiebijeenkomsten. Mogelijk dat 

nieuwe media in dit verband ook kunnen worden 

ingezet, zoals e-learning en ‘serious games’. Daarbij 

overweegt TBI in 2015 een risicoanalyse op te stellen en 

deze schriftelijk vast te leggen en te rapporteren aan de 

betreffende directies. Daarnaast zullen de Toezicht-

houders uiteraard voortdurend aandacht hebben  

voor eventueel noodzakelijke aanpassingen en/of 

aanscherping van het normenkader. 
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Onder economische waarde verstaat TBI zowel 
de toegevoegde financiële als niet-financiële 
waarde voor onze klanten en de maatschappij. 
Wij zijn ons daarbij bewust van het feit dat de 
economische waarde vaak ook onbedoelde 
neveneffecten tot gevolg kan hebben, denk aan 
verborgen milieukosten of maatschappelijke 
kosten. TBI wil zijn maatschappelijke baten en 
kosten beter inzichtelijk maken (true value).

Resultaten en ontwikkelingen 2014

Het jaar 2014 gaf een wisselend beeld te zien.  

De (koop)woningmarkt laat een voorzichtige opleving 

zien waarvan TBI heeft weten te profiteren. In de 

markten van utiliteitsbouw en infra is daarentegen nog 

sprake van een laag marktvolume. Ook in de industriële 

markt blijft sprake van concurrentiedruk. In de markt  

van marine & offshore boekt TBI goede resultaten.  

De bedrijfsopbrengsten van TBI bedroegen € 1,6 miljard, 

een afname van 8 procent ten opzichte van 2013.  

De financiële positie van TBI bleef in 2014 onveranderd 

sterk met een solvabiliteit van 33 procent, per saldo was 

TBI eind 2014 schuldenvrij. De orderportefeuille bleef 

met € 1,7 miljard op peil. Het nettoresultaat van  

TBI was met € 1,4 miljoen positief.  

Klanttevredenheid

TBI-ondernemingen staan van oudsher dicht bij hun 

klanten waarmee ze langetermijnrelaties onderhouden. 

Veiligheid en milieuprestaties zijn bij negen van de 

negentien TBI-ondernemingen standaardonderdelen van 

dit onderzoek. De TBI-bouwondernemingen zijn lid van 

de Stichting Klantgericht Bouwen en ERA Contour is 

daarbij keurmerkhouder.

Onze agenda

TBI zal in 2014 een nieuwe poging ondernemen om de 

maatschappelijke waarde en kosten van onze projecten 

inzichtelijk te maken. Hiervoor zal samenwerking 

worden gezocht met financiële instellingen en kennis-

instellingen. Op termijn willen we onze economische 

waarde kunnen koppelen aan maatschappelijke waarden 

en kosten.

ECONOMISCHE WAARDE
M

A
R

K
TI
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Het TBI WOONlab – een samenwerking tussen de TBI-ondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep –  

maakt het mogelijk dat de woonconsument zelf zijn woning ontwerpt, samenstelt en laat bouwen.
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ln 2020 wil TBI een ‘toonaangevend’ concern 
zijn. Hiervoor zullen alle TBI-ondernemingen 
toonaangevend moeten zijn in hun specifieke 
markt. Alle TBI-ondernemingen dienen te 
beschikken over een duurzame bedrijfsvoering 
alsmede onderscheidende duurzame diensten 
en projecten. Op hoofdlijnen zien we voor de 
aankomende periode drie grote uitdagingen.

Meer eigen invulling 

TBI gaat de directies van TBI-ondernemingen faciliteren 

om tot een gepaste en specifieke invulling van duurzaam 

ondernemen te komen. Hiermee wil TBI meer eigenheid 

en betrokkenheid creëren binnen de TBI-onder-

nemingen. Op deze manier wil TBI duurzaamheid een 

integraal onderdeel maken van de strategie van 

TBI-ondernemingen. Als vanzelfsprekend raakt dit zowel 

de bedrijfsvoering als de geleverde diensten.

Grotere betrokkenheid

Om onze gezamenlijke ambitie te realiseren zal een 

breed draagvlak nodig zijn. Meer specifiek denken we 

aan het betrekken van de volgende doel   groepen: 

inkopers, projectleiders, tendermanagers, communicatie-

medewerkers, acdmy-deelnemers en het TBI Jongeren-

netwerk (in oprichting). Daarnaast kunnen TBI-onder-

nemingen vanuit hun verschillende ervaringen en 

marktposities veel van elkaar leren. Daarom faciliteert 

TBI kennisuitwisseling op het gebied van duurzaamheid.

Eigen huis op orde houden 

Opdrachtgevers eisen in toenemende mate bewijslast  

op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit. De vraag 

naar certificaten en rapportages blijft stijgen, certificaten 

zijn dus nodig om het ‘eigen huis op orde’ te houden. 

Het vergt aanzienlijke inspanningen van medewerkers 

om deze processen beheersbaar te houden. Door 

reorganisaties zijn de capaciteit en ervaring van deze 

ondersteunende diensten afgenomen. Daarbij zijn er in 

de afgelopen jaren diverse dubbele overlegstructuren 

binnen en over de TBI-ondernemingen ontstaan.  

TBI overweegt om de organisatie op dit punt te gaan 

herzien. Daarnaast overweegt TBI om de sinds 2011 

verplichte positionering op (minimaal) niveau 3 van de 

CO2-prestatieladder los te laten en zal het format van de 

interne kwartaalrapportages aangepast worden.

6   VOORUITBLIK EN UITDAGINGEN 

Bij de bouw van het nieuwe Centraal Station in Rotterdam stond duurzaamheid centraal. Het dak is bedekt met 10.000 m2 

zonnepanelen met in totaal 136.000 zonnecellen. De winkels en kantoren in het station zijn aangesloten op een duurzaam circuit  

voor ondergrondse warmte-koudeopslag (WKO). Alle bouwmaterialen werden bij de rand van de stad verzameld, daar werden ze 

overgeladen in een speciale trein die naar Rotterdam Centraal reed. Hierdoor werd zowel vrachtverkeer door de stad als de 

CO2-uitstoot beperkt.
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TBI

Voorbij Prefab
Beton

Synchroon

Bouw

Hazenberg  
Bouw

HEVO

Koopmans 
Bouwgroep

Voorbij 
Funderings-
techniek

WTH 
Vloerverwarming

J.P. 
van Eesteren

ERA Contour

Groothuis Wonen

Mobilis
Croon 
Elektrotechniek

Mobilis Danmark

Servicis

Eekels
Technology

Timmermans 
Infratechniek

Ingenieursbureau 
Wolter & Dros

Comfort Partners

Alfen
(30,45 procent)

Fri-Jado Groep
(30 procent)

Frimex Retail
Services

Korteweg  
Bouw

Aannemings-
bedrijf  
Nico de Bont

MDB

Bouwbedrijf 
Hazenberg

InfraTechniek

Fri-Jado  
Europroducts

Fri-Jado Super
Service

BIJLAGE 1 – OPERATIONELE STRUCTUUR TBI

Beknopte structuur per 31 december 2014
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BIJLAGE 2 – LEGENDA CERTIFICERINGEN EN KEURMERKEN

Bewuste Bouwers

Erkend leerbedrijf
(Fundeon)

Investor in People Bedrijfscode (SBIB)

CO2-ladder niveau 3

Erkend leerbedrijf
(Kenteq)

ISO 14001

Gedragscode (Neprom)

CO2-ladder niveau 4

Green Deal 
Circulaire Gebouwen

ISO 9001TBI
Veiligheidsrichtlijn

CO2-ladder niveau 5

FSC-gecertificeerd

Klantgericht bouwen

VCA**
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TECHNIEK 

CROON ELEKTROTECHNIEK 

We leven elektrotechniek
Croon is Nederlands grootste in elektrotechniek gespecialiseerde 

onderneming. Croon ontwerpt, realiseert en onderhoudt 

intelligente elektrotechnische systemen en biedt automatise-

ringsoplossingen voor de monitoring en besturing ervan.  

Croon is met ruim 2.000 medewerkers landelijk actief in vier 

markten: utiliteitsbouw, industrie, scheepsbouw en infra.  

Als enige elektrotechnische onderneming in Nederland bezit 

Croon het Investors in People (IiP)-keurmerk. 

De wereld om ons heen elektrificeert en wordt steeds 

afhankelijker van de techniek. Croon ‘leeft al 135 jaar 

elektrotechniek’ en loopt voorop bij het veiliger en duurzamer 

maken van onze omgeving: integraal en vaak als aanjager van 

nieuwe technologische ontwikkelingen. In alles wat Croon doet, 

staat de mens centraal, ook al is elektrotechniek het dagelijks 

werk, het gaat nooit om de techniek op zich. Hierbij staat de 

‘Designed to Operate’-filosofie centraal, waarbij wordt gewerkt 

vanuit gebruikersperspectief en daardoor worden maximale 

prestaties geleverd. Deze unieke zienswijze stelt Croon in staat 

duurzame toegevoegde waarde voor klanten te realiseren.  

Croon neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de totale 

levenscyclus van installaties en systemen in de vorm van 

opdrachten op basis van Design, Build, Finance, Maintain  

& Operate (DBFMO). Croon zoekt hierbij de verbinding in de 

keten: met klanten, leveranciers, collega’s binnen Croon, TBI en 

andere ondernemingen. Zo neemt Croon verantwoordelijkheid 

en geeft vorm aan een wereld die elektrificeert. 

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

INNOVATIE

•  Marktintroducties van innovatieve concepten: naast energiebe-

sparing kunnen eigenaren en gebruikers invloed uitoefenen op 

het kostenpatroon. Voorbeelden zijn Energy Insight (24/7-inzicht 

in energieprestaties in gebouwen) en CareConnect (een modulair 

systeem voor integratie van hard- en software in de zorgsector).

PRIJZEN EN CONVENANTEN 

•  Winnaar van Femme Tech Award (2013): Croon streeft naar 

groei van het aandeel vrouwen onder de werknemers. 

Vrouwelijk talent hoort ook thuis in de top en subtop van het 

bedrijf. Om die boodschap uit te dragen deed Croon mee aan 

de Femme Tech Bedrijven Awards. 

•  Ondertekening Energieconvenant IV tijdens symposium van 

Stichting Blauwzaam: samenwerking in de regio Alblasser-

waard is de sleutel naar een duurzame regio. Het is belangrijk 

dat opdrachtgevers en ketenpartners het belang inzien en 

vragen om energiebesparingsmaatregelen. Het convenant kan 

daaraan bijdragen.

•  Croon is genomineerd voor ‘Opdrachtgever van het Jaar 2014’: 

opdrachtgevers worden beoordeeld op basis van meningen 

van zzp’ers en ingevulde vragenlijsten van elke deelnemende 

organisatie. 

TECHNISCHE ONTWIKKELING

•  Optimalisatie van de bouwplaatslogistiek bij het VU|O2-

gebouw in Amsterdam: er zijn minder transporten en 

kraanbewegingen nodig. Dat scheelt geld, maar het is ook nog 

eens maatschappelijk verantwoord. Verder worden de 

faalkosten teruggedrongen omdat alles precies is voorbereid. 

Ook blijft de bouwplaats een stuk schoner: het afval en de 

residumaterialen worden na elk transport netjes afgevoerd. 

•  Kennisontwikkeling in de vorm van ontwikkeling van 

algoritmes voor decentrale autonome energiesystemen: samen 

met de TU Delft ontwikkelde Croon een algoritme dat helpt 

het proces van energieopwekking en -verbruik te optimali-

seren. Het algoritme berekent op basis van parameters (onder 

meer de weersverwachting en het aantal verwachte personen) 

hoeveel energie er per dag nodig is. Dat maakt het mogelijk 

vroegtijdig te beslissen over de opslag of inzet van opgewekte 

energie. 

•  Organisatie van diverse seminars, waaronder ‘SMART 

Industries’ en ‘Future technologies’. Onze manier van leven 

verandert. Het organiseren van seminars is een belangrijk 

middel om kennis te delen, te vergaren en in te spelen op 

ontwikkelingen en toekomstige veranderingen.

BIJLAGE 3 – BEDRIJFSPROFIELEN EN WAPENFEITEN 2014 

In het nieuwe Rotterdamse Centraal Station installeerde Croon tal 

van hoogwaardige elektrotechnische en energiezuinige oplossingen.

www.croon.nl
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TECHNIEK

EEKELS TECHNOLOGY

Partner in Technical Solutions
Eekels Technology is al meer dan honderd jaar actief in de 

marktsegmenten marine & offshore en industrie en infra.  

Met ruim 550 medewerkers voert de onderneming projecten, 

onderhouds- en servicewerkzaamheden uit in de disciplines 

technische automatisering, elektrotechniek en werktuigbouw. 

Eekels heeft specifieke expertise op het gebied van elektro-

technische aandrijfsystemen, ‘total ship automation’ en 

procesautomatisering. In 2014 behaalde Eekels een omzet van 

ruim € 60 miljoen. In Nederland heeft de onderneming vier 

vestigingen, waaronder het hoofdkantoor in Kolham. Daarnaast 

zijn nog vestigingen in Roemenië, in Duitsland, representative 

offices in China en Vietnam en een joint venture met SaierNico 

in China. 

