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Witteveen+Bos N.V. heeft in 2015 met 
uitdagende projecten wereldwijd 
bijgedragen aan grote hedendaagse 
opgaven. De meeste markten waarin 
Witteveen+Bos opereert, lijken in Ne-
derland stabiel, terwijl internationaal 
groeikansen zijn. De organisatie is 
gegroeid van 977 naar 1.056 mede-
werkers, de omzet van 119 naar 130 
miljoen euro en het nettoresultaat van 
14,3 miljoen euro is gezond. De direc-
tie, bestaande uit algemeen directeur 
Karin Sluis en directeur Henk Nieboer, 
kijkt terug op een succesvol jaar.

Karin: ‘In 2000 hebben de Verenigde 
Naties (VN) de Millenniumdoelen vastge-
steld. Deze waren gericht op het uitban-
nen van armoede, het verbeteren van 
gezondheid en verduurzaming van het 
milieu. Anno 2015 constateert de VN dat 
er veel is bereikt de afgelopen vijftien jaar, 
maar dat we er nog niet zijn. Daarom zijn 
de zeventien Duurzame Ontwikkelings-
doelen vastgesteld, die ervoor moeten 
zorgen dat onze wereld in 2030 sociaal, 
ecologisch en economisch duurzaam is.’

Henk: ‘Wij als ingenieursbureau kunnen 
in onze projecten een goede bijdrage 
leveren aan het behalen van de Duur-
zame Ontwikkelingsdoelen. Denk aan 
doelen als Schoon water en sanitair voor 
iedereen, Veilige en duurzame steden, 
Duurzame consumptie en productie en 
Bescherming van ecosystemen en bio-
diversiteit. Ook hebben wij en andere 
bedrijven een belangrijke rol bij het berei-
ken van het doel Economische groei en 
werkgelegenheid.’

De projecten waaraan in 2015 is gewerkt 
laten dat duidelijk zien. Zo is in Kazach-
stan voor het olie- en gasconsortium 
NCOC een zuiveringsinstallatie voor 
recycling van productiewater ontworpen. 
In België is gewerkt aan de Oosterweel-
verbinding: de tunnel die de ring om 
Antwerpen zal sluiten en daarmee zorgt 
voor betere bereikbaarheid, minder 
luchtvervuiling en lagere geluidsni-
veaus in de stad. Eind 2015 is het door 
Witteveen+Bos ontworpen project Ruimte 
voor de Rivier Deventer opgeleverd: de 
verruiming van de IJssel die ervoor zorgt 
dat de wateroverlast in de stad reduceert 
en die zorgt voor natuurontwikkeling en 
extra recreatiemogelijkheden. En voor de 
gemeente Amsterdam verzorgden we het 
ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van 
de renovatie van monumentale kademu-
ren, zodat de stad aantrekkelijk en veilig 
blijft voor toeristen en inwoners.

Henk: ‘We zijn in 2015 gestaag doorge-
groeid, met name internationaal. Het pro-
jectkantoor dat we in Ghana openden van-
wege het WASH-project (Water, Sanitation 
and Hygiene) heeft na afloop van het 
project een permanente status gekregen: 
we zien daar veel uitdagingen en mogelijk-
heden voor groei. Daarnaast hebben we 
een kantoor in Londen geopend dat zich 
specifiek richt op fietsadvisering. De stad 
heeft een groot probleem met mobiliteit en 
leefbaarheid en wij kunnen daarbij helpen. 
En het Belgische adviesbureau MAVA 
AES, met 50 mensen actief in de bodem- 
en milieuadvisering, heeft zich bij ons 
aangesloten. Hiermee verbreden en ver-
diepen we onze milieukennis. De interna-
tionalisering zet naar verwachting ook de 
komende jaren door: de meeste opgaven 
liggen buiten Nederland, bijvoorbeeld in 
Azië en Afrika. Maar ik blijf benadrukken: 
Nederland is en blijft voor ons het thuis-
land, waar we graag in grote en kleinere 
projecten werken en steeds weer nieuwe 
kennis en ervaring opdoen.’

Met de projecten waaraan in 2015 is ge-
werkt, heeft Witteveen+Bos in totaal 130 
miljoen euro omgezet, een toename van 
8,8 % ten opzichte van 2014. De groei is 
met name internationaal gerealiseerd. De 
totale omzet buiten Nederland is in 2015 
toegenomen naar 50 miljoen euro en gaat 
voor het eerst gepaard met substantiële 
valutarisico’s. Deze worden beperkt door 
contracten zoveel mogelijk in euro of in US 
dollar af te sluiten, door onderaannemers 
in dezelfde valuta te contracteren en door 
compensatieafspraken te maken met op-
drachtgevers. 

Met de groei van de organisatie en steeds 
meer grote projecten neemt de druk op 
het werkkapitaal toe. Daarom is in 2015 
extra aandacht besteed aan projectma-
nagement. Verder is in 2015 de keuze 
voor een nieuw financieel- en projectad-
ministratiesysteem gemaakt dat in 2016 
wordt geïmplementeerd en waarmee alle 
medewerkers wereldwijd vanaf 2017 gaan 
werken. Hiermee krijgen projectleiders 
meer inzicht en gereedschap om het werk-
kapitaal te beperken.

De groei leidt er ten slotte toe dat 
Witteveen+Bos al enkele jaren kwalificeert 
als grote vennootschap. Ook de komende  
jaren verwachten we dat de autonome 
groei van het bedrijf doorzet. Daarom is 
in 2015 het instellen van een eerste Raad 
van Commissarissen voorbereid ter be-
noeming in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van april 2016.  

Voor 2016 worden in de financiering van 
de onderneming geen belangrijke wijzigin-
gen voorzien.

Een materialiteitsanalyse is uitgevoerd 
om goed zicht te krijgen op de bijdrage 
die Witteveen+Bos kan leveren aan het 
bereiken van de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelen. Hieruit kwam naar voren dat 
Witteveen+Bos de meeste impact kan heb-
ben met de projecten die zij uitvoert. Karin: 
‘Een van de externe stakeholders die is ge-
interviewd zegt treffend dat wij veel meer 
impact hebben met onze adviezen en ont-
werpen dan met onze bedrijfsprocessen. 
Daarnaast komt uit de analyse naar voren 
dat onze vakinhoud en kennispositie cru-
ciaal zijn om impact te hebben en dat we 
door duurzame groei een bijdrage kunnen 
leveren aan gezonde werkgelegenheid en 
economische ontwikkeling.’

De materialiteitsanalyse heeft geleid tot 
een verdieping en uitbreiding van onze 
niet-financiële kritische prestatie-indicato-
ren. Belangrijk blijft het toepassen van de 
zes duurzame ontwerpprincipes. In 2015 
hebben we in ons Kwaliteitshandboek 
vastgelegd dat we deze principes in al 
onze projecten wereldwijd toepassen.
‘Ook buiten projecten dragen wij bij aan 
duurzame ontwikkeling,’ vervolgt Henk. 
‘Via gastlessen op opleidingen en scholen 
en activiteiten zoals voor de Ontdekhoek 
en op Girlsday brengen we jonge mensen 
in aanraking met techniek. En we reiken 
jaarlijks de Witteveen+Bos-prijs voor 
Kunst+Techniek uit. Dit jaar aan Renzo 
Martens, die samen met ons probeert om 
met kunst en techniek economische groei 
te creëren op een van de armste plaatsen 
ter wereld, in Congo.’ 

Karin sluit af: ‘In dit jaarverslag delen we 
ons werk en de resultaten van 2015 graag 
met u. Voor het eerst hebben we het finan-
ciële en maatschappelijke jaarverslag ge-
combineerd, zodat financiële en niet-finan-
ciële prestaties samen worden beschouwd. 
Want gezonde financiële resultaten zijn 
geen doel op zich, maar een noodzakelijke 
voorwaarde om ons echte werk te kunnen 
doen: in onze projecten bijdragen aan de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In dit jaar-
verslag vertellen vier projectteams enthou-
siast over hun bijdrage. Want ingenieurs-
werk is en blijft mensenwerk.’

Deventer, 8 maart 2016

Directie Witteveen+Bos N.V.
Karin Sluis
Henk Nieboer

BESTUURSVERSLAG
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Wereldwijde overstromingsrisico’s, dichtslib-
bende steden, energiebronnen die opraken. 
Voorbeelden van opgaven waarvoor we in deze 
tijd staan. Als advies- en ingenieursbureau 
kunnen en willen wij met onze expertise een 
belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen 
van deze problemen en daarmee bijdragen aan 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Ver-
enigde Naties (VN).

Missie 
Onze missie luidt letterlijk: ‘Witteveen+Bos levert 
adviezen en ontwerpen op het gebied van water, 
infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze 
topexpertise in om complexe vraagstukken op te 
lossen en zijn een betrokken partner voor onze op-
drachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijk-
heid en de bedrijfscultuur waarin elke medewerker 
het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle 
benut en maximale klantwaarde biedt.’

Visie 
Witteveen+Bos wil een advies- en ingenieurs- 
bureau van topklasse zijn, omdat wij ervan overtuigd 
zijn dat dat nodig is om duurzame oplossingen te 
vinden voor de uitdagingen van deze tijd. Topklasse 
betekent voor ons dat wij zelf willen beschikken 
over hoogwaardige kennis en blijven innoveren, dat 
wij samenwerken met deskundige partners en dat 
wij werken in een cultuur van ondernemerschap en 
vertrouwen. 

Opdrachtgevers 
Zowel private als publieke partijen schakelen ons 
in bij de opgaven waarvoor zij staan. Wij adviseren 
aannemers, ingenieurs- en architectenbureaus, 
energie- en drinkwaterbedrijven, spoor- en  
havenautoriteiten en de industrie. In de publieke 
sector werken wij voor de rijksoverheid, provincies, 
gemeenten en waterschappen. De vraagstukken 
waaraan wij werken betreffen de hele keten van 
beleid en ontwerp tot contractering en uitvoerings-
begeleiding. Wij streven naar duurzame relaties met 
onze opdrachtgevers, zodat we ons zo goed mo-
gelijk in de behoeften en verwachtingen van onze 
opdrachtgevers kunnen verplaatsen en maximale 
toegevoegde waarde kunnen leveren.

Organisatiestructuur 
Vanuit zes steden in Nederland en meer dan tien 
kantoren in andere landen werken onze bijna 1.100 
collega’s dichtbij onze opdrachtgevers, projecten, 
samenwerkingspartners en de arbeidsmarkt. Kleine 
organisatie-eenheden, onze ruim dertig product-
marktcombinaties (PMC’s), zijn verantwoordelijk 
voor (nieuwe) opdrachten en ondernemerschap. 
Binnen onze vier sectoren Gebouwde omgeving, 
Delta’s, kusten en rivieren, Energie, water en milieu 
en Infrastructuur en mobiliteit zijn de PMC’s ge-
clusterd, zodat collega’s vanuit de diverse landen 
en met verschillende disciplines samenwerken. Op 
deze manier brengen wij kennis en ervaring wereld-
wijd samen voor de inzet in projecten. 

MISSIE, VISIE EN STRATEGIE
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Kennis en innovatie 
Voor het duurzaam oplossen van complexe 
vraagstukken op het gebied van water, infra-
structuur, milieu en bouw is het cruciaal dat 
wij beschikken over hoogwaardige kennis. Wij 
hebben goede contacten met onderwijsin-
stellingen en kennisinstituten. Diverse in- en 
externe bijeenkomsten, zoals labsessies en 
symposia, stimuleren kennisontwikkeling en 
innovatie. Daarnaast gaan wij in onze projec-
ten bewust om met de gevolgen van de te ma-
ken keuzes voor mens en maatschappij. 

Duurzame ontwerpprincipes 
In onze projecten volgen we zes duurzame 
ontwerpprincipes, gebaseerd op de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 
Deze helpen ons om duurzaamheid daadwer-
kelijk vorm te geven door:
-  te streven naar natuurinclusieve en klimaat-

bestendige ontwerpen
-  het hanteren van de Trias-gedachte voor 

duurzame oplossingen
-  het hanteren van een ketenbenadering 
-  te streven naar optimalisatie van functies 
-  het onderschrijven van het belang van parti-

cipatie door stakeholders en gebruikers 
-  sociale duurzaamheid een leidend principe in 

het ontwerpproces te laten zijn.

Duurzame samenwerking 
Vraagstukken waaraan wij werken worden 
steeds groter en complexer. Om daar duur-
zame oplossingen voor te vinden, werken 
collega’s met verschillende achtergronden 
integraal samen. Die samenwerking zoekt 
Witteveen+Bos ook met externe partijen.  
Dat gebeurt op projectbasis en in structurele 
samenwerkingsverbanden met collega- 
bureaus en complementaire organisaties. 
Voorbeelden daarvan zijn Tunnel Engineering 
Consultants (TEC), Railinfra Solutions (RIS)
en Strategic European Expertise Network 
(SEEN). Daarnaast zijn wij actief in EcoShape 
en Duurzaam GWW, een consortium van be-
drijven, overheden en onderzoeksinstellingen 
die werken aan duurzame oplossingen in de  
waterbouw en op weg- en spoorgebied.

Talentontwikkeling en groei 
Door talenten maximaal te benutten, kunnen 
wij onze bijdrage aan wereldthema’s vergroten. 
Voor huidige en toekomstige medewerkers wil 

Witteveen+Bos een platform zijn waarop een-
ieder zijn dromen en ambities kan waarmaken. 
Met ruime uitdagingen in projecten en oplei-
dingsmogelijkheden sluit ons personeelsma-
nagement hierop aan. Starters worden binnen 
de organisatie verder opgeleid en het manage-
ment komt veelal uit eigen kweek. Over een 
langere periode streeft Witteveen+Bos naar 
voornamelijk autonome personele groei. Op 
deze manier hebben wij door de jaren heen 
onze identiteit en autonomie weten te verster-
ken en onze medewerkers voelen zich betrok-
ken bij de organisatie. 