Uitgesproken klantgericht denken en doen zijn de kenmerken 

van de werkwijze van Eekels. Langdurige relaties met klanten  

is een belangrijk streven voor de TBI-onderneming, die een 

betrouwbare partner is omdat de diensten, systemen en 

producten voldoen aan hoge eisen en verwachtingen van  

de klant. Vandaar ook de missie: Partner in Technical Solutions. 

Voor Eekels is duurzaam ondernemen de enig juiste manier van 

ondernemen. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in  

de technologiemarkt waarin de onderneming actief is en bij de 

verantwoordelijkheden als werkgever. Eekels geeft hier invulling 

aan door zo veel mogelijk duurzame diensten te leveren,  

de CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te maken en veel zorg te 

besteden aan de gezondheid en het welzijn van medewerkers.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  Op 18 maart won Eekels de TBI Innovatieprijs 2013 met de 

inzending ‘Slow Steaming’: een duurzame technische innovatie 

in de scheepvaart. Daarbij werd de nieuwe generatie ‘Slow 

Steaming’ op de markt gezet: EPCS (Eekels Power Conversion 

System).

•  Succesvolle implementatie ‘Predictive maintenance’ bij 

Waterbedrijf Groningen.

•  Geïntegreerde energiemonitoring in combinatie met kwaliteit-

monitoring in voedingsindustrie op de markt gebracht.

•  Low impact shipping: Energy Storage Inverter (ESI) van 

Marpower op de markt gebracht en in project weggezet. 

•  Ondertekening van een samenwerkingsconvenant met  

het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool 

Groningen, gericht op promotie van techniek, onderwijs en 

onderzoek.

Het offshore supply ship CMM-Gravity, nummer 7 in een serie voor 

Damen Shipyards, wordt door Petrobras ingezet voor de kust van Rio 

de Jainero.

www.eekels.com
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TECHNIEK

WOLTER & DROS

Maker van de toekomst
Wolter & Dros staat voor een duurzaam Nederland. Als technisch 

specialist in de werktuigbouw dragen wij bij aan een comfor-

tabele, gezonde en veilige werk- en leefomgeving. Onze 

professionele aanpak, lokale aanwezigheid en advies- en 

ontwerpkennis zorgen ervoor dat onze klanten hun bedrijfs-

ambities kunnen waarmaken en overstijgen.

Op het gebied van installaties voor klimaat, lucht en sanitair in 

de utiliteit, de zorg en het onderwijs is Wolter & Dros expert. 

Ook realiseert de onderneming installaties in de industrie  

en infra en technische installaties voor de woningbouw.  

Het dienstenpakket omvat ook concepten voor brandveiligheids-

systemen, energiemanagement, WKO-Garant (gegarandeerde 

en optimale werking van koude- en warmteopslag), asset 

management, waterprojecten, datacenters, wateroverlast-

detectie, gebouwbeheer op afstand en een 24/7 Shared Services 

Center (TBI Direct).

Zowel in mono- als multidisciplinair verband kiest Wolter & Dros 

in de omgang met klanten voor een professionele aanpak door 

de juiste medewerkers in te zetten, klanten proactief te 

informeren en advies- en ontwerpkennis te bieden die de 

marktstandaard overstijgt. Ook staat de onderneming bekend 

om uitstekend contract- en projectmanagement en sterke 

regionale aanwezigheid. Zo weten de medewerkers wat er speelt 

en kennen ze de klanten. En nog belangrijker: klanten kennen 

Wolter & Dros.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  Succesvol met WKO Garant: een quick scan en monitoring 

gevolgd door proactief beheer. Met als resultaat: minder 

CO2-uitstoot en energiekosten en optimaal comfort. 

•  Met betrekking tot duurzame inzetbaarheid van de 

medewerkers zijn er in 2014 tools ontwikkeld om de 

gezamenlijke performance te verbeteren op het gebied van 

veiligheid en gezondheid. Eén van deze tools is het QHSE-

meldpunt, een meldingstool om eenvoudig incidenten te 

melden met daaraan gekoppeld een registratie- en opvolgings-

systeem. Doel van de tool is ‘leren van incidenten’ en het 

borgen van de opvolging van de meldingen. Daarnaast is het 

Performance Management Systeem in 2014 succesvol 

doorlopen. Op het gebied van ziekteverzuim is de nieuwe 

aanpak met verzuimbegeleiding succesvol geweest.

•  Naast nieuwe opdrachten stond 2014 in het teken van prijzen. 

Wolter & Dros was de winnaar van de Veiligheidsaward:  

de bronzen SHE-award (Safety, Health en Environment). 

Wolter & Dros is als technologiepartner betrokken bij de realisatie 

van het European Patent Office (EPO) in Rijswijk.

www.wolterendros.nl
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TECHNIEK 

WTH VLOERVERWARMING 

Comfort als missie
WTH is in Nederland marktleider op het gebied van vloer-

verwarming en -koeling. Al meer dan veertig jaar ontwikkelt, 

produceert en verkoopt WTH vloer- en wand systemen voor 

verwarming en koeling. WTH is een echte specialist met alle 

kennis in huis om binnen verschillende markten de juiste 

oplossing te bieden. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, 

de verschillende concepten zorgen voor een comfortabel en 

energiezuinig leef-, woon- en werkklimaat. 

Naast het produceren en verkopen is WTH ook gespecialiseerd  

in het installeren van verwarmings- en koelsystemen.  

Het productgamma van WTH bestaat uit verdelers, buizen, 

isolatiematerialen, thermostaten, regelingen en bevestigings-

materialen. Naast het eigen merk heeft de TBI-onderneming  

alle disciplines in huis die nodig zijn in het proces: van aanvraag 

tot installatie. 

Op het gebied van duurzaamheid draagt WTH ook een steentje 

bij. Vloerverwarming, al dan niet in combinatie met een 

warmtepomp, is een duurzame en toekomstbestendige 

oplossing voor het verwarmen of koelen van gebouwen.  

Met zijn duurzame comfortsystemen heeft WTH voor elk 

bouwtype de juiste toepassing, of het nu gaat om nieuwbouw 

of renovatie binnen de woningbouw of in de utiliteitsbouw. 

Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid laat WTH alle 

verdelers en regelingen produceren en assembleren bij sociale 

werkplaatsen. Door tijdens het ontwerp slim om te gaan met 

rollengtes wordt het afval tot een minimum beperkt.  

Het restafval dat tijdens de installatie ontstaat, wordt centraal 

ingenomen en gerecycled. Door prefabricage tracht WTH de 

werkzaamheden op de bouwlocatie te verlichten en de tijdsduur 

van de bouwwerkzaamheden te verkorten.

WTH kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardige producten, 

deskundige medewerkers en de mogelijkheid snel te schakelen. 

Daarnaast zijn alle benodigde disciplines te vinden binnen de 

eigen organisatie en is maatschappelijke verantwoordelijkheid 

een belangrijk kenmerk van de onderneming.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  Lancering van vijf slimme concepten tijdens de VSK 2014,  

de belangrijkste vakbeurs voor de installatiebranche. Door deze 

concepten wordt het voor klanten eenvoudiger een duurzame 

keuze te maken. De vijf concepten zijn geschikt voor 

verwarming en koeling en kunnen in elk marktsegment 

worden toegepast, zowel nieuwbouw als renovatie. 

Energiezuinigheid en comfort voor de eindgebruiker staan 

hierbij centraal.

De Rotterdam, ontworpen door architectenkantoor OMA van  

Rem Koolhaas. WTH heeft de 240 appartementen voorzien van 

lagetemperatuurvloerverwarming en -koeling. 

(Foto: WTH Vloerverwarming B.V.)
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BOUW 

J.P. VAN EESTEREN

Gebouwen slimmer maken
De wereld om ons heen verandert. En de bouwwereld?  

De sector die de wereld vormgeeft, verandert die in hetzelfde 

tempo mee? Dat is voor J.P. van Eesteren de ultieme uitdaging. 

Vanuit deze drive ontwikkelt, bouwt en onderhoudt de 

TBI-onderneming innovatieve kantoren, ziekenhuizen, scholen 

en overige utiliteitsgebouwen. Projecten die worden gereali-

seerd, voldoen keer op keer aan de veranderende eisen van de 

tijd. Duurzamer, flexibeler en multifunctioneler.

Het antwoord op de vragen van nu is volgens J.P. van Eesteren 

‘gebouwen slimmer maken’. De gebouwde omgeving intelligent 

voorbereiden op een duurzame toekomst die blijft veranderen. 

Met bouwoplossingen die honderd jaar mee kunnen, maar 

evengoed na tien jaar van functie kunnen veranderen. 

‘Gebouwen slimmer maken’ betekent ook continu blijven 

werken aan procesoptimalisaties en intern de innovatie 

permanent aanjagen. 

De kernwaarden van J.P. van Eesteren geven aan hoe de missie 

‘gebouwen slimmer maken’ invulling krijgt. Bouwen heeft altijd 

al met vakmanschap te maken gehad, maar met het oog op  

de toekomst is het ook nodig vakmanschap te verbinden aan 

efficiency. Met een organisatie die gestroomlijnd is en een 

bedrijfsvoering die innovatie alle ruimte geeft. 

In de bouw komen veel disciplines samen. Hoe beter de 

samenwerking, hoe hoger de output. J.P. van Eesteren is gewend 

de toegevoegde waarde van partners te zoeken met een open 

oog voor de expertise van anderen. Bouwen is vooral een 

creatief proces; hierin wil de onderneming voor klanten een 

meedenkende partner zijn die initiatief neemt en die vanuit  

de eigen expertise verbetervoorstellen kan aandragen die de 

kwaliteit verhogen, het bouwproces versnellen en de kosten 

beperken.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  Dit jaar heeft J.P. van Eesteren de focus van de activiteiten nog 

naar de voorkant van het proces verlegd. Naast projectreali-

satie werd er fors ingezet op engineering, procesoptimalisatie 

(BIM) en integraliteit. 

•  Nieuwbouw en LEED Platinum-project ‘Hotel Amstelkwartier’  

is door het topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) logistiek 

geselecteerd als proeftuin in relatie tot bouwlogistiek.

•  Recycled content wordt toegepast met de gevel van het project 

Amsterdamtoren en Hotel Amstelkwartier. 

•  CV-installatie gestookt door middel van een pelletkachel  

voor de tijdelijke huisvesting (bouwkeet). Houtpellets voor  

de pellet-kachel hebben een zeer lage CO2-voetprint.

Het zeer duurzame Hotel Amstelkwartier: het eerste LEED 

Platinum-gecertificeerde hotel van Europa.

Artist impression: Mulderblauw Architecten en Architectenbureau Paul de Ruiter.

www.jpvaneesteren.nl
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BOUW 

ERA CONTOUR

Vijftigmaal hoera voor blije bewoners
2014 is het gouden jubileumjaar voor ERA Contour. Al vijftig jaar 

realiseert ERA Contour nieuwbouw- en renovatieprojecten, 

zowel in eigen beheer als voor derden. Samen met gemeenten, 

corporaties, andere ontwikkelaars én de consument bedenken 

en maken de bijna driehonderd medewerkers plekken waar 

mensen gelukkig, comfortabel en veilig leven. 

ERA Contour werkt al ruim twintig jaar in de stad en is gewend 

goed te luisteren naar consumenten en producten te maken die 

voldoen aan hun wensen. De drie speerpunten van ERA Contour 

zijn: de consument als co-maker, steden sterker maken en 360 

graden duurzaam. De duidelijke focus van de TBI-onderneming 

op de stad en consument leidt tot succesvolle concepten, zoals 

Eén Blok Stad, de Buurtlift, Co-Green en lekkerEIGENhuis (in 

samenwerking met Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep). 

De kracht van ERA Contour is samenwerken. De werkwijze 

kenmerkt zich dan ook door co-creatie. Iedere partij, van 

opdrachtgever, co-maker tot en met de eindgebruiker, levert 

toegevoegde waarde binnen zijn eigen discipline. Als Bewuste 

Bouwer draagt ERA Contour ook zijn passie uit om 

omwonenden en het stadsleven zo weinig mogelijk hinder te 

laten ondervinden van bouwwerkzaamheden. In 2014 is de 

duurzame conceptwoning ‘4C’ ontwikkeld die wordt 

gekenmerkt door Cradle to Cradle, Comfort en Co-design.  

De doelstelling: minder afval door hoogwaardig hergebruik van 

bouwmaterialen, is vertaald in samenwerking met het initiatief 

Buurman: een duurzame bouwmarkt op de bouwplaats van  

ERA Contour. 

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  Start hergebruik afval op de bouwplaats in samenwerking met 

Buurman.

•  BREEAM-certificering ontwerp Energietuin Stadstuin 

Overtoom.

•  De bijdrage van online innovaties als een kwaliteitsapp  

en online woningdossier maakt ERA Contour klaar voor  

de toekomst.

•  Er werden diverse prijzen en nominaties gehaald: nr 1 in 

Building Business Reputatie Monitor, winnaar Zuiderkerkprijs 

met Stadstuin Overtoom en winnaar van de Amsterdamse 

Nieuwbouwprijs voor Kraaipan. Nominaties voor Benelux 

Aluminium award 2013 ‘Duurzaam renoveren’ en de 

Vanenburg Corporatie Award met Houben-Staete. 

Duurzame buurmarkt op bouwplaats Vlaardings Geluk in 

Vlaardingen, voorbeeld van buurtcommunicatie.

Foto: ERA Contour.

www.eracontour.nl
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BOUW 

GROOTHUIS WONEN

Woonwensen waarmaken
Groothuis Wonen is een conceptuele bouwer die helemaal thuis 

is in de ontwikkeling en bouw van grondgebonden woningen 

voor de verschillende TBI-ondernemingen, maar ook voor 

particulieren, beleggers, corporaties, gemeentes en ontwikke-

laars. Groothuis Wonen combineert kennis en ervaring met  

de hoge kwaliteitseisen van deze tijd. Daarnaast kijkt de 

onderneming nog verder vooruit, zeker omdat woonwensen 

veranderen. 

 

Een duidelijke focus op de consument heeft geleid tot 

succesvolle concepten. Het lekkerEIGENhuis-concept is in 

samenwerking met verschillende TBI-ondernemingen ontwikkeld 

en in 2014 gelanceerd. Het bouwsysteem staat voor hoge 

kwaliteit met een scherpe prijs. Mede door ketenintegratie 

worden slimme technieken toegepast die extra kwaliteit in 

materiaalkeuze en prestatie waarborgen.

 

Groothuis Wonen bouwt woningen volgens het lekker-

EIGENhuis-concept, dat is afgestemd op de individuele wensen 

van de consument. De consument ontwerpt zelf zijn woning, 

daardoor kan elke woning anders zijn. De woningen uit het 

concept zijn uitermate geschikt voor kleine series, omdat  

de onderdelen grotendeels worden geprefabriceerd.  

Deze elementen worden voor een groot deel geproduceerd  

in de eigen timmerfabriek Groothuis Bouwelementen. 

Bij Groothuis Wonen ligt het accent ook op een korte bouwtijd. 

Dit biedt veel kansen voor de realisatie van bouwprojecten  

in de huidige woningmarkt. Toekomstige bewoners komen  

voor veel keuzes te staan. Dit is een intensief proces, omdat de 

beslissingen vaak in relatief korte tijd moeten worden genomen. 

Bij Groothuis Wonen hoeft de toekomstige bewoner dat proces 

niet alleen te doorlopen. Van begin tot eind zijn de eigen 

kopersadviseurs het vaste aanspreekpunt. Zij weten welke 

specifieke wensen mogelijk zijn. Ook kunnen kopers terecht  

in de showroom van Groothuis Wonen, waar zij op basis van 

hun woonsmaak bijvoorbeeld de keuken en badkamer, vloer-  

en wandafwerkingen kunnen ontwerpen.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  De eerste auto’s in het wagenpark zijn vervangen door plug-in 

hybrids. Daarbij zijn ook laadpalen geplaatst bij het kantoor. 

Daarnaast is het eigen tankstation gesloten en vervangen door 

tankpassen, hiermee worden onnodige kilometers (omrijden) 

voorkomen. 

•  Voor de verwarming van de timmerfabriek heeft Groothuis  

zijn motverbrander vervangen. De nieuwe verbrander bespaart 

brandstof (houtkrullen) en beperkt het aandeel NOx in de 

rookgassen.

•  In het project Overdinkel zijn vier all electric-woningen 

gerealiseerd. Deze woningen wekken meer energie op dan  

de bewoners verbruiken. In het project Tubbergen zijn twee 

energieleverende woningen gerealiseerd. 

•  Groothuis heeft TU Delft ondersteund in de Solar Decathlon 

2014: het aanpassen van een oud rijtjeshuis door het 

aanbrengen van een ‘tweede huid’ over het huis, met als doel: 

een huis dat volledig op zonne-energie kan draaien.

www.groothuis.nl

Een voorbeeld van een prestigieus project: de Prêt-à-Logerwoning op 

de locatie van Groothuis Wonen te Harbrinkhoek. 
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BOUW

HAZENBERG BOUW

Synergie in bouwen
Hazenberg Bouw is een allround bouwonderneming die 

projecten realiseert in woningbouw, utiliteitsbouw, grootschalige 

renovatie, onderhoud, transformatie, restauratie en herbestem-

mingen. Het werkgebied is voornamelijk Zuid- en Midden-

Nederland. Hazenberg Bouw bestaat uit Bouwbedrijf Hazenberg, 

Aannemingsbedrijf Nico de Bont en Korteweg Bouw. Elk 

dochterbedrijf heeft zijn eigen specialisme. De kracht schuilt in 

de combinaties hiervan, de kwaliteit van het werk, alsmede de 

betrokkenheid, flexibiliteit en creativiteit van de medewerkers.

Hazenberg Bouw is overtuigd van de kracht van samenwerking 

en zoekt daarin ook de integrale verbinding met andere 

TBI-ondernemingen. Samen met ERA Contour en Koopmans 

Bouwgroep ontwikkelt Hazenberg Bouw bijvoorbeeld 

vernieuwende woningbouwconcepten binnen het TBI WOONlab. 

Bovendien is een integrale aanpak van herbestemmingsvraag-

stukken volgens dochteronderneming Nico de Bont het 

antwoord op leegstand van monumenten. Samen met de 

TBI-ondernemingen Synchroon en HEVO heeft Nico de Bont 

‘Ozive | atelier voor herbestemming’ opgericht. In dit atelier 

worden eigenaren en gebruikers van monumentaal vastgoed 

geholpen bij het opstellen, uitwerken en realiseren van haalbare 

herbestemmingsoplossingen. 

Duurzaam ondernemen is een speerpunt. Alle projecten in 

uitvoering worden aangemeld bij Bewuste Bouwers, waarmee 

de duurzaamheid op de bouw in alle facetten wordt onder-

streept. Bovendien is Hazenberg Bouw aangesloten bij de  

‘BIM (Building Information Model) System Engineering groep’  

om faalkosten te verlagen. Hierdoor worden materialen minder 

onnodig verspild. Ook verwerkt Hazenberg Bouw bij voorkeur 

duurzame materialen. Op dit moment onderzoekt de 

onderneming de mogelijkheden om bruikbare restmaterialen via 

een kringloopsysteem aan de particuliere markt aan te bieden.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  Oprichting TBI WOONlab samen met ERA Contour en 

Koopmans Bouwgroep, inclusief aanbod van energie- 

nul-woningen (zie pagina 35).

•  Naast nieuwbouwprojecten ook spraakmakende herbestem-

mingsprojecten opgeleverd en in uitvoering met behoorlijke 

GPR-berekeningen en bijbehorende energielabels niveau  

A en A++. 

•  Invoering van FLOW als platform, bedoeld om samenwerking 

met partners en leveranciers te verbeteren en een slagvaar-

digere manier van werken met projectteams te realiseren op 

kantoor. 

•  Het gebruik van het veiligheids- en gezondheidsplan van 

projecten is verbeterd voor bewaking van duurzaamheidspres-

taties in de uitvoeringsfase. Vanaf 2015 wordt verlangd dat op 

projectniveau een (of meerdere) duurzaamheidsdoelstellingen 

vastgesteld worden. 

•  Deelname aan het Bredaas Energie-initiatief door Korteweg 

Bouw. 

 > Bijlage 3 – Bedrijfsprofielen en wapenfeiten 2014 

Het verbouwde kantoor van Hazenberg Bouw faciliteert een optimale 

en open samenwerking met klanten en partners.

Foto: John Vos Fotografie.

www.hazenberg.nl

 Aannemingsbedrijf Nico de Bont, onderdeel van Hazenberg Bouw,  
is een erkend restauratiebedrijf.
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BOUW 

HEVO

Duurzaam presteren
HEVO is gespecialiseerd in huisvestingsadvies en project-

management op vastgoedgebied. HEVO voorziet opdrachtgevers 

met complexe huisvestingsvraagstukken in onderwijs, overheid, 

zorg en bedrijfsleven van oplossingen die bijdragen aan een 

optimale leef- en werkomgeving. 

Met het unieke concept ‘integraal projectmanagement’ biedt  

HEVO harde garanties voor de prijs en kwaliteit van huisvesting. 

HEVO neemt opdrachtgevers het gehele project management uit 

handen en biedt kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die 

alle aspecten van projectmanagement omvat: architectenselectie, 

bouwmanagement, contractmanagement, design & build, 

integraal ontwerpmanagement, integraal risicodragend 

projectmanagement en risicomanagement.

Bij nieuwbouw- of renovatieprojecten is er geen ruimte voor 

twijfel. HEVO maakt hoogwaardige vastgoedkennis laagdrem-

pelig en bereikbaar. In elke fase van huisvestings- of ontwikkel-

processen voorziet HEVO opdrachtgevers van advies. Op basis 

van betrouwbare onderzoeksinformatie, scherpe analyses, helder 

advies en gegarandeerde resultaten legt de onderneming de 

basis voor professioneel vastgoedbeleid. Zo is HEVO onder 

andere gespecialiseerd in accommodatieonderzoek, financie-

ringsadvies, haalbaarheidsstudies, locatieonderzoek, het 

opstellen van programma’s van eisen, verbouw- en inrichtings-

management en verhuismanagement.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  Verkenning van het circulair serviceconcept voor het kantoor 

2020. In dit concept vindt een verschuiving plaats van bezit 

naar gebruik: gebruikers leasen producten gedurende de 

volledige levenscyclus waarbij de producent als eigenaar 

verantwoordelijk blijft voor de prestaties en het onderhoud. 

Het concept wordt in 2015 nader uitgewerkt.

•  Ondertekening Green Deal circulaire gebouwen.

•  Een drietal HEVO-projecten viel in 2014 in de prijzen:

• –  Publieksprijs Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit  

voor Havo Notre Dame des Anges uit Ubbergen.

• –  Brabantse Stijlprijs voor multifunctionele accommodatie 

klooster Zijtaart.

• –  Award Duurzame Architectuur voor Lyceum Schravenlant  

uit Schiedam voortkomend uit circulaire toepassingen.

•  Lancering en uitreiking van de HEVO Innovatiechallenge  

op de Provada 2014. De Innovatiechallenge is gericht  

op toekomst bestendig maatschappelijk vastgoed dat  

via co-creatie tot stand komt.

HEVO werkte onder meer aan de nieuwbouw van het  

Dr. Mollercollege te Waalwijk. 

www.hevo.nl
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BOUW 

KOOPMANS BOUWGROEP

Samen slimmer werken
De toekomst maken door samen slimmer te werken. Dat 

realiseert Koopmans Bouwgroep door een vooraanstaande, 

ontwikkelende en renderende bouwer te zijn, die zich richt op 

zowel woning- als utiliteitsbouw. Klantgerichtheid, innovatie-

kracht, duurzaamheid en samenwerking zijn kernwaarden voor 

de bedrijfsvoering, waarbij het realiseren van toegevoegde 

waarde voor de opdrachtgevers en stakeholders het 

uitgangspunt is.

Koopmans Bouwgroep is tevens een belangrijke speler in de 

gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling. Projecten moeten 

in samenspraak met betrokkenen resulteren in gebieden en 

gebouwen waar mensen het aangenaam vinden om te wonen, 

werken en recreëren. Middelgrote utiliteitsbouw, woningen en 

onderhoud en renovatie zijn de hoofdactiviteiten van Koopmans 

Bouwgroep. Hierbij ligt de focus op veilig werken, rendement 

behalen, het verlagen van faalkosten en uiteraard meerwaarde 

halen uit de kracht van TBI. In de bedrijfsvoering zijn people, 

planet en profit belangrijke kenmerken. Koopmans Bouwgroep 

voegt daar nog twee pijlers aan toe: process (organisatorische 

ontwikkelingen en innovatie) en procurement (duurzaamheid in 

de inkoopketen). 

De TBI-onderneming onderscheidt zich eveneens op het gebied 

van onderzoek en ontwikkeling. Zo ontwikkelt Koopmans 

Bouwgroep samen met andere TBI-ondernemingen concepten in 

het TBI WOONlab. Ook past Koopmans Bouwgroep nieuwe 

methodes toe. Het Bouw Informatie Model (BIM) wordt ingezet 

om binnen een project LEAN te werken. Dit 3D-model neemt 

een centrale plek in binnen alle projectfases. In het model 

verzamelt Koopmans alle relevante informatie van de betrokken 

partijen. Het resultaat is één Bouw Informatie Model waarmee 

de kwaliteit en efficiency worden vergroot en de faalkosten 

worden verlaagd. Met de tools Scrum en Oobeya zorgt 

Koopmans voor een kortere doorlooptijd en minder faalkosten 

tijdens het project.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  Alle medewerkers van Koopmans hebben een douchecoach 

gekregen om thuis ook meer water te besparen. Bij het 

kantoor in Enschede is een slimme bandenpomp geplaatst  

die zowel door medewerkers als klanten/leveranciers gebruikt 

kan worden. Er zijn voor zowel medewerkers als klanten/

leveranciers laadpalen geplaatst voor de elektrische auto’s.