Mensenrechten, arbeidsomstandigheden 
en ethiek 
Witteveen+Bos onderschrijft de tien principes 
van de Global Compact van de Verenigde 
Naties. In de bedrijfscode van Witteveen+Bos 
staat dat ‘opdrachten in strijd met nationale en 
internationale wetgeving en regels niet worden 
geaccepteerd’. Wij ondersteunen en respecte-
ren de bescherming van de internationaal uit-
gevaardigde mensenrechten; veilige en goede 
arbeidsomstandigheden voor medewerkers 
zijn ook van belang voor Witteveen+Bos. Onze 
bedrijfscode verbiedt gedwongen en verplichte 
arbeid. Witteveen+Bos onderschrijft de ILO De-
claration on Fundamental Principles and Rights 
at Work. Witteveen+Bos zal nooit deelnemen 
aan omkoping en wij zullen elke activiteit die ons 
op dubieuze wijze wordt toegewezen, niet ac-
cepteren. De Witteveen+Bos Regelingen bieden 
medewerkers duidelijkheid over waar de gren-
zen liggen. Een integriteitscommissie houdt zich 
bezig met de naleving van onze bedrijfscode 
en er is een vertrouwenspersoon (benoemd 
door de directie) bij wie problemen of dilemma’s 
gemeld kunnen worden. Witteveen+Bos levert 
al jaren een actieve bijdrage aan bestrijding van 
discriminatie in arbeid en beroep.

Ons eigen bureau 
Als bureau hebben wij een bijzondere eigen-
domsstructuur. Met ons participatiesysteem 
zijn de aandelen sinds 1992 volledig in handen 
van eigen medewerkers. Het systeem is vitaal 
en vormt een belangrijke stimulans voor be-
trokkenheid en ondernemerschap. Om de con-
tinuïteit van ons bureau te waarborgen, streven 
wij naar een gezonde financiële basis met een 
stabiele winst. Deze wordt jaarlijks volledig uit-
gekeerd via een winstuitkering voor alle mede-
werkers en dividend voor de aandeelhouders. 
Deze wijze van winstdeling onderstreept een 
diepe overtuiging: met elkaar maken wij het 
succes van Witteveen+Bos mogelijk, dus mag 
iedereen meedelen in dat succes.
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DOELEN

Witteveen+Bos wil maatschappelijke meer-
waarde leveren. Goede financiële resultaten 
zijn een randvoorwaarde om ons echte werk 
uit te kunnen voeren: oplossingen bieden 
voor problemen op het gebied van water, 
infrastructuur, milieu en bouw. Daarom stu-
ren we niet alleen op financiële, maar ook 
op niet-financiële resultaten. 

Financiële doelen
Voor de continuïteit op de lange termijn is 
financiële gezondheid belangrijk. De eerste be-
langrijke financiële kritische prestatie-indicator 
(KPI) is groei: wij streven naar jaarlijks 3 à 5 % 
groei in personele omvang en omzet, zodat we 
meer mensen een uitdagende loopbaan kunnen 
bieden en meer opdrachtgevers kunnen helpen 
met het oplossen van hun problemen. In 2015 
is de groei in zowel aantal medewerkers (8,1 
%) als omzet (9,2 %) ruimschoots boven deze 
KPI geëindigd. De tweede belangrijke financiële 
KPI betreft de netto winstmarge: om voldoende 
ruimte te hebben voor innovatie en andere nieu-
we ontwikkelingen streven we naar een netto 
winstmarge van minimaal 8 %. Het is in 2015 
wederom gelukt om ook deze KPI ruimschoots 
te halen: de netto winstmarge was 11,1 %.

Niet-financiële doelen 
Onze niet-financiële doelen zijn verdeeld in drie 
categorieën:
- projecten
- mensen
- bedrijfsvoering.

In 2014 hebben we voor deze categorieën KPI’s 
vastgesteld. Wij rapporteren daarover volgens 
de G4-richtlijnen van het Global Reporting Initia-
tive. Op pagina 43 staat een toelichting over hoe 
wij deze richtlijnen toepassen. Een aantal indi-
catoren wordt in dit verslag genoemd (GRI G4-
22). In 2015 hebben we onze KPI’s met een ma-
terialiteitsanalyse verder uitgewerkt. Interne en 
externe stakeholders, waaronder leveranciers 
en opdrachtgevers maar ook samenwerkings-
partners een maatschappelijke organisaties, 
hebben gezamenlijk de belangrijkste doelen 
geselecteerd voor onze projecten, mensen en 
bedrijfsvoering (GRI G4-18 en 19). We hebben 
de KPI’s aangescherpt en deze zijn door de 
directie vastgesteld. Het MVO-team genereert 
periodiek managementinformatie om te moni-
toren of de gewenste prestatie wordt geleverd. 
Daarnaast is ook dit jaar een stakeholderpanel 
geconsulteerd voor het toetsen van het jaarver-
slag (GRI G4-24, 25 en 26). Hun feedback is te 
vinden op pagina 58. 

Projecten
Uit de materialiteitsanalyse kwam sterk naar 
voren dat Witteveen+Bos de meeste maat-
schappelijke waarde levert in projecten (GRI 
G4-20 en 21). In projecten houden we rekening 

met klimaatverandering, toekomstig hergebruik 
(ketenbenadering/circulair denken) en efficiënt 
en duurzaam gebruik van materialen. Tevens 
dragen we bij aan herstel van natuurlijke leefge-
bieden, betaalbare, betrouwbare en duurzame 
energie, bescherming van het milieu en het wel-
zijn van de mens. De toepassing van onze zes 
duurzame ontwerpprincipes in projecten helpt 
ons daarbij. In 2015 hebben we een nulmeting 
uitgevoerd onder projectleiders om een beeld te 
krijgen van de mate waarin de ontwerpprincipes 
actief worden toegepast in projecten. Eind 2015 
hebben we het toepassen van de duurzame 
ontwerpprincipes in alle projecten vastgelegd in 
het Kwaliteitshandboek.

Ook op andere manieren leveren wij maat-
schappelijke waarde in projecten. Zo accepteer-
de directeur Henk Nieboer in 2015 een neven-
functie als directeur van EcoShape, waarin hij 
zich richt op de praktische toepassing en ver-
spreiding van kennis met betrekking tot Building 
with Nature. Witteveen+Bos participeert samen 
met andere partijen in het platform Duurzaam-
heid Tool (D-Tool). Dit platform maakt zich hard 
voor het meten en concretiseren van duurzaam-
heidsvraagstukken. Verder levert Witteveen+Bos 
een bestuurslid aan het UN Global Compact 
The Netherlands Network en neemt deel in the 
Human Cities Coalition.

Voor 2016 hebben wij de volgende KPI’s 
benoemd:
-  bij alle projectplannen zijn - conform het Kwali-

teitshandboek - de zes duurzame ontwerpprin-
cipes minimaal afgewogen en beargumenteerd

-  50 projectleiders zijn zeker eenmaal betrok-
ken bij een interne ‘garagesessie’. Deze 
garagesessies vinden minimaal vijf keer per 
jaar plaats en zijn bedoeld voor concretisering 
en de toepassing van de ontwerpprincipes in 
projecten

-  er worden tenminste 50 externe klantevaluaties 
uitgevoerd, waarbij de klant een beoordeling 
geeft over het resultaat: in hoeverre heeft de 
toepassing van de duurzame ontwerpprincipes 
in het project maatschappelijke waarde toege-
voegd? We streven ernaar dat de beoordeling 
gemiddeld voldoende is

-  voor onderaannemers wordt minimaal eenma-
lig een ‘garagesessie’ georganiseerd, waarbij 
de belangrijkste onderaannemers worden 
betrokken en geïnformeerd over de toepas-
sing van de duurzame ontwerpprincipes door 
Witteveen+Bos.