•  Oplevering van het project Molenwerf in Amsterdam-West: 

een grote transformatie van een voormalig kantoorgebouw 

van Achmea van circa 20.000 m2 naar 185 (huur)apparte-

menten.

•  Realisatie van het nieuwe stadhuis van Almelo, conform 

BREEAM-Excellent. 

•  Koopmans heeft in samenwerking met Groothuis Wonen  

en de Raedthuys Groep vier energieleverende woningen  

in Overdinkel opgeleverd.

•  Op alle bouwplaatsen wordt afval gescheiden en nagenoeg  

op alle projecten wordt gewerkt volgens de richtlijn van 

Bewuste Bouwers.

Koopmans realiseerde in Amsterdam de duurzame transformatie van 

het kantoorcomplex Molenwerf (22.000 m2) tot 185 appartementen. 

Foto: Bouwfotografe.nl 

www.koopmans.nl
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KOMO
Install

BOUW 

MDB

Vlot, veilig en vernieuwend
MDB (Materieel Dienst Bergambacht) is een TBI-onderneming  

die materieel verhuurt aan zowel TBI-ondernemingen als aan 

andere aannemers en bouwondernemingen en deze onder-

steunt met een uitgebreid dienstenpakket. MDB, gevestigd in 

Bergambacht, beschikt over een gedifferentieerd pakket aan 

materieel. In de collectie zitten meer dan 1.000 artikelen, 

waaronder kranen, goederen- en personenliften, hijs- en 

hefmiddelen, steigers, ondersteuningen, bekistingen, keten, 

units, keetwagens, containers, loodsen, elektra, verlichting, 

terreininrichting, machines en handgereedschappen. 

MDB is de kennispartner op het gebied van materieel.  

De onderneming denkt mee met de klant, van offertestadium 

tot uitvoering. Zo adviseren de medewerkers onder andere over 

steigers en ondersteuningen, bekistingen, bouwplaatslogistiek 

en de inrichting van de bouwplaats. Reken- en tekenwerk, 

montage en demontage behoren tot het dienstenpakket en  

het onderhoud wordt gedaan door eigen servicemonteurs.  

Zij kunnen ook het materieel voor de klant keuren (overeen-

komstig NEN 3140 onder supervisie van AMTeK). 

Bovendien werkt MDB samen met diverse ketenpartners, zodat 

de onderneming een zo volledig mogelijk materieelpakket kan 

aanbieden. Ook heeft MDB eigen monteurs en machinisten, 

zodat op de bouwplaats flexibel en betrouwbaar kan worden 

gewerkt. Om duurzaam en innovatief te blijven en te werken 

met het oog op de toekomst, investeert MDB in innovaties in  

de bedrijfsvoering, zoals in een duurzame wasstraat en moderne 

verfsystemen, verwarmingstechnieken en verlichting.  

MDB beschikt over een eigen klantportaal, waarbij klanten zelf 

volledig inzicht hebben in hun materieelinzet. Dit biedt hun 

duidelijkheid en geeft een helder overzicht van hun materieel-

inzet. Bij al deze diensten waarborgt MDB de veiligheid op het 

hoogste niveau. 

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  MDB heeft het TBI-Veiligheidshuis in het leven geroepen. Hier 

worden cursussen voor alle klanten aangeboden. Zo wordt in 

het kader van de TBI-Veiligheidsrichtlijn een cursus ontwikkeld 

voor de TBI-Veiligheidsdag. Deze kan door elke TBI-onder-

neming worden gevolgd onder professionele begeleiding  

van MDB.

•  In 2014 startte MDB een samenwerking met Boels. Hierdoor is 

het mogelijk om klanten een allesomvattend materieelpakket 

op logistiek slimme wijze aan te bieden. 

•  Voor het project Hotel Amstelkwartier realiseerde MDB de 

‘Duurzame Bouwplaats’. 

•  MDB starte een dialoog met enkele TBI-ondernemingen  

en stelde in 2014 een ‘menukaart’ samen van duurzaam 

materieel, om klanten op deze originele manier overzicht  

en informatie te bieden.

MDB voerde een vernieuwd verfsysteem in voor toepassing van de 

TBI-huisstijlkleuren op het TBI-materieel.

www.mdb.nl

 MDB is gecertificeerd volgens het KOMO-Install keurmerk voor de 
installatiesector (BRL6000).
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BOUW 

SYNCHROON

Met lef en liefde ontwikkelen
Synchroon is een pur sang projectontwikkelaar met meer dan  

75 jaar ervaring in het ontwikkelen van woning- en winkel-

projecten. Synchroon houdt van steden en is gefascineerd door 

de rol die steden hebben voor mensen en samenlevingen.  

Vanuit deze fascinatie heeft Synchroon de ambitie om mooie  

in de stad passende gebouwen met een prettige leefomgeving 

te ontwikkelen. Synchroon (her)ontwikkelt gebouwen  

en gebieden die het verschil maken en indruk maken.  

De kernwaarden van Synchroon zijn lef, liefde, mooi, trots en 

warm. Synchroon ontwikkelt met lef en liefde projecten waar 

stadsbewoners trots op zijn. 

Synchroon vindt het van maatschappelijk belang om te 

innoveren en na te blijven denken over het verduurzamen van  

de leefomgeving. Innovatie leidt namelijk tot vernieuwing.  

En vernieuwing leidt tot nieuwe concepten. Concepten waarmee 

Synchroon zijn klanten wil verleiden en de gebouwde omgeving 

wil verbeteren. Een voorbeeld van zo’n concept is het E-House, 

een woning die geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen en 

energie oplevert. Het nieuwe merklabel Ozive staat voor 

samenwerking tussen Synchroon, Nico de Bont en HEVO, dat 

zich volledig richt op het herbestemmen van monumenten.  

Maar er zijn meer nieuwe duurzame concepten in ontwikkeling, 

zoals het XS Deluxe en de volledig zelfvoorzienende woonwijk 

Be Happy.

 

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  E-house (woonconcept) nu energieneutraal wonen, en 

voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen met robuuste  

en bewezen techniek. Met de E-house genomineerd voor  

de TBI Innovatieprijs.

•  Eco space doorontwikkeld en initiatiefplan gemaakt voor 

Dronten 

•  Eerste projecten in verkoop met PV als standaard kopersoptie. 

•  Start bouw van de woontorens Boston & Seattle op 

Wilhelmina pier te Rotterdam met ontwerpcertificaat Breeam 

Very Good. 

•  Start bouw van de nieuwe bedrijfshuisvesting van Waterweg 

Wonen Vlaardingen met ontwerpcertificaat Breeam Very 

Good.

•  Oplevering van twee grote binnenstedelijke herontwikkelings-

projecten: de Pointe in Oegstgeest en Marckhoek te Breda. 

Tevens opening van winkelketen Loft in het gerestaureerde 

winkelpand BK40 in de binnenstad van Arnhem.

•  Binnenstedelijke herontwikkeling winkelcentrum Hogendorp-

kwartier in het kader van herstructureren van een totale wijk 

afgerond.

 

Impressie van de Rotterdamse woontorens Boston en Seattle:  

220 koop- en huurappartementen en 1.500 m² commerciële ruimte 

voor cultuur, winkels en horeca.  

www.synchroon.nl
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INFRA 

MOBILIS

‘Bruggenbouwer’ in projecten
Mobilis is één van de toonaangevende civiele bouwers van 

Nederland. De onderneming verbindt een rijke historie aan een 

toekomstgerichte visie op duurzaamheid en maatschappelijk 

betrokken ondernemerschap. Circa 220 medewerkers werken 

dagelijks aan effectieve, efficiënte oplossingen voor de 

infrastructuur, waterhuishouding en industrie. Als zelfstandige 

onderneming binnen TBI realiseert Mobilis onder andere 

bruggen, tunnels, viaducten, ecoducten, kademuren, wegen, 

stations met omliggende infrastructuur, energiecentrales, 

zuiveringsinstallaties en parkeergarages. 

Met de ontwikkeling van nieuwe technieken, ontwerpkennis, 

risicobeheersing, contractvormen en procesbeheersing is Mobilis 

in staat projecten van elke aard en omvang tot een succes te 

maken. Diezelfde innovatiekracht wordt ook in stelling gebracht 

voor MVO-doelstellingen. Vanuit oprechte betrokkenheid bij het 

energie- en milieuvraagstuk verlaagt Mobilis waar mogelijk het 

energieverbruik. 

Mobilis opereert graag als bruggenbouwer, soms letterlijk, maar 

veel vaker figuurlijk. Zoals alle TBI-ondernemingen gelooft 

Mobilis stellig in de kracht van samenwerking. Complexe, 

multidisciplinaire infraprojecten vergen steeds meer specifieke 

kennis en expertise van verschillende partijen. Alleen door 

eendrachtig samen op te trekken en open en integer met elkaar 

te communiceren, kunnen alle partijen een optimaal project-

resultaat realiseren. Mobilis is de aangewezen partij om die 

samenwerking te mobiliseren.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  In het kader van de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ 

organiseerde Mobilis twee veiligheidsbijeenkomsten met de 

directies van bouwpartners. Daarnaast lanceerde Mobilis de 

veiligheidscultuurcampagne ‘5 sterren veiligheid met Mobi’, 

gericht op gedragsverandering. Mobilis kende over 2014 geen 

ongevallen met verzuim, wat resulteerde in een IF van 0, een 

driejaarlijks gemiddelde van 3,3. 

•  Het integrale, digitale management- en informatiesysteem 

Mobilizer werd in 2014 gelanceerd. Het digitale informatie-  

en managementsysteem van Mobilis focust op kwaliteit, 

procesbeheersing, kennisdeling en waardecreatie. De klant 

kijkt hier ‘live’ in mee en is hier bijzonder enthousiast over. 

•  Onder het motto ‘Let’s Aquanize’ bundelden vier TBI-onderne-

mingen in 2014 hun krachten om een reeks slimme producten 

en diensten aan te bieden aan waterschappen en drinkwater-

bedrijven.

•  Project: Maximabrug – Energieneutrale brug in Alphen aan de 

Rijn, aangenomen in 2014 (duurzaam in balans als credo), zeer 

veel duurzame toepassingen met als doel: efficiënt energie-

gebruik, verantwoord materiaalgebruik, goede inpassing  

in de omgeving en een duurzaam bouwproces. 

•  Prijzen – Over het veelgeroemde project Rotterdam Centraal 

Station daalde een ware prijzenregen neer. Het gedurfde 

ontwerp van Benthem Crouwel Architects, Meyer en Van 

Schooten Architecten and West 8 won de Brunel Award, 

Dutch Design Award, Houtarchitectuurprijs, Nationale Staalprijs 

en Living Daylights Award.

•  Overig: Begin 2014 is het FSC-certificaat behaald. Sterke 

toename van het aantal bouwplaatsen met het Bewuste 

Bouwers-keurmerk.

Het innovatieve dak van het Centraal Station in Rotterdam is van 

staal en glas en bedekt met 10.000 m2 zonnepanelen.

Foto: Siebe Swart.

www.mobilis.nl
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INFRA 

SERVICIS

Trouw aan de klant, klant trouw aan Servicis
Servicis, voorheen SPIE Construction Services, werd in juni 2013 

overgenomen door TBI Infra van SPIE Nederland en maakt 

sindsdien deel uit van het TBI-concern. 

Servicis heeft een lange historie als betonbouwer en beton-

reparateur in verschillende industriële segmenten. Deze aan 

elkaar gelieerde betonspecialismen sluiten uitstekend aan  

op de visie van TBI Infra om meerwaarde te bieden aan 

industriële klanten. Doordat Servicis is voortgekomen uit zowel  

Heijmans Industrie Services als Spie Constructie Services heeft  

de onderneming nog steeds een goede relatie met deze 

bedrijven.

Servicis heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. 

Dit resulteert in een trouwe klantenkring. Met deze klantenkring, 

die geregeld als referentie wordt opgegeven, heeft Servicis zich 

als doel gesteld zijn netwerk de komende jaren verder uit te 

breiden.

Met gediplomeerde betononderhoudskundigen is Servicis  

in staat een bijdrage te leveren binnen TB Infra op het gebied 

van asset management. Servicis ziet asset management  

in de industrie steeds vaker op de voorgrond treden.  

Met de opgedane kennis binnen TBI kan Servicis zijn klanten 

uitstekend op dit gebied helpen.

Servicis heeft inmiddels zijn draai binnen TBI goed gevonden.  

Dit heeft geresulteerd in twee succesvolle tenders die inmiddels 

met de collega-bedrijven Croon en Wolter & Dros zijn 

uitgevoerd. Samen bieden de ondernemingen toegevoegde 

waarde.

Al jaren timmert Servicis aan de weg met uitstekende 

veiligheidscijfers. De afgelopen vijf jaar heeft er geen enkel 

ongeval plaatsgevonden. Services is hierop met recht trots. 