Mensen
Het ontwikkelen van toptalent is een ander be-
langrijk materieel doel voor Witteveen+Bos (GRI 
G4-20 en 21). Wij zetten ons in voor het oplei-
den en ontwikkelen van toptalent, het vergroten 
van diversiteit en het borgen van de toestroom 
van technische kennis. Dit doen we door ‘lear-
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ning and coaching on the job’, het stimuleren van 
doorstroming voor vrouwen en het betrekken van 
jonge generaties bij ons bedrijf. In 2015 is de aan-
pak van functioneringsgesprekken geïntensiveerd 
en hebben in Nederland 522 Witteveen+Bos’ers 
een gesprek gevoerd. Ook is in 2015 een vrouw 
benoemd als vestigingshoofd in Den Haag. Tot slot 
zijn diverse activiteiten voor scholieren en studenten 
georganiseerd: zo heeft een groep van veertig meis-
jes tussen de 10 en 15 jaar op Girlsday deelgeno-
men aan de workshop ‘Maak je eigen ontwerp voor 
Zuidasdok’. 

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen 
van alle medewerkers van Witteveen+Bos Raadge-
vende ingenieurs B.V. Op basis van verkiezingen is 
een deel van de OR halverwege 2015 gewisseld. Er 
is gewerkt aan het thema ‘werken van de toekomst’ 
en de OR heeft ervaringen opgehaald bij medewer-
kers die via uitzendingen nauw betrokken zijn bij 
internationalisering.

Voor 2016 hebben wij de volgende KPI’s benoemd:
-  minimaal 80 % van de medewerkers die een tot 

twee jaar in dienst is, heeft een functioneringsge-
sprek. Voor medewerkers die twee tot tien jaar in 
dienst zijn, is dit minimaal 50 %

-  in de functioneringsverslagen wordt een ‘Talent 
Ontwikkeling Score’ (fulfilment) gerapporteerd. 
De medewerker geeft hiermee aan of hij/zij zijn/
haar talent optimaal kan ontplooien. We streven 
ernaar dat de gemiddelde beoordeling minimaal 
voldoende is

-  we organiseren jaarlijks zeker drie evenementen 
gericht op het algemene publiek 

-  in toekomstige partnerbenoemingen streven we 
naar 25 % vrouwen, deze verhouding is gelijk aan 
de man-vrouwverhouding bij instroom van nieuwe 
collega’s 

-  de toename van stagiairs en afstudeerders is ten 
minste evenredig aan de groei van ons bedrijf

-  zeker vijf keer per jaar organiseren wij een busi-
ness course voor studenten.

Bedrijfsvoering
Het derde maatschappelijke doel betreft de reduc-
tie van de milieu-impact van onze bedrijfsvoering 
(GRI G4-20 en 21). Wij willen dit bereiken door het 
verduurzamen van onze mobiliteit en het bevorde-
ren van CO2-reductie in de keten. In 2015 is ons 
certificaat van de CO2-prestatieladder op niveau 5 
geprolongeerd.  

Voor 2016 hebben wij de volgende KPI’s benoemd:
-  onze eigen CO2-reductie is in lijn met de reductie-

ambitie van 30 % in 2020 ten opzichte van het 
referentiejaar 2007

-  voeren van een dialoog met de top vijf belangrijk-
ste leveranciers over CO2-reductie in de keten 

-  behoud van het CO2 Bewust Certificaat op niveau 5 
van de CO2-prestatieladder en certificeren volgens 
het nieuwe Kwaliteitshandboek 3.0.
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Ruimte voor de Rivier 
Nederland
Waterbouwers werken in Kampen aan een gezamenlijk doel: een mooie en veilige IJsseldelta, waar ruimte is om 
te recreëren en waar bewoners droge voeten houden. Voor het team is het minder van belang wie hun formele 
werkgever is. Grenzen vervagen tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, samenwerkingspartner en uitvoerder in de 
oude HBS, het zenuwcentrum van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. 

‘Om een team te zijn, moet je elkaar zien’
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Het jaar 2015 kende veel hoogte-
punten in Ruimte voor de Rivier-
projecten. De nevengeulen in Nij-
megen-Lent werden opgeleverd, 
de uiterwaardvergraving bij Mei-
nerswijk/Arnhem en de kribverla-
ging op de Waal zijn klaar en 
Ruimte voor de Rivier Deventer is 
opgeleverd. Witteveen+Bos werkte 
aan al deze projecten mee. Ook 
werd in 2015 gewerkt aan veilig-
heid voor het rivierengebied in 
Veessen-Wapenveld en Kampen. 
De komende jaren wordt daar in 
Kampen een vervolg aan gegeven. 

Er worden verschillende maatre-
gelen genomen om de waterveilig-
heid en ruimtelijke kwaliteit te ver-
beteren. De IJssel wordt verdiept 
en de uiterwaarden heringericht. 
Ook wordt een bypass gereali-
seerd ten zuiden van Kampen als 
verbinding tussen de IJssel en het 
Drontermeer. Deze bestaat uit 
nieuwe dijken met daartussen een 
vaargeul en natuurinrichting. Daar-
naast worden diverse kunstwerken 
als sluizen, brug, inlaatwerk en 
gemalen gerealiseerd en worden 
het wegennetwerk en de water-

huishouding in het gebied grondig 
herzien. Vanzelfsprekend geldt 
hier een integrale aanpak in ont-
werp en realisatie, met aandacht 
voor integrale veiligheid, archeolo-
gie en ecologie. Ook worden de 
stakeholders in het gebied actief 
betrokken door omgevingsma-
nagement. De manier van werken 
binnen dit project is bijzonder: 
team Ruimte voor de Rivier IJssel-
delta nam in 2015 zijn intrek in een 
voorheen leegstaand schoolge-
bouw. Opdrachtgevers, opdracht-
nemers en uitvoerders, ongeveer 

honderd mensen in totaal, werken 
daar samen. Dan zijn teamsamen-
stelling en samenwerking belang-
rijke onderwerpen. Rob Lohrmann, 
projectleider vanuit Witteveen+Bos: 
‘Het is mijn rol om ervoor te zor-
gen dat de juiste mensen vanuit 
Witteveen+Bos aan het werk zijn. 
Dat betekent continu intern uitzoe-
ken wie het beste aansluit bij de 
vraag en wie beschikbaar is, con-
tinu afstemmen met de aanne-
merscombinatie wat er nodig is 
aan mankracht en vooral: zorgen 
dat iedereen er plezier aan beleeft 