Servicis is verantwoordelijk voor een 150 kV-transformatorstation 

voor de nieuwe energiekabelverbinding van energiebeheerder  

TenneT die wordt aangelegd nabij Roosendaal.

www.servicis.nl

 > Bijlage 3 – Bedrijfsprofielen en wapenfeiten 2014 
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INFRA 

TIMMERMANS

Werken aan een duurzame toekomst
Timmermans Infratechniek is actief in de grond-, weg- en 

waterbouwsector. Sinds het najaar van 2012 is de onderneming 

onderdeel van TBI Infra en als zelfstandige onderneming 

gespecialiseerd in het aannemen en uitvoeren van vaak 

complexe infrastructurele projecten voor de overheid, industriële 

en petrochemische ondernemingen, bouwbedrijven en 

waterschappen in Nederland, Duitsland en België. Timmermans 

profileert zich op de markt door bijzondere producten aan  

te bieden. Naast de reguliere infrastructurele werken is de onder-

neming gespecialiseerd in kunststoftechniek en (tijdelijke) 

grondkerende constructies, waaronder damwanden, berliner-

wanden en (grout)ankers.

Met de wetenschap dat grondstoffen niet oneindig beschikbaar 

zijn, is duurzaamheid een steeds belangrijker thema voor 

Timmermans. De onderneming startte in 2013 een CO2-inventa-

risatie met het doel in 2014 aan te sluiten op het hoge niveau 

dat TBI Infra heeft op de CO2-prestatieladder. Inmiddels is een 

flinke sprong gemaakt. Zo investeerde Timmermans in een 

nieuwe funderingsmachine om trillingsarm damwanden aan  

te brengen. Hiermee wordt direct ook een belangrijke 

brandstofbesparing gerealiseerd. Op andere terreinen zijn ook 

optimalisaties doorgevoerd, waardoor Timmermans inmiddels 

trede vijf op de CO2-prestatieladder heeft bereikt.

De nieuwe Timmermans-heimachine realiseert een belangrijke 

brandstofbesparing en stoot veel minder CO2 uit. 

www.timmermans-infra.nl
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INFRA 

VOORBIJ PREFAB BETON

Robuust als beton
Voorbij Prefab Beton specialiseert zich al tientallen jaren in  

de ontwikkeling en toelevering van duurzame prefabbeton-

elementen. Voorbij Prefab Beton richt zich voornamelijk  

op de woningbouw, maar realiseert ook projecten in de infra, 

industrie en utiliteitsbouw. Samen met de klant wordt gezocht 

naar verantwoorde en passende oplossingen voor de meest 

uiteenlopende projecten. De verschillende TBI-ondernemingen 

zijn een belangrijke klant van Voorbij Prefab Beton en daarnaast 

biedt de onderneming zijn producten en diensten ook aan in de 

markt. Voorbij Prefab Beton staat voor ervaring, partnerschap en 

allround capaciteit. 

De medewerkers van Voorbij Prefab Beton spelen een grote rol 

in het waarborgen van de hoge kwaliteit van de producten en 

diensten. Het ontwikkelen van talent, leiderschap en kennis door 

het aanbieden van opleidingen en doorgroeimogelijkheden 

binnen de organisatie zorgt ervoor dat deze hoge kwaliteit 

gegarandeerd blijft. Hieraan wordt veel aandacht besteed. 

Verder gaat de TBI-onderneming vanuit maatschappelijk 

oogpunt bewust om met het leefmilieu, de veiligheid, de 

gezondheid en het welzijn van de medewerkers en de 

organisatie.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  In de tweede helft van 2014 stond de woningbouw centraal. 

Het project Vlaardings Geluk II is een van de projecten waarin 

Voorbij Prefab Beton samen met ERA Contour 134 woningen 

bouwde. 

•  Voorbij Prefab Beton is één van de TBI-ondernemingen die  

de krachten bundelen in de verschillende concepten van het  

TBI WOONlab. In 2014 werd het concept lekkerEIGENhuis 

gelanceerd, betaalbare woningen die binnen twaalf weken 

worden gebouwd en naar eigen individuele woonsmaak 

samen te stellen zijn. Ook werden de eerste woningen van  

dit concept gebouwd. Voorbij Prefab Beton leverde de 

betonelementen. 

 

Het nieuwste concept van Voorbij Prefab Beton is FFL: brandwerende 

duurzame betonelementen met een levensduur van minimaal 

honderd jaar.

www.voorbij-prefabbeton.nl

 > Bijlage 3 – Bedrijfsprofielen en wapenfeiten 2014
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INFRA 

VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK

Denkkracht – Daadkracht – Draagkracht
Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd in het uitvoeren 

van alle voorkomende funderingswerkzaamheden en biedt 

klanten een totaaloplossing, van ontwerp en engineering tot 

uitvoering. Daarmee is Voorbij Funderingstechniek toonaan-

gevend als het gaat om het leveren van draagvermogen voor  

de infra-, water-, utiliteits- en industriebouw. Voorbij Funderings-

techniek is daarnaast actief in de woningbouw bij grotere 

projecten en specifieke vraagstukken. De grond- en water-

kerende constructies van Voorbij Funderingstechniek worden 

toegepast bij de aanleg van bouwputten, parkeerkelders, 

kademuren en kofferdamconstructies. Het funderingsbedrijf 

beschikt over een uitgebreid machinepark voor de installatie  

van diverse funderingspalen, dam-, combi- en Geolock®-

foliewanden. 

Voorbij Funderingstechniek streeft naar duurzame relaties, 

gebaseerd op een brede dienstverlening. Het doel is om  

in overleg met klanten te komen tot zowel kwalitatief 

hoogwaardige als technisch en economisch verantwoorde 

constructies, passend in het totale bouwproject en bij specifieke, 

lokale omstandigheden. In deze oplossingen heeft Voorbij 

Funderingstechniek uiteraard aandacht voor kwaliteit, veiligheid, 

gezondheid en milieu. Er is dan ook een strikt beleid rondom 

duurzaam ondernemerschap. De normen worden verzekerd 

door te werken conform de richtlijnen van ISO 9001, ISO 14001, 

VCA** en de CO2-prestatieladder. Hierop wordt Voorbij 

structureel getoetst door een onafhankelijke instantie.

DUURZAME WAPENFEITEN 2014

•  Voorbij Funderingstechniek ontwikkelde een innovatief 

paalsysteem met de naam Effector, waarmee prefabpalen 

trillingsvrij en geluidsarm kunnen worden geïnstalleerd.  

In 2014 vonden diverse proeven plaats. Het systeem is nog 

volop in ontwikkeling. 

•  Samen met Cofra heeft Voorbij Funderingstechniek de 

installatietechniek voor het plaatsen van Geolock®-foliewanden 

verder ontwikkeld. Een Geolock®-foliewand is een kunststof 

scherm dat vanwege de goede afdichting veelal wordt 

toegepast voor het keren van vervuilde grond en grondwater. 

Deze methode werd in 2014 voor het eerst toegepast in een 

infrastructureel project. 

•  2014 was ook het jaar van een aantal bijzondere projecten, 

zoals windpark Zuidwester, onderdeel van windpark 

Noordoostpolder. Het deelproject Zuidwester bestaat uit twaalf 

windturbines. Voorbij Funderingstechniek plaatste zestig 

prefabpalen en circa 2.400 hogesnelheidspalen (HSP) per 

turbine.

Voor Windpark Zuidwester, onderdeel van windpark Noordoostpolder, 

leverde en installeerde Voorbij Funderingstechniek zestig prefabpalen 

en 2.400 hogesnelheidspalen per windturbine.

www.voorbijfunderingstechniek.nl
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Hoofden  

(gemiddeld)
IF(TBI)  

ratio
Verzuim  

(%)
CO2-emissie 

(ton)

CO2  
ladder  

(niveau)
Afval  
(ton)

Afval- 
scheiding  

(%)
 

TECHNIEK

Acto Informatisering  104 0  3,2  237  3  27  100 

Alfen  153  8,5  5,5  704  3  92  100 

Croon Elektrotechniek*  2.229 3,3  3,2  8.513  4  782  83 

Eekels Technology  372  3,9  3,6 975  3  214  99 

Fri-Jado  523  8,3  4,4  3.565  4  794  100 

Wolter & Dros  1.459  5,0  5,2  5.321  4  939  95 

WTH Vloerverwarming  88 –  4,6  267  5  80  100 

BOUW

ERA Contour  291  9,5  4,0  1.306  3  2.711  59 

Groothuis Wonen  85  18,3  2,6  1.196  –  470  39 

J.P. van Eesteren  445  10,2  6,1  2.317  4  5.318  30 

Hazenberg Bouw*  212  8,0  4,8  1.142  4  2.110  48 

HEVO  70 –  2,6 379  3  3  100 

Koopmans Bouwgroep  228  20,6  4,6  727  4  1.718  56 

MDB (& SSC)*  89 –  6,3  523  3  229  89 

Synchroon  33 –  7,8  361  –  19  100 

INFRA

Mobilis  188 –  4,6  1.167  5  2.762  91 

Servicis  52  –  9,1  180 5 – –

Timmermans  26  –  6,1  569  5  55 100

Voorbij Funderingstechniek  79  28,5  3,5  2.045  5  812  97 

Voorbij Prefab Beton  77  8,9  4,5  468  5  1.721  93 

TBI Holdings  30 0  1,9  –  4  100 

TBI Techniek  4.928  4,4  4,2  19.582  –  2.928  94 

TBI Bouw  1.453  10,9  4,9  7.951  –  12.578  44 

TBI Infra  370  7,7  5,3  4.429  5  5.295  92 

TBI  6.781 6,1  4,4  31.962  –  20.801  63 

 

TBI rapporteert alleen over zijn aandeel in activiteiten op Nederlandse bodem, activiteiten in het buitenland zijn 

derhalve niet meegenomen in deze cijfers. Zie bijlage 5 voor een uitgebreide toelichting op alle gehanteerde 

definities, scopes en berekenwijzen.

* Cijfers van Croon Elektrotechniek zijn inclusief cijfers van HVL dat in 2013 is opgegaan in Croon. 

*  Cijfers van Hazenberg Bouw zijn inclusief de ondernemingen Korteweg Bouw, Nico de Bont en  

Bouwbedrijf Hazenberg. 

* De CO2-cijfers van MDB zijn inclusief TBI Bouw SSC, ICT-dienstverlener van TBI Bouw en Infra.

BIJLAGE 4 – KERNCIJFERS TBI-ONDERNEMINGEN
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 KPI Meetmethode en berekenwijze Definities en scope

Veiligheid & gezondheid

Arbeidsongevallen  

met verzuim 

Som van het aantal arbeidsongeval-

len met verzuim (inclusief het aantal 

arbeidsongevallen waarvoor een 

meldingsplicht geldt aan de 

inspectiedienst SZW)

• Een arbeidsongeval waarbij de betrokken persoon minimaal de gehele 

daaropvolgende werkdag afwezig is (en geen vervangend werk heeft 

uitgevoerd). Inclusief arbeidsongevallen waarvoor een meldingsplicht geldt 

aan de inspectiedienst SZW.

• Scope: alle eigen medewerkers (cao/direct en UTA/indirect) en inleners. 

Indien gewerkt wordt in combinatie dan worden alleen de arbeidsongeval-

len van TBI-medewerkers mee gerekend. 

Injury Frequency rate Totaal aantal arbeidsongevallen met 

verzuim maal 1 miljoen gedeeld 

door het totaal aantal gewerkte 

uren

• Het totaal aantal gewerkte uren van TBI-medewerkers (cao en UTA) en 

inleners. Uren worden berekend op basis van werkelijke uren. Indien niet 

inzichtelijk wordt het aantal gewerkte uren per medewerker (voltijdse 

eenheden fte) gesteld op 1.600 uren.

• Scope: alle medewerkers in dienst van TBI (cao/direct en UTA/indirect) en 

inleners. Indien gewerkt wordt in combinatie dan worden alleen de 

arbeidsongevallen van TBI-medewerkers meegerekend.

Ziekteverzuim-

percentage

Totaal aantal ziekteverzuimdagen 

gedeeld door het aantal beschikbare 

werk dagen

• Alle werkdagen (exclusief weekenden en feestdagen) die verzuimd zijn, 

vermenigvuldigd met de deeltijdfactor (fte). Hierbij wordt zwangerschaps- 

en bevallingsverlof niet meegenomen. Ziekte door zwangerschap en 

ongevallen wordt wel meegenomen.

• Het totaal van het aantal werkdagen dat medewerkers in dienst waren  

(dus inclusief eventuele afwezigheid door ziekte of verlof). Dit totaal aantal 

werkdagen wordt vervolgens vermenigvuldigd met de deeltijdfactor (fte). 

Weekenden en publieke feestdagen worden niet meegerekend.

• Scope: alle eigen medewerkers: cao/direct en UTA/indirect (inleners 

uitgesloten).

Ziekteverzuim  

door arbeids- 

ongevallen

Totaal aantal verzuimdagen als 

gevolg van een arbeidsongeval 

gedeeld door het totaal aantal 

verzuimdagen

• Alle werkdagen die verzuimd zijn ten gevolge van een arbeids-/bedrijfs-

ongeval, de dag van het ongeval niet meegerekend, vermenigvuldigd  

met fte.