v.l.n.r. Gert Jan Koppelman, Engbert van der Weide, Alice van de Werfhorst, Joost Lansink, Richard de Boer, Rob Lohrmann en Robin van Alphen
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‘Met een team achter je kun je niet falen’

om te werken aan dit mooie pro-
ject.’ Richard de Boer, ontwerplei-
der vanuit Boskalis binnen de 
combinatie Isala Delta, vult aan: 
‘We proberen een team te sme-
den, te putten uit de beste col-
lega’s van alle partners. 
Witteveen+Bos is een goed bu-
reau qua kennis en kunde, dat 
sluit aan bij de drive van Boskalis 
om een gedegen stuk werk te rea-
liseren. Hoewel ik ook moet zeg-
gen dat het hier in Kampen hele-
maal niet uitmaakt wie welke werk-
gever heeft: we zijn samen een 

team.’ Robin van Alphen, ontwer-
per vanuit Witteveen+Bos, ver-
volgt: ‘We delen met elkaar de 
voortgang in het hele project. Elke 
dinsdagmiddag is er tijdens de 
lunch een zeepkistsessie, waar de 
projectmanager iedereen op de 
hoogte houdt van de stand van 
zaken in het project. We vieren 
samen de successen en mijlpalen 
en staan ook stil bij persoonlijk 
nieuws.’ Het teamgevoel wordt 
volgens Robin ook bereikt doordat 
iedereen in hetzelfde pand werkt. 
‘Ik werk aan de tijdelijke construc-

ties en houd me bijvoorbeeld be-
zig met de tijdelijke werkvloeren 
en waterhuishouding. Het is fijn 
dat ik direct met werkvoorberei-
ders, uitvoerders en surveyors kan 
overleggen wat ze van me nodig 
hebben in een ontwerp. Even bij 
elkaar binnenlopen werkt veel 
beter dan heen en weer mailen en 
bellen of een formele afspraak 
plannen. We kunnen direct samen 
aan de slag.’ Samenwerken in een 
pand is volgens Richard een logi-
sche keuze. ‘Om een team te zijn, 
moet je elkaar zien. Zo ontdek je 

eerder raakvlakken tussen ver-
schillende sporen binnen het pro-
ject en kunnen mensen gemakke-
lijker leren van de kennis van hun 
naaste collega.’ Rob vult aan: ‘En 
zo zorgen we er ook voor dat jon-
gere collega’s kunnen groeien: 
door nauw samen te werken krijgen 
ze het project van A tot Z mee. En 
ze zien dat initiatief nemen loont: 
dan krijg je kansen en mag je ook 
fouten maken. Als dat gebeurt, 
lossen we dat als team weer op, 
want met een team achter je kun 
je niet falen!’
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Het plannen en ontwerpen van een leefbaar, veerkrachtig 
en duurzaam stedelijk gebied is de belangrijkste opgave 
van onze sector Gebouwde omgeving. De wereldbevolking 
groeit sterk en het aantal mensen dat in steden woont 
neemt relatief nog meer toe. Economische en recreatieve 
activiteiten concentreren zich steeds meer in en rondom 
steden. Deze al dan niet geplande urbanisatie kan leiden 
tot achteruitgang van de leefbaarheid. Maatregelen zijn 
nodig, met name op het gebied van wateroverlast, drink-
watertekort, verslechtering van de luchtkwaliteit, hitte-
stress, slechte bereikbaarheid en (geluids-)hinder, 
alsmede transformatie van gebieden en gebouwen. 

Wij kijken integraal naar de ontwerpopgaven in de stad. 
De toekomstige opgaven vergen kennis van nieuwe tech-
nologieën en van een continu innovatieproces. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie, 
het toepassen van duurzame materialen, het slim omgaan 
met energie en het modelleren in 3D. Projecten op het ge-
bied van gezonde en veerkrachtige steden omvatten vraag-
stukken uiteenlopend van complexe gebiedsontwikkeling 
tot transformatie van gebouwen en van masterplanning 
tot (begeleiding van) de uitvoering van civieltechnische 
werken. Al onze projecten komen tot stand in dialoog met 
stakeholders en de omgeving.

+ Fietskennis als exportproduct
Met onze Nederlandse wortels is kennis over fietsen en fietsinfra-
structuur in grote mate aanwezig binnen Witteveen+Bos. Voorbeel-
den van het exporteren van onze fietskennis zijn een masterclass 
over fietsinfrastructuur in Letland en het spreken op conferenties in 
Singapore en Kuala Lumpur. Ook in andere landen en in ons thuis-
land is veel interesse voor onze fietsexpertise, bijvoorbeeld voor de 
snelfietsroute Apeldoorn-Deventer.

+ Vervangen folieconstructie Doornboslaan Breda
De reconstructie van de spoorse onderdoorgang Doornboslaan in 
Breda is volop in uitvoering. De bouwwijze, ligging midden in het 
centrum en nabijgelegen sporen maken dit project uitdagend.  
Binnen het project wordt de oudste civiele folieconstructie van 
Nederland vervangen. De bouwwijze betreft een U-polderprincipe, 
waarbij de nieuwe folieconstructie onder water wordt afgezonken in 
een bouwput met verticale damwanden. 

+ Meebouwen aan de Omgevingswet
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt met de nieuw 
in te voeren Omgevingswet aan verbetering en vereenvoudiging 
van het omgevingsrecht. In opdracht van het ministerie geven 
Witteveen+Bos en AT Osborne consultants & managers aan hoe 
onderwerpen uit omgevingsrechtelijke ministeriële regelingen 
kunnen worden herverdeeld naar een kleiner aantal nieuwe 
regelingen en welke verschillende mogelijkheden er zijn in het 
bereiken van de verbeterdoelstellingen van de stelselherziening. 

GEBOUWDE OMGEVING

Leefbare en duurzame steden

Diverse locaties Wereldwijd
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Cotonou Benin

Kampen Nederland
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Onze sector Delta’s, kusten en rivieren richt zich op uit-
dagingen die ontstaan in gebieden waar land en water 
samenkomen. Wij kiezen daarbij voor een integrale aan-
pak. Veiligheid, natuur, economie, leefbaarheid en duur-
zaamheid worden gecombineerd om het leven met water 
beheersbaar te maken. Onze ontwerpen kennen zowel 
‘zachte’ oplossingen, zoals duinen en golfdempende 
vooroevers, als ‘harde’ constructies, zoals dijken, gema-
len, sluizen en havens. De nadruk komt daarbij steeds 
meer te liggen op het anticiperen op potentieel onveilige 
situaties, omdat preventie in plaats van reparatie leidt tot 
een duurzame inzet van middelen. 

Deltagebieden zijn aansprekende voorbeelden waar 
de rol van het water ten opzichte van het land van grote 
invloed is. Veiligheid is hier niet vanzelfsprekend. De 
laaggelegen gebieden en hoge natuurwaarden zijn op 
het eerste gezicht moeilijk verenigbaar met economische 
ontwikkeling en verstedelijking. Wij werken wereldwijd aan 
oplossingen en passen daarbij de meest recente kennis 
toe op de gebieden deltatechnologie, waterveiligheid, 
waterbouw, ecologie en watermanagement. Onze kennis 
wordt bijvoorbeeld geëxporteerd naar enkele grote delta-
gebieden, zoals Bangladesh en Indonesië.