• Alle werkdagen (exclusief weekenden en feestdagen) die verzuimd zijn, 

vermenigvuldigd met de deeltijdfactor (fte). Hierbij wordt zwangerschaps- 

en bevallingsverlof niet meegenomen. Ziekte door zwangerschap en 

ongevallen wordt wel meegenomen.

• Scope: alle eigen medewerkers: cao/direct en UTA/indirect (inleners 

uitgesloten).

BIJLAGE 5 – KPI DASHBOARD
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 > Bijlage 5 – KPI dashboard

 KPI Meetmethode en berekenwijze Definities en scope

Energie & CO2

Relatief  

energieverbruik

Totale hoeveelheid energieverbruik 

(GJ) gedeeld door de omzet

• Energiegebruik: alle brandstoffen die in een bedrijf worden omgezet naar 

bruikbare energie.

• Scope: rapportage op basis van scope 1 en 2 van SKAO / CO2-prestatie-

ladder. Betreft alle bedrijfsactiviteiten van TBI in Nederland: vestigingen, 

transport en projecten. Indien een TBI-onderneming in combinatie werkt, 

worden de activiteiten proportioneel (naar aandeel van de TBI-onderneming 

zoals geregistreerd in de financiele administratie) meegenomen. Indien als 

onderaannemer gewerkt wordt, wordt energieverbruik alleen meegenomen 

indien dit wordt doorberekend aan de TBI-onderneming.

Relatieve CO2-emissie Totale hoeveelheid CO2-emissies 

(ton) gedeeld door de omzet

• Scope 1- of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals 

emissies door eigen gas- en olieverbruik en transportbrandstoffen. SKAO 

rekent broeikasgassen door gebruik van airco en koelgassen niet mee. 

• Scope 2- of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking 

van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales  

die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent zakelijk vliegverkeer en zakelijke 

kilometers met privéauto’s tot scope 2.

• Scope: rapportage op basis van scope 1 en 2 van SKAO / CO2-prestatie -

ladder. Betreft alle bedrijfsactiviteiten van TBI in Nederland: vestigingen, 

transport en projecten. Indien een TBI-onderneming in combinatie werkt, 

worden de activiteiten proportioneel (naar aandeel van de TBI-onder-

neming, zoals geregistreerd in de financiële administratie) meegenomen. 

Indien als onderaannemer gewerkt wordt, wordt energieverbruik alleen 

meegenomen indien dit wordt doorberekend aan de TBI-onderneming.

Opbouw 

leasewagenpark  

naar emissie 

Gemiddelde CO2-emissie (norm-

opgave) per voertuig per kilometer  

(gram CO2/km)

• Scope: alle voertuigen vallend binnen het TBI-raamcontract met Athlon Car 

Lease (voertuigen van Koopmans Bouwgroep en Synchroon zijn daarin niet 

inbegrepen).
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 KPI Meetmethode en berekenwijze Definities en scope

Duurzame keten

Scheidingspercentage Hoeveelheid bouw- en sloopafval 

(ton) gedeeld door de totale 

hoeveelheid afval (ton)

 

• Bouw- en sloopafval: afval dat vrijkomt bij bouw- en sloopwerken in welke 

vorm dan ook. De volgende afvalstoffen maken geen deel uit van bouw- en 

sloopafval: chemische afvalstoffen, asbesthoudende/-gelijkende materialen, 

dakrenovatieafval en grond, zand en puin.

• Scope: alle afvalstromen van de TBI-ondernemingen (vestigingen en 

projecten). Indien een TBI-onderneming in combinatie werkt, worden  

de activiteiten proportioneel (naar aandeel van de TBI-onderneming zoals 

geregistreerd in de financiële administratie) meegenomen. Indien als 

onderaannemer gewerkt wordt, wordt energieverbruik alleen meegenomen 

indien dit wordt doorberekend aan de TBI-onderneming. 

Aandeel  

duurzaam hout

Hoeveelheid ingekocht gecertifi-

ceerd duurzaam hout (m3) gedeeld 

door de totale hoeveelheid 

ingekocht hout (m3)

• Gecertificeerd hout dat valt binnen het kader van het Bouw en Hout 

Convenant (van FSC). Daarin is de definitie van TPAC leidend voor 

gecertificeerd duurzaam hout: FSC voor hout afkomstig uit gematigde  

én tropische streken en PEFC voor hout uit gematigde streken. 

• Scope: al het ingekocht hout door de TBI-ondernemingen: Hazenberg,  

J.P. van Eesteren, ERA Contour, Groothuis Wonen, Koopmans Bouwgroep, 

Mobilis en MDB. De wijze waarop projecten uitgevoerd in combinatie zijn 

meegenomen, is niet eenduidig.

Duurzaamheid  

in leveranciers-

beoordeling

Totaal aantal uitgevoerde beoor-

delingen van leveranciers en/of 

onderaannemers waarbij veiligheid 

en/of milieuprestaties deel uitmaak-

ten, gedeeld door het totaal aantal 

uitgevoerde beoordelingen

• Beoordeling: formele beoordeling van geleverde diensten / producten 

uitgevoerd door de inkooporganisatie van de TBI-onderneming (vaak 

uitgevoerd na afloop van een project).

• Veiligheidsprestaties: geleverde prestaties / activiteiten ten dienste van  

de veiligheid in brede zin (zoals: aantal incidenten / arbeidsongevallen, 

organisatie van / aanwezigheid bij toolboxes (inclusief veiligheidsinstructies), 

aandacht voor werkomstandigheden (arbo), etc.).

• Milieuprestaties: geleverde prestaties / activiteiten ten dienste van het milieu 

in brede zin (zoals: omgang met afval, medewerking aan milieuverantwoord 

gebruik van (bouw)materialen, etc.). 

• Scope: alle uitgevoerde beoordelingen van leveranciers en/of onder-

aannemers door de TBI-ondernemingen.
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 > Bijlage 5 – KPI dashboard

 KPI Meetmethode en berekenwijze Definities en scope

Medewerkersbetrokkenheid

Personeelsverloop  

op eigen verzoek

Totaal aantal medewerkers 

(hoofden) dat op eigen verzoek  

uit dienst treedt, gedeeld door  

het totaal aantal medewerkers 

(hoofden) vermenigvuldigd met 100

• Aantal medewerkers aan het begin van het jaar opgeteld met het aantal 

medewerkers aan het eind van het jaar gedeeld door twee (exclusief 

uitzendkrachten en stagiair(e)s).

• Scope: alle medewerkers in dienst van TBI: cao/direct en UTA/indirect 

personeel. 

Functionerings- / 

beoordelings-

gesprek 

Totaal aantal functionerings- of 

beoordelingsgesprekken (waarbij 

geldt: maximaal 1 per medewerker 

per jaar) gedeeld door het gemid-

deld aantal medewerkers 

• Betreft een gesprek over prestaties en/of persoonlijke ontwikkeling tussen 

een medewerker en zijn/haar leiding gevende. Dit kan eveneens worden 

besproken tijdens een regulier beoordelingsgesprek.

• Gemiddeld aantal medewerkers: aantal medewerkers (in hoofden) in dienst 

van de TBI-onderneming aan het begin van het jaar opgeteld met het aantal 

medewerkers aan het eind van het jaar gedeeld door twee (exclusief 

uitzendkrachten en stagiair(e)s).

• Scope: alle medewerkers in dienst van TBI: cao/direct en UTA/indirect 

personeel (inleners uitgesloten).

Integriteit

Meldingen over de  

TBI Gedragscode 

Som van het aantal meldingen 

gedaan bij de betreffende  

Compliance Officer

• Officieel bericht over een gebeurtenis waarbij potentieel sprake zou kunnen 

zijn van het overtreden van de gedragscode.

• Een onafhankelijke (interne) al dan niet toezichthouder die toetst of de 

gedragscode en/of wettelijke regelingen met betrekking tot de gedragscode 

worden nageleefd. 

• Scope: meldingen die betrekking hebben op medewerkers van TBI:  

cao/direct en UTA/indirect (inleners uitgesloten).

Overtredingen  

van de TBI Gedrags- 

code 

Som van het aantal geconstateerde 

overtredingen van de TBI Gedrags-

code 

• Geconstateerde overtreding: het niet naleven van één of meer regels  

uit de gedragscode, vastgesteld door een TBI Compliance Officer.

• Scope: overtredingen die betrekking hebben op medewerkers van TBI:  

cao/direct en UTA/indirect (inleners uitgesloten).
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Materiële aspecten Beheersingsprocessen Evaluatieprocessen

Economische prestaties In het financiële jaarverslag van TBI wordt uitgebreid 

gerapporteerd over de sturing op financiële waarde. 

Beoordeling door interne controle, externe accountants-

controle, jaarverslaglegging en rapportage aan Raad van 

Commissarissen en Raad van Accreditatie.

Energie Voor TBI-ondernemingen is energiereductie een 

standaardonderdeel van hun Actieplan Duurzaam 

Ondernemen. Daarbij hebben ze door hun positie  

op de CO2-prestatieladder (zie bijlage 4) ook inspan-

ningsverplichtingen. 

Als concern stuurt TBI via het leasecontract op goede 

energieprestaties van voertuigen (KPI). 

Doelstellingen en actieplannen worden geëvalueerd door 

de CR-directie. Jaarlijkse toetsing van footprint en 

voortgang door certificerende instantie op basis van 

CO2-prestatieladder. 

Het leasecontract wordt beheerd door een stuurgroep. 

Emissies Voor de TBI-ondernemingen is reductie van CO2 een 

standaardonderdeel van het Actieplan Duurzaam 

Ondernemen. Daarbij hebben ze door hun positie op  

de CO2-prestatieladder (zie bijlage 4) ook inspannings-

verplichtingen. Reductie van CO2 is tevens onderdeel  

van de prestatieregeling voor directieleden van  

TBI-ondernemingen.

Op concernniveau heeft TBI een raamcontract voor het 

gebruik van groene stroom door alle ondernemingen  

en bouwplaatsvoorzieningen. Daarnaast wordt door  

TBI via het lease contract gestuurd op de inzet van 

schone voertuigen. 

Doelstellingen en actieplannen worden geëvalueerd door 

de CR-directie. Jaarlijkse toetsing van footprint en 

voortgang door certificerende instantie op basis van 

CO2-prestatieladder. 

Het leasecontract wordt beheerd door een stuurgroep. 

Afvalstromen Voor de TBI-ondernemingen is afvalscheiding een vast 

onderdeel van het Actieplan Duurzaam Ondernemen. 

Het raamcontract voor de verwerking van bouwafval 

wordt beheerd door een kerngroep inkoop bouw en  

een specifieke gebruikersgroep.

Rapportages van afvalverwerkers worden verwerkt in 

kwartaal- en jaarrapportages voor de Raad van Bestuur  

en Raad van Commissarissen van TBI.

Compliance TBI-ondernemingen dienen vanzelfsprekend te voldoen 

aan vigerende wet- en regelgeving. 

TBI-ondernemingen rapporteren ieder jaar over sancties 

en/of boetes als gevolg van het overtreden van wet- en 

regelgeving. Milieu- en arbo-gerelateerde overtredingen 

worden besproken in het kwartaaloverleg van de 

TBI-KAM-groep. 

Supplier environmental 

assessment

TBI-ondernemingen onderhouden op hun eigen manier 

contacten met hun leveranciers, vaak door de afdeling 

inkoop. De wijze waarop en methode waarmee 

leveranciers worden beoordeeld, varieert.

TBI-ondernemingen rapporteren jaarlijks over het aantal 

en de wijze waarop zij leveranciers beoordelen.

BIJLAGE 6 – DISCLOSURE OF MANAGEMENT APPROACH (DMA)
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 > Bijlage 6 – Disclosure of Management Approach (DMA)

Materiële aspecten Beheersingsprocessen Evaluatieprocessen

Werkgelegenheid/ 

veiligheid

Alle TBI-ondernemingen beschikken over een veiligheids-

systeem conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn. Veiligheid  

is daarbij een vast onderdeel van hun Actieplannen 

Duurzaam Ondernemen. Veiligheidsprestaties vormen 

een onderdeel van de prestatieregeling van de directies 

van TBI-ondernemingen.

TBI-ondernemingen rapporteren ieder kwartaal over hun 

veiligheidsprestaties (arbeidsongevallen). Sinds 2014 

beschikt TBI over een bedrijfseigen auditsysteem dat is 

uitgevoerd door TNO. Resultaten zijn teruggekoppeld 

aan de directies van TBI-ondernemingen.

Opleiding en 

ontwikkeling

TBI-ondernemingen hebben eigen beleid ten aanzien  

van opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers.

TBI-ondernemingen dienen ieder jaar te rapporteren over 

beoordelings- en/of functioneringsgesprekken.

Mensenrechten De TBI-ondernemingen hebben een veiligheidssysteem 

volgens de TBI-Veiligheidsrichtlijn. Veiligheid is daarbij 

een vast onderdeel van hun Actieplannen Duurzaam 

Onder nemen. Veiligheidsprestaties vormen een 

onderdeel van de prestatieregeling van de directies  

van TBI-ondernemingen.

TBI-ondernemingen rapporteren ieder kwartaal over hun 

veiligheidsprestaties (arbeidsongevallen). Sinds 2014 

beschikt TBI over een bedrijfseigen auditsysteem dat is 

uitgevoerd door TNO. Resultaten zijn teruggekoppeld 

aan de directies van TBI-ondernemingen.

Maatschappelijke 

betrokkenheid

TBI-ondernemingen hebben eigen beleid ten aanzien  

van donaties en sponsoring van maatschappelijke 

doelen.

TBI-ondernemingen rapporteren jaarlijks over de verdeling 

van middelen.

Product responsibility TBI-ondernemingen hebben eigen systemen om hun 

klanttevredenheid te meten. De wijze waarop ze dat 

doen, varieert.

De wijze waarop TBI-ondernemingen opvolging geven 

aan klanttevredenheid varieert. Jaarlijks rapporteren 

TBI-ondernemingen over het aantal en de wijze waarop 

klanttevredenheid is gemeten. 
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 2014 2013 2012 2011 2010

GECONSOLIDEERDE GEGEVENS1

Bedrijfsopbrengsten 1.603 1.744 2.122 2.172 2.024

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen2 31,0 32,6 66,5 59,4 45,3

Bedrijfsresultaat2 8,0 9,6 41,6 33,3 18,0

Nettoresultaat 1,4 -13,1 5,8 24,2 -33,6

Totale activa 746,9 827,3 870,3 995,0 942,6

Eigen vermogen 245,9 244,7 261,7 263,3 239,4

Rentedragende langlopende schulden 24,7 26,5 25,5 2,6 2,1

Rentedragende kortlopende schulden 18,5 35,9 6,9 7,0 30,0

Nettowerkkapitaal 72,4 58,7 57,7 52,2 -76,7

Liquide middelen 123,4 149,0 129,4 216,1 237,4

Nettoliquiditeit 104,9 113,1 122,5 209,1 207,4

Ontvangen opdrachten 1.491 1.613 1.780 1.940 2.140

Orderportefeuille 1.743 1.815 1.916 2.394 2.796

Netto-investeringen in materiële vaste activa 6,5 15,1 24,2 24,2 21,0

Afschrijving materiële vaste activa 21,4 22,2 24,0 25,2 26,6

Gemiddeld aantal medewerkers 6.967 7.717 8.216 8.498 8.736

Aantal medewerkers ultimo jaar 5.981 7.351 8.143 8.253 8.742

RATIO’S

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in %  

van bedrijfsopbrengsten2 1,9 1,9 3,1 2,7 2,2

Bedrijfsresultaat in % van bedrijfsopbrengsten2 0,5 0,6 2,0 1,5 0,9

Nettoresultaat in % van

 − bedrijfsopbrengsten 0,1 -0,8 0,3 1,1 -1,7

 − het eigen vermogen 0,6 -5,4 2,2 9,2 -14,0

Solvabiliteit in % 32,9 29,7 30,2 26,6 25,4

      

1  Bedragen in miljoenen euro’s en aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

2  Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).

BIJLAGE 7 – FINANCIËLE KERNCIJFERS TBI 
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Begrip Definitie

Arbeidsongeval Een arbeidsgerelateerd incident (uitgezonderd woon-/werkverkeer), dat heeft geleid  

tot letsel, ziekte of overlijden.  

Arbeidsongeval met verzuim (voor IFTBI) Een arbeidsongeval waarbij de betrokken persoon minimaal de gehele daaropvolgende 

werkdag afwezig is (en geen vervangend werk heeft uitgevoerd). 

Arbeidsongeval zonder verzuim Een arbeidsongeval, waarbij de betrokken persoon zijn werkzaamheden binnen twee uur 

weer heeft hervat.  

Beoordelings- of functioneringsgesprek Een gesprek over prestaties en/of persoonlijke ontwikkeling tussen een medewerker en zijn/

haar leidinggevende. Dit kan eveneens worden besproken tijdens een regulier beoordelings-

gesprek. 

Beschikbare werkdagen Het totaal van het aantal werkdagen dat de medewerkers in 2014 in dienst waren (dus 

inclusief eventuele afwezigheid door ziekte of verlof). Dit totaal aantal werkdagen wordt 

vervolgens vermenigvuldigd met de deeltijdfactor (fte). Weekenden en publieke feestdagen 

worden niet meegerekend. 

Boete Een geldbedrag dat de schuldige partij aan de handhavende instelling dient te betalen.  

(o.a. arbo, milieu, mededinging, productaansprakelijkheid, etc.)  

N.B. het niet nakomen van contractuele eisen tussen partijen (resulterend in claims)  

is hiervan uitgesloten.

Compliance Officer Een onafhankelijke (interne) al dan niet toezichthouder die toetst of de gedragscode en/of 

wettelijke regelingen met betrekking tot de gedragscode worden nageleefd. Deze persoon 

heeft een signalerende en corrigerende functie. Meldingen over de gedragscode binnen 

TBI-ondernemingen worden bij de CO per onderneming gedaan. Bij TBI Holdings is de 

externe toezichthouder het Hoofd Juridische Zaken. 

Dienstverbanden Vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst met een TBI-onderneming. 

Duurzaam hout Gecertificeerd hout dat valt binnen het kader van het Bouw en Hout Convenant (van FSC). 

Daarin is de definitie van gecertificeerd duurzaam hout die van TPAC (TPAS): FSC-gecertifi-

ceerd, PEFC-gecertificeerd en hout met een MTCS-keurmerk.  

Ernstig arbeidsongeval Hieronder vallen alle arbeidsongevallen waarvoor een meldingsplicht geldt aan de inspectie-

dienst SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Het betreft een arbeidsongeval dat heeft geleid tot 

de dood, ziekenhuisopname, blijvend letsel of blijvende gezondheidsschade. 

Ervaringsleerplaatsen Een ingevulde (tijdelijke) arbeidsplaats vallend onder de directe verantwoordelijkheid van  

de betreffende TBI-onderneming, met als expliciet doel om de betreffende persoon zich te 

laten ontwikkelen. Denk hierbij aan stagiair(e)s, leerlingen, leerbanen, BBL, BPV, bouwplaats-

leerlingen, etc.  

Gewerkte uren Het totaal aantal gewerkte uren van TBI-medewerkers (cao en UTA) en inleners. Uren worden 

berekend op basis van werkelijke uren. Indien niet inzichtelijk wordt het aantal gewerkte uren 

per medewerker (voltijdse eenheden fte) gesteld op 1.600 uren. 

 

BIJLAGE 8 – DEFINITIES EN AFKORTINGEN 
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Begrip Definitie

Inleners Werknemers en zelfstandigen die geen dienstverband hebben bij TBI maar wel rechtstreeks 

worden aangestuurd door de TBI-leidinggevenden. 

Melding Officieel bericht over een gebeurtenis waarbij potentieel sprake zou kunnen zijn van het 

overtreden van de gedragscode. 

Niet-monetaire sanctie Alle maatregelen, zoals juridische straffen en disciplinaire straffen (niet zijnde het betalen  

van een geldbedrag), waarmee negatief wordt gereageerd op een overtreding van een 

onder neming op geldende wet- en regelgeving. (o.a. arbo, milieu, mededinging, product  -

aan sprakelijkheid, etc.) 

Onderaannemer Organisatie die een dienst of product levert aan de betreffende TBI-onderneming,  

en daarvoor ook verantwoordelijk draagt. 

Opleidingen Alle activiteiten gericht op (het onderhouden van) kennis en vaardigheden van medewerkers. 

Dit betreft ‘in companytrainingen’ (binnen TBI-ondernemingen of TBI-breed), externe 

trainingen en seminars / congressen. 

Overtreding Het niet naleven van één of meer regels uit de gedragscode, vastgesteld door een  

TBI Compliance Officer. 

Sancties Alle maatregelen, zoals juridische straffen en disciplinaire straffen, waarmee negatief wordt 

gereageerd op een overtreding van de TBI Gedragscode. 

Scope 1-emissies of directe emissies Scope 1- of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen 

gas- en olieverbruik (bijvoorbeeld gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies 

door het eigen wagenpark.  

Scope 2-emissies of indirecte emissies Scope 2- of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit  

die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren.  

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO: eigenaar van de  

CO2-prestatieladder) rekent zakelijk vliegverkeer en zakelijke kilometers met privéauto’s  

tot scope 2.  

Social return Tijdelijke arbeidsplaatsen direct vallend onder verantwoordelijkheid van de TBI-onderneming, 

ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak volgend uit eisen van de 

betreffende gemeente (bijvoorbeeld een verkeersregelaar). 

TBI Gedragscode Schriftelijk stuk van TBI waarin regels en richtlijnen worden gegeven ter voorkoming van 

conflicten tussen het zakelijk belang en de privébelangen van betrokkenen, misbruik van 

vertrouwelijke informatie en die richting geeft aan gedragsnormen binnen TBI. 

Toezichthouder Een onafhankelijke (interne) al dan niet toezichthouder die toetst of de TBI Gedragscode  

en/of wettelijke regelingen met betrekking tot de TBI Gedragscode worden nageleefd. 

Ziekteverzuimdagen Alle werkdagen (exclusief weekenden en feestdagen) die verzuimd zijn, vermenigvuldigd met 

de deeltijdfactor (fte). Hierbij wordt zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meegenomen. 

Ziekte door zwangerschap en ongevallen wordt wel meegenomen. 
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GRI-indicator
   
Beschrijving Paginanummer Opmerking

Strategie en analyse

G4-1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde  

van de organisatie

TBI Jaarverslag 2014:  

Voorwoord van de 

bestuursvoorzitter, p. 2-3

G4-2 Kern van de impact, risico's en kansen Profiel, strategie en doel-

stellingen (H1), p. 7-11

Organisatieprofiel

G4-3 Naam van de organisatie Profiel, strategie en doel-

stellingen (H1), p. 7-11

G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten Profiel, strategie en doel-

stellingen (H1), p. 7-11

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Colofon, binnenzijde 

omslag

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen 

van landen met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel met 

specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die  

in het verslag aan de orde komen

TBI heeft vestigingen/deelnemin-

gen in negen landen, waarbij  

> 95% van de omzet wordt 

gehaald uit Nederland.  

Middels dit verslag wordt alleen 

over de activiteiten in Nederland 

gerapporteerd.

G4-7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Profiel, strategie en doel-

stellingen (H1), p. 7-11

G4-8 Afzetmarkten (geografische verdeling, segmenten die  

worden bediend en soorten klanten/begunstigden)

Profiel, strategie en doel-

stellingen (H1), p. 7-11

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie Profiel, strategie en doel-

stellingen (H1), p. 7-11

G4-10 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereen-

komst en regio

Opleiding en ontwikkeling 

(H4), p. 23

Per regio is niet van toepassing 

voor TBI, gezien het feit dat TBI 

voornamelijk in Nederland actief 

is en derhalve alleen over de 

Nederlandse activiteiten rappor-

teert.

G4-11 Aandeel werknemers vallend onder collectieve arbeids-

voorwaarden

Opleiding en ontwikkeling

(H3), p. 23

G4-12 Beschrijving van de waardeketen Profiel, strategie en  

doelstellingen (H1), p. 11

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat 

betreft omvang, structuur of eigendom

TBI Jaarverslag 2014:  

Verslag van de Raad van 

Bestuur, p. 20-21

G4-14 Beschrijving van het toepassen van het voorzorgsbeginsel p. 12

G4-15 Externe richtlijnen, organisaties of initiatieven waarmee de 

organisatie zich heeft verbonden 

Duurzaam ondernemer-

schap (H2), p. 17-19

G4-16 Lidmaatschappen waarin de organisatie bestuurlijke zeg-

genschap heeft of waarin de organisatie anderszins boven-

gemiddeld actief participeert (o.a. aanvullende sponsoring/

financiering)

Duurzaam ondernemer-

schap (H2), p. 17-19

BIJLAGE 9 – GRI-INDEX
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GRI-indicator
   
Beschrijving Paginanummer Opmerking

Materialiteit en afbakening

G4-17 Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van 

divisies, werkmaatschappijen, dochterondernemingen en 

samenwerkingsverbanden

Bijlage 1

G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag Over dit verslag, p. 4

G4-19 Materialiteitsanalyse Duurzaam ondernemer-

schap (H2), p. 14-15

G4-20 Specifieke materialiteitsbepaling binnen de organisatie 

(inclusief eventuele beperkingen voor de reikwijdte of  

afbakening)

Duurzaam ondernemer-

schap (H2), p. 14-15

G4-21 Specifieke materialiteitsbepaling buiten de organisatie 

(inclusief eventuele beperkingen voor de reikwijdte of  

afbakening)

Duurzaam ondernemer-

schap (H2), p. 14-15

G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen  

of herberekeningen van eerder verstrekte informatie

Daar waar nodig opgenomen  

in de tabellen.