+ Masterplan haven Cotonou
De bestaande haven van Cotonou is weinig efficiënt, onder andere 
door een verouderde kade, versnippering van het haventerrein en 
omslachtige procedures. Witteveen+Bos en Maritime & Transport 
Business Solutions B.V. werken aan een masterplan voor het 
efficiënter inrichten en gebruiken van de bestaande haven en een 
eventuele uitbreiding om de verwachte verdubbeling in overslag 
naar circa zeventien miljoen ton te kunnen faciliteren.

+ Opgespoten dijken Kampen
Voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta worden nieuwe 
dijken aangelegd rond het Reevediep. Deze dijken moeten 
hoogwaterveiligheid garanderen voor de bewoners van het 
projectgebied. De dijken worden gemaakt van het zand dat wordt 
opgezogen voor de verlaging van het zomerbed van de IJssel. 
Het zand wordt vanaf spuitkades opgespoten en vervolgens 
aangereden door bulldozers. 

+ Volkerak-Zoommeer
Witteveen+Bos voerde drie projecten uit rondom het Volkerak-
Zoommeer: ten eerste onderzoek naar de inzet van het meer 
als waterberging, met bijbehorende overstromingsrisico’s, ten 
tweede assistentie bij het opstellen van een Waterakkoord 
tussen Rijkswaterstaat en waterschappen om verzilting te 
beperken en ten derde onderzoek naar het zoutlek rondom twee 
sluizen in het gebied. Dat laatste was in samenwerking met on-
derszoeksinstituut Deltares.

DELTA’S, KUSTEN EN RIVIEREN

Veiligheid in deltagebieden

Volkerak-Zoommeer Nederland
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De sector Energie, water en milieu werkt aan een veilige en leefbare omgeving 
met duurzaam gebruik van water, energie en grondstoffen. Onze projecten 
dragen bij aan de beschikbaarheid van voldoende schoon water, efficiënte 
en energiezuinige productieprocessen, een gezond leefmilieu en een robuust 
ecosysteem. Dit maakt economische ontwikkeling mogelijk in combinatie met 
goede levensomstandigheden.

Vanuit een sterke thuisbasis in Nederland, waar wij een leidende positie hebben 
in water- en milieuprojecten, zetten wij onze kennis wereldwijd in. Op diverse 
plaatsen in Afrika en Azië werken wij mee aan betrouwbare, veilige drinkwater-
voorziening en sanitatie. De inzet van onze expertise op het gebied van water-
behandeling, hergebruik en Asset Management binnen de olie- en gasindustrie 
leidt tot een beperking van de waterbehoefte en een verhoging van de produc-
tie. Onze koppositie op het gebied van milieutechnologie in Nederland maakt 
het mogelijk om wereldwijd adequate oplossingen aan te dragen in de aanpak 
van afvalproblematiek en de sanering van verontreinigde gebieden.

+ Waterkwaliteit baai Sentosa Island
Sentosa Development Corporation overweegt om van Palawan Beach in Singapore een 
besloten lagune te maken om de waterkwaliteit te verbeteren. Witteveen+Bos concludeer-
de in een review van het ontwerp dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende onder-
bouwd waren om een goede waterkwaliteit te kunnen garanderen. In een vervolgproject 
onderzochten wij het ecologisch en hydromorfologisch functioneren van de baai, om het 
ontwerp te kunnen optimaliseren.

+ Beperking uitstoot ammoniak Amersfoort
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert, ter bescherming van de natuur, 
de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen die de uitstoot van ammoniak beperken. 
Witteveen+Bos heeft mogelijkheden onderzocht om de methodiek waarmee die uitstoot 
wordt vastgesteld, te optimaliseren. Het doel is te komen tot een breed gedragen protocol 
voor vervolgmetingen.

+ Informatiemanagement waterveiligheid
Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, 
waterschappen en provincies. Witteveen+Bos was betrokken bij de stroomlijning en 
uniformering van de informatie rondom waterveiligheid. Er zijn diverse programma’s en 
projecten die hierover informatie verzamelen en analyseren. Het Informatiehuis Water en 
Witteveen+Bos structureerden alle informatiestromen voor een optimale, sectorbrede 
samenwerking. 

ENERGIE, WATER EN MILIEU

Gezondheid, economie en duurzaamheid

Sentosa Island Singapore
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Amersfoort Nederland

Diverse locaties Nederland
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Lent Nederland

Rødbyhavn Denemarken
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De sector Infrastructuur en mobiliteit ondersteunt onze op-
drachtgevers bij de verbetering van bereikbaarheid en mo-
biliteit. Dat doen we met duurzame, veilige en economische 
oplossingen voor alle vervoersstructuren. Wij adviseren in alle 
fasen van projecten op het gebied van infrastructurele con-
structies, ondergronds bouwen, tunnelveiligheid, railinfrastruc-
tuur, wegen en verkeer en vervoer. Onze integrale aanpak en 
hoogwaardige expertise zorgen voor optimale advisering en 
maken ons een goede samenwerkingspartner. 

Na de investeringen van de afgelopen decennia is er in  
Nederland sprake van een lichte verschuiving van aanleg 
naar beheer en onderhoud van infrastructuur. Ook de ontwik-
kelingen op het gebied van elektrisch en inductief rijden en 
het spoorboekloze treinverkeer hebben volop onze aandacht. 
Internationaal ontstaat door de verstedelijking een grotere 
verplaatsingsbehoefte. Vooral in Zuidoost-Azië en Zuid- en 
Midden-Amerika is veel vraag naar waterkruisingen, tunnel- 
oplossingen en technieken voor ondergronds bouwen.

+ Verlengde Waalbrug Lent
Sinds juni 2015 rijdt het verkeer over de Verlengde Waalbrug, de brug in 
het kader van het project Ruimte voor de Waal, waarvoor Witteveen+Bos 
de engineering verzorgde. De in het werk gestorte nagespannen  
betonnen brug is 280 meter lang met twee keer twee rijstroken. De  
brug is een verlengstuk van de historische Waalbrug tussen Nijmegen  
en Lent, die dateert uit 1936.

+ Langste afgezonken tunnel: Fehmarnbelt Rødbyhavn
Witteveen+Bos is binnen samenwerkingsverband Tunnel Engineering 
Consultants betrokken bij het ontwerp en de contractvoorbereiding van 
een 18,5 kilometer lange afzinktunnel tussen Denemarken en Duitsland. 
Deze nieuwe verbinding zal de reistijd met tenminste 30 minuten 
reduceren. De tunnel betreft een gecombineerde weg- en 
spoorwegverbinding. Het wordt de langste afgezonken tunnel ter wereld.

+ Veiligheid en beveiliging kunstwerken
Voor project IMPAKT werken Witteveen+Bos, RHDHV en Pilz aan 
de verbetering van de functionele veiligheid en beveiliging van bijna 
alle kritische infrastructurele kunstwerken in Nederland, die ook alle 
geïnspecteerd worden. Inmiddels zijn 1.600 maatregelpakketten 
opgesteld en is de uitvoering in volle gang. IMPAKT staat voor IMpuls-
Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur. 

INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT 

Groeiende verplaatsingsbehoefte

Diverse locaties Nederland
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NCOC waterzuivering
Kazachstan
In korte tijd een Front End Engineering Design van een industriële waterzuivering realiseren. Dat was de uitdaging 
waar olie- en gasmaatschappij NCOC Witteveen+Bos voor stelde. Een uitdaging die de teams in Atyrau en 
Deventer graag samen aangingen. Zij ontwikkelden het ontwerp van een zuivering die maximaal hergebruik van 
productiewater mogelijk maakt.  

‘Voor iedereen is de weg vrij om te groeien’
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NCOC zuivert afvalwater dat vrij-
komt in haar olie- en gasverwer-
kingsinstallatie op het vasteland 
van Kazachstan. De installatie op 
40 kilometer ten oosten van de 
stad Atyrau verwerkt olie en gas 
afkomstig van booreilanden in de 
Kaspische Zee. De nieuwe instal-
latie zal in de toekomst dagelijks 
meer dan 7.000 m3 gestript zuur 
water en een zoutwaterstroom 
behandelen met behulp van inno-
vatieve zuiveringstechnieken, 
waaronder membraantechnolo-
gie. Het schone water dat hier-

door ontstaat, kan gebruikt wor-
den voor de productie van gede-
mineraliseerd water en stoom. De 
installaties komen te staan in een 
nieuw gebouw, dat in de winter 
duurzaam verwarmd wordt door 
warmte van de voedingsstroom 
nuttig te gebruiken. Hans Smit 
was als projectmanager verant-
woordelijk voor het samenstellen 
van het team: ‘Na gunning van het 
project bepaalden we eerst wat er 
op welk moment nodig was aan 
mankracht: welke expertises en 
hoeveel mensen. Om alle plekken 

in het omvangrijke projectteam in 
te vullen, keken we niet alleen 
naar achtergrond, maar ook naar 
persoonlijke kenmerken. We wis-
ten dat het een intensief proces 
onder tijdsdruk zou worden, dus 
hielden we ook rekening met per-
soonlijke eigenschappen en vaar-
digheden.’ Omdat het project zo-
wel in Kazachstan als in Neder-
land werd bemenst, waren uitwis-
seling en communicatie belang-
rijke onderwerpen. ‘Met name de 
fysieke uitwisseling: we hebben 
ervoor gezorgd dat we op belang-

rijke momenten in het proces ook 
op dezelfde locatie werkten. Op 
kantoor in Deventer, Atyrau of op 
het kantoor van de klant.’ Voor zijn 
collega Daniyar Kaliyev, die van-
uit Atyrau als mechanical engi-
neer aan het project werkte, 
schuilde die uitwisseling ook in 
inhoudelijke kennis: ‘We hebben 
veel van elkaar geleerd binnen 
het team. Iedereen heeft zijn ei-
gen rol, maar doet ondertussen 
ook erg zijn best om kennis te 
delen. Zo maak je voor het hele 
team inzichtelijk welke schakel jij 

v.l.n.r. Michel Bretveld, Azadeh Rahimpour, Hans Smit, Debbie Sprakel, Arjen van Nieuwenhuijzen en Chris Roose



25

‘Iedereen is er trots op om aan dit project te werken’

vormt in het geheel. Ik heb veel 
inhoudelijke kennis opgedaan en 
daarnaast mijn persoonlijke vaar-
digheden kunnen verbeteren: als 
leider van het lokale engineering 
team en als schakel tussen de 
collega’s in Atyrau en Deventer.’ 
Het ontwikkelen van kennis bin-
nen dit project was een belangrijk 
element. Hans: ‘We geloven erin 
dat de ervaren, geroutineerde 
collega’s juist met jonge, flexibele 
mensen moeten samenwerken. 
Daarin kan iedereen elkaar ver-
sterken. We dagen de jongere 

collega’s uit om nieuwe dingen te 
proberen, we geven ze de kans 
om hun bijdrage te leveren aan 
het project, onder begeleiding 
van een ervaren ingenieur.’ Zijn 
collega Azadeh Rahimpour, die 
vanuit Nederland werkte aan de 
hydraulische berekeningen, merk-
te dat ook. ‘De weg was vrij voor 
iedereen om te groeien en om te 
leren van alle stappen in het pro-
ces. Eventuele moeilijkheden 
losten we altijd als team op. De 
saamhorigheid binnen het team is 
mij erg opgevallen,’ vertelt Aza-

deh. ‘Om te beginnen merk je dat 
iedereen trots is om aan dit pro-
ject te werken. Dat schept een 
band. Het hielp daarbij ook dat 
we zoveel mogelijk bij elkaar zijn 
gaan zitten. Zo zie je direct welke 
impact jouw werk heeft op het 
werk van je collega’s, zo kun je 
samen problemen oplossen en 
elkaar helpen.’ Dat viel ook Hans 
op: ‘We werkten heel intensief 
samen. Dat mensen dan na een 
week hard werken op vrijdagmid-
dag nog met elkaar wilden naklet-
sen in plaats van naar huis te 

gaan, vond ik heel mooi om te 
zien. Het teamgevoel was er ze-
ker en daar hebben we ook aan 
gewerkt: een gezamenlijke kick-
off, voldoende uitwisseling tussen 
Nederland en Kazachstan en 
samen feestelijk stilstaan bij het 
behalen van mijlpalen in het pro-
ject. De drive om dit project zowel 
goed als op tijd af te ronden, was 
duidelijk voelbaar.’
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PROJECTEN 2015

Chili
1 project

St. Lucia
5 projecten 

Curaçao
8 projecten

Brazilië
7 projecten

Aruba
6 projecten 

Jamaica
1 project 

Colombia
5 projecten

Verenigde Staten
5 projecten

Kroatië
3 projecten

Oostenrijk
1 project

Italië
2 projecten

Angola
1 project

Congo
1 project

Ghana
6 projecten

Portugal
1 project

Niger
2 projecten

Egypte
1 project

Denemarken
4 projecten

Zweden
12 projecten

Noorwegen
2 projecten

Verenigd Koninkrijk
2 projecten

Nigeria
2 projecten

Nederland  
(6 kantoren)
3.059 projecten

België
(2 kantoren)
547 projecten
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Kantoren Witteveen+Bos

Kiribati
1 project

India
9 projecten

Oman
1 project

Bangladesh
5 projecten

Filippijnen
5 projecten

Hong Kong
1 project

Maleisië
3 projecten

China
6 projecten

Japan
2 projecten

Indonesië
57 projecten

Georgië
2 projecten

Tanzania
1 project

Sri Lanka
1 project

Seychellen
1 projectBurundi

1 project

Zuid-Sudan
1 project

Mozambique
3 projecten

Zuid-Afrika
1 project

Comoren
1 project

Benin
1 project

Duitsland
8 projecten

Litouwen
1 project

Azerbeidzjan
4 projecten

Qatar
5 projecten

Cyprus
2 projecten Jordanië

1 projectPalestina
2 projecten

Finland
1 project

Roemenië
5 projecten

Turkije
6 projecten

Albanië
1 project

Montenegro
1 project

Vietnam
9 projecten

Singapore 
5 projecten

Dubai 
8 projecten

Saudi-Arabië
3 projecten

Rusland
4 projectenLetland

17 projecten

Kazachstan 
(3 kantoren)
35 projecten
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Markermeer Nederland