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslag-

periodes ten aanzien van reikwijdte of afbakening die voor 

het verslag zijn toegepast

Over dit verslag, p. 4 Cijfers van Acto (per 1 juli 2014) 

zijn voor de eerste helft van 2014 

meegeconsolideerd. 

Stakeholdermanagement

G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie 

heeft betrokken

Duurzaam ondernemer-

schap (H2), p. 13-19

G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden 

die moeten worden betrokken

Duurzaam ondernemer-

schap (H2), p. 13-19

G4-26 Beschrijving van manier van stakeholdermanagement Duurzaam ondernemer-

schap (H2), p. 13-19

G4-27 Onderwerpen geagendeerd door stakeholdermanagement Duurzaam ondernemer-

schap (H2), p. 13-19

Profiel rapport

G4-28 Verslagperiode (bijvoorbeeld fiscaal jaar of kalenderjaar) 

waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Over dit verslag, p. 4

G4-29 Datum van het meest recente verslag (indien van toepas-

sing)

Over dit verslag, p. 4

G4-30 Verslaggevingscyclus Over dit verslag, p. 4

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud 

ervan

Over dit verslag, p. 4

G4-32 GRI Content Index Bijlage 9 (GRI Index)

G4-33 Informatie met betrekking tot assurance van het verslag Bijlage 10 (Assurance-

rapport)

Organisatiestructuur

G4-34 De bestuursstructuur van de organisatie (beschrijving van 

beslissingsbevoegdheden)

TBI Jaarverslag 2014:  

Corporate Governance,  

p. 43-45
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 > Bijlage 9 – GRI-index

GRI-indicator
   
Beschrijving Paginanummer Opmerking

Ethiek en integriteit

G4-56 Beschrijving kernwaarden, ondernemingsprincipes  

en gedragscode

Profiel, strategie en doel-

stellingen (H1), p. 7-12  

Integriteit, p. 33-34

 

Economische resultaten (EC)

G4-DMA TBI Jaarverslag 2014  

en Bijlage 6

G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en 

gedistribueerd

Economische waarde,  

p. 35

Het TBI Jaarverslag 2014 bevat  

de jaarrekening

G4-EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vast-

gestelde uitkeringenplan van de organisatie

Economische waarde,  

p. 35

Het TBI Jaarverslag 2014 bevat  

de jaarrekening

Energie en Emissies (EN)

G4-DMA Duurzaam ondernemer-

schap (H2) en Bijlage 6

G4-EN3 Direct en indirect energieverbruik binnen de organisatie 

(scope 1 en 2)

Energie en CO2, p. 26-27

G4-EN5 Intensiteit van energiegebruik Energie en CO2, p. 26-27

G4-EN6 Reductie van energiegebruik verklaard (per energiedrager/ 

-bron) 

Energie en CO2, p. 26-27

G4-EN7 Reductie van energiegebruik van gerealiseerde werken / 

projecten of geleverde diensten

Energie en CO2, p. 26-27

G4-EN15 Directe emissie van broeikasgassen (scope 1) Energie en CO2, p. 26-27

G4-EN16 Indirecte emissie van broeikasgassen (scope 2) Energie en CO2, p. 26-27

G4-EN18 Intensiteit van broeikasgasemissies Energie en CO2, p. 26-27

G4-EN19 Reductie van broeikasgassen verklaard Energie en CO2, p. 26-27

Afvalstromen (EN)

G4-DMA Duurzaam ondernemer-

schap (H2) en Bijlage 6

G4-EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Grondstoffen, p. 28-29

G4-EN24 Aantal en hoeveelheden vervuilingen / lozingen Regelgeving, p. 30

G4-EN25 Hoeveelheid gevaarlijk afval Grondstoffen, p. 28-29

Compliance (EN)

G4-DMA Duurzaam ondernemer-

schap (H2) en Bijlage 6

G4-EN29 Monetaire waarde van boetes en aantal niet-monetaire 

sancties als gevolg van milieu-incidenten

Regelgeving, p. 30

68 TBI Duurzaamheidsverslag 2014 • Maak de Toekomst



GRI-indicator
   
Beschrijving Paginanummer Opmerking

Supplier Environmental Assessment (EN)

G4-DMA Duurzaam ondernemer-

schap (H2) en Bijlage 4

G4-EN32 Aandeel leveranciers beoordeeld op milieuaspecten/  

-prestaties

Ketensamenwerking, p. 29

Werkgelegenheid (LA)

G4-DMA Duurzaam ondernemer-

schap (H2) en Bijlage 6

G4-LA1 Totaalaantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijds-

groep, geslacht en regio

Sociale impact (H3), 

p. 23-24

Per regio is niet van toepassing 

voor TBI, gezien het feit dat TBI 

voornamelijk in Nederland actief 

is en derhalve alleen over de 

Nederlandse activiteiten rappor-

teert.

G4-LA2 Rechten van medewerkers in vaste dienst in vergelijking tot 

inleners en parttimemedewerkers

Opleiding en ontwikkeling, 

p. 23

G4-LA6 Letsel , beroepsziekte , uitvaldagen  en verzuimcijfers en het 

aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio

Veiligheid en gezondheid, 

p. 20-21

Per regio is niet van toepassing 

voor TBI, gezien het feit dat TBI 

voornamelijk in Nederland actief 

is en derhalve alleen over de 

Nederlandse activiteiten rappor-

teert.

G4-LA8 Gezondheid en veiligheidsaspecten vastgelegd  

in (collectieve) arbeidsovereenkomsten

Opleiding en ontwikkeling, 

p. 23

G4-LA15 Aandeel leveranciers / onderaannemers beoordeld  

op veiligheidsaspecten / -prestaties

Ketensamenwerking, p. 29

Opleiding en ontwikkeling (LA)

G4-DMA Duurzaam ondernemer-

schap (H2) en Bijlage 6

G4-LA9 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar 

besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemers-

categorie

Opleiding en ontwikkeling, 

p. 22

De opleidingsuren zijn niet 

onderverdeeld naar werknemers-

categorie.

G4-LA10 Programma’s voor competentie management en levenslang 

leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers 

garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loop-

baan

Opleiding en ontwikkeling, 

p. 22-23

Cijfers worden niet gespecificeerd 

naar geslacht.

G4-LA11 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht 

omtrent prestatie  en loopbaanontwikkeling naar geslacht

Opleiding en ontwikkeling, 

p. 22
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 > Bijlage 9 – GRI-index

GRI-indicator
   
Beschrijving Paginanummer Opmerking

Mensenrechten (HR)

G4-DMA Duurzaam ondernemer-

schap (H2) en Bijlage 6

G4-HR3 Totaalaantal gevallen van discriminatie en de getroffen 

maatregelen

Integriteit, p. 33-34 Geen gevallen van discriminatie

Maatschappelijke betrokkenheid (SO)

G4-DMA Duurzaam ondernemer-

schap (H2) en Bijlage 6

G4-SO4 Percentage van het personeel dat training in anticorruptie-

beleid en  procedures van de organisatie heeft gevolgd

Integriteit, p. 33-34 Medewerkers van TBI zijn gebon-

den aan de TBI Gedragscode, 

hierin zitten onder andere  

bepalingen met betrekking  

tot corruptie.

G4-SO5 Aantal gevallen van corruptie en genomen maatregelen Integriteit, p. 33-34 Corruptie en marktverstoring  

vallen in de categorie 'overige 

overtredingen' zoals valsheid  

in geschrifte en belangen-

verstrengeling. 

G4-SO7 Aantal gevallen van marktverstoring Integriteit, p. 33-34 Corruptie en marktverstoring  

vallen in de categorie 'overige 

overtredingen' zoals valsheid  

in geschrifte en belangen-

verstrengeling. 

G4-SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaalaantal 

niet -monetaire sancties wegens het niet naleven van wet - 

en regelgeving

Regelgeving, p. 30

Veiligheid, p. 21

  

* De scope van de assurance is inclusief GRI-tabel.
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met Nederlands recht, waaronder Standaard 3810N 

‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke 

verslagen’. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 

geldende ethische voorschriften en onze beoordeling 

zodanig plannen en uitvoeren dat een beperkte mate 

van zekerheid wordt verkregen dat het Verslag geen 

afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een 

beperkte mate van zekerheid. De werkzaamheden die 

worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate 

van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de 

plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang 

dan die bij een assurance-opdracht gericht op het 

verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De in 

dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in 

hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 

functionarissen van de vennootschap en het uitvoeren 

van cijferanalyses met betrekking tot de niet-financiële 

informatie opgenomen in het Verslag. De mate van 

zekerheid die wordt verkregen bij beoordelingswerk-

zaamheden is daarom ook lager dan de zekerheid die 

wordt verkregen bij controlewerkzaamheden.

Werkzaamheden

Onze belangrijkste werkzaamheden bestonden uit: 

•  het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het 

verkrijgen van inzicht in de relevante maatschappelijke 

thema’s en kwesties, relevante wetten en regelgeving 

en de kenmerken van de organisatie;

•  het evalueren van de aanvaardbaarheid van het 

verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing 

hiervan, waaronder het evalueren van de uitkomsten 

van de dialoog met belanghebbenden en de 

redelijkheid van schattingen gemaakt door het 

management;

•  het evalueren van het toepassingsniveau volgens de 

Sustainability Reporting Guidelines G4 (optie Core)  

van GRI; 

•  het evalueren van de opzet en implementatie van de 

systemen en processen voor informatieverzameling en 

-verwerking voor de informatie in het Verslag;

•  het afnemen van interviews met management (of 

relevante medewerkers) verantwoordelijk voor de 

duurzaamheidsstrategie en -beleid; 

BIJLAGE 10

Aan: de directie van TBI Holdings B.V.

Wij hebben het Duurzaamheidsverslag (hierna: het 

Verslag) van TBI Holdings B.V. te Rotterdam (hierna: TBI) 

over 2014 beoordeeld. Het Verslag omvat een weergave 

van het beleid van TBI ten aanzien van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en de bedrijfsvoering,  

de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied 

gedurende 2014.

Beperkingen bij het onderzoek

In het Verslag is toekomstgerichte informatie 

opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, 

verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze 

informatie is dat de werkelijke uitkomsten in de 

toekomst kunnen afwijken en daarom onzeker zijn. 

Wij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en 

de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in  

het Verslag. Daarnaast maken de vergelijkende cijfers 

van 2012 en eerder en verwijzingen in het Verslag (naar 

www.tbi.nl, externe websites en overige documenten) 

geen deel uit van onze assurance-opdracht.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van TBI is verantwoordelijk voor het opstellen 

van het Verslag in overeenstemming met Sustainability 

Reporting Guidelines G4 (optie Core) van Global 

Reporting Initiative (GRI), inclusief het identificeren van 

stakeholders en het bepalen van materiële onderwerpen, 

en het verslaggevingsbeleid van TBI. De door de directie 

gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van het 

Verslag en het verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in 

het hoofdstuk Over dit verslag.

De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het 

opstellen van het Verslag mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 

of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een 

conclusie over het Verslag op basis van de door ons 

verrichte beoordeling. Wij hebben onze beoordeling met 

betrekking tot het Verslag verricht in overeenstemming 

ASSURANCERAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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•  het afnemen van interviews met relevante 

medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren 

van informatie voor het Verslag, het uitvoeren van 

interne controles op gegevens en de consolidatie  

van gegevens in het Verslag;

•  locatiebezoeken aan entiteiten met als doel het 

evalueren van de brongegevens en de opzet en 

implementatie van controle- en validatieprocedures  

op entiteitniveau; 

•  het evalueren van de interne en externe documentatie, 

in aanvulling op interviews, om vast te stellen of de 

informatie in het Verslag voldoende is onderbouwd;

•  het analytisch evalueren van data en trends aange-

leverd voor consolidatie in het Verslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 

assurance-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor onze conclusie te bieden.

Conclusie

Op grond van onze werkzaamheden, met inachtneming 

van de beperkingen die in de paragraaf ‘Beperkingen bij 

het onderzoek’ zijn weergegeven, is ons niets gebleken 

op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat 

de informatie in het Verslag geen, in alle van materieel 

belang zijnde aspecten, betrouwbare en toereikende 

weergave geeft van het beleid van TBI ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en de 

bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op 

dat gebied in 2014 in overeenstemming met Sustaina-

bility Reporting Guidelines G4 (optie Core) van GRI en 

het verslaggevingsbeleid van TBI zoals toegelicht in het 

hoofdstuk Over dit verslag.

Rotterdam, 8 april 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. R.T.H. Wortelboer RA 
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MAAK DE TOEKOMST

MAAK 
DE TOEKOMST 

Als groep van ondernemingen is TBI gefocust op de toekomst. TBI bouwt immers niet alleen aan 

de toekomst; TBI maakt de toekomst. Gebouwen, woningen, tunnels en bruggen die generaties 

lang bijdragen aan de kwaliteit van werken, wonen en leven. Daarom beschouwen we duurzaamheid van

essentieel belang. Zowel in de ontwikkeling als in de realisatie van projecten. MAAK DE TOEKOMST
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TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht 

en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. De TBI-ondernemingen 

beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. 