+ Ecologische impuls Markermeer
Het Markermeer verkeert ecologisch gezien in slechte staat. De aan-
leg van Marker Wadden moet dit gebied een ecologische impuls geven 
met ruimte voor recreatie. Samen met consortiumpartners ontwikkelde 
Witteveen+Bos voor Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten een 
archipel van natuureilanden en onderwaterlandschappen. Bij de 
aanleg wordt gebruik gemaakt van het Building with Natureprincipe.
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+ MER Eemshaven
De gemeente Eemsmond werkt aan een nieuw bestemmings-
plan voor de Eemshaven voor logistiek- en energiegerelateerde 
activiteiten. Witteveen+Bos stelt hiervoor het Milieu Effectrapport 
(MER) op. Daarnaast wordt het haventerrein aan de zuidoostkant 
uitgebreid met ruim 180 hectare. Voor dit gebied wordt eveneens 
een MER opgesteld, gekoppeld aan een bestemmingsplan.

Eemsmond Nederland

+ Herstel mangrovebossen
Grote delen van mangrovebossen in Java zijn door de lokale bevolking gekapt voor 
visvijvers. De kustbescherming is hierdoor weg, met erosie tot gevolg. Samen met 
consortiumpartners ontwikkelde Witteveen+Bos een duurzame oplossing volgens 
het Building with Natureprincipe: semipermeabele dammen van bamboepalen met 
takkenbossen ertussen. Hierdoor kan het mangrovebos zich op natuurlijke wijze 
herstellen en de functie van kustverdediging opnieuw vervullen.

Demak Indonesië
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+ Herontwikkeling verontreinigd brownfieldterrein
MAVA begeleidde de herontwikkeling van een met gechloreerde 
solventen, aromaten en mineralen verontreinigd brownfieldterrein. 
Tijdens de sloop zijn de bronzones van de verontreinigingen 
intensief opgespoord, onder andere met EnISSA. Ook zijn ze direct 
ontgraven. De nasanering van het grondwater gebeurt door 
biologische afbraak (injecteren van een koolstofbron en een ent).

Grobbendonk België

+ Blankenburgverbinding
Witteveen+Bos werkt voor Rijkswaterstaat aan de planuitwerking voor de Blan-
kenburgverbinding, een nieuwe autosnelweg tussen de A15 Maasvlakte/Mainport 
Rotterdam en de A20 Westland/Haaglanden. In het project werken we samen met 
wUrck en Rotterdam Engineering. Bijzonder is de integrale benadering: de ken-
nis van alle partijen wordt gebundeld, met name op het gebied van tunnelbouw, 
wegontwerp, planstudies en omgevingsmanagement.

Rotterdam Nederland

Nederland
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+ Energie- en grondstoffenfabrieken
De wens om zelfvoorzienend te zijn en grondstoffen zo goed mogelijk te benutten 
heeft geleid tot de ontwikkeling van energie- en grondstoffenfabrieken. Deze passen 
binnen het principe van circulaire economie, waarbij op afvalwaterzuiveringen 
biogas wordt geproduceerd als energievoorziening en reststoffen als fosfor zoveel 
mogelijk hergebruikt worden. In 2015 werkte Witteveen+Bos onder andere aan 
energiefabrieken in Nederland, Ghana en op de Filippijnen.

Hengelo Nederland

+ Slimme kruispunten
Binnen het project Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu wordt versneld gewerkt aan de invoering van coöperatieve 
verkeersystemen (C-ITS). Voor de provincie Noord-Holland hebben wij 
een succesvol proefproject opgezet en begeleid voor voertuigdetectie-
technieken, waardoor verkeer beter en goedkoper te regelen is dan 
met conventionele inductieve voertuigdetectielussen.  

Noord-Holland Nederland 
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+ Onderzoek 3D-betonprinter
3D-printtechniek is gangbaar voor vele gebruiksgoederen en zal naar 
verwachting ook een rol van betekenis gaan spelen in de bouwsector. De 
Technische Universiteit Eindhoven doet onderzoek naar mogelijkheden tot 
het printen van duurzame betonconstructies met behulp van een betonprinter. 
Witteveen+Bos neemt, als enige ingenieursbureau, deel aan dit project. De 
kennis die wordt opgedaan trekt ook in Singapore de aandacht.

Eindhoven Nederland 

+ Private haven
King Abdullah Port wordt de eerste haven van Saoedi-Arabië in 
volledig privaat eigendom. In opdracht van betrokken financiers 
droeg Witteveen+Bos bij aan het due diligence onderzoek naar 
verschillende contracten voor wat de grootste haven in de regio 
moet worden. De beoogde jaarlijkse containeroverslag is 20 miljoen 
TEU en daarnaast zijn RoRo- en bulkterminals in de haven voorzien.

King Abdullah Economic City Saoedi-Arabië
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+ Scheepsemissies in beeld
De haven van Hamburg is de grootste haven van Duitsland. De luchtkwaliteit in 
Hamburg en omgeving wordt dan ook sterk beïnvloed door de scheepsemissies. 
Om daar een nauwkeuriger beeld van te krijgen, werkt Witteveen+Bos samen met 
Helmholtz-Zentrum Geesthacht en de haven van Hamburg aan het implementeren 
van een emissiemodel, vergelijkbaar met een eerder ontwikkeld model voor de 
haven van Antwerpen.

Hamburg Duitsland 

+ Ontwerp Stadsbaantunnel
Op 1 december 2015 is de Stadsbaantunnel in gebruik genomen. 
Het is de eerste tunnel van de stad Utrecht en bedoeld om de groei 
van Centrumgebied Leidsche Rijn te stimuleren. Witteveen+Bos 
en Sweco maakten het ontwerp voor de 490 meter lange tunnel, 
conform de Landelijke Tunnelstandaard. Tevens begeleidden wij de 
aanleg van de tunneltechnische installaties en indienststelling.

Utrecht Nederland 
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+ Overnachtingshaven binnenvaartschippers
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bepaald dat binnen-
vaartschippers om de dertig kilometer moeten kunnen overnachten. 
Om tegemoet te komen aan deze eis, verzorgt Witteveen+Bos de 
planuitwerking en contractvoorbereiding voor een nieuwe overnach-
tingshaven. De haven moet plaats bieden aan zeventien binnenvaart-
schepen en aan de vloot van Giesbeekse schippers.

Giesbeek Nederland 

+ Duurzame gebouwen Kazachse serviceketen
Chagala Group heeft de ambitie de duurzaamste serviceketen van Kazachstan te 
worden. Witteveen+Bos adviseert de keten in deze transitieopgave. Er wordt een 
energiestrategie uitgewerkt inclusief een aanbeveling tot duurzaamheids-
certificering van gebouwen. De focus ligt op energiebesparing, duurzame energie 
(volgens het Trias Energetica-principe) en de reductie van waterverbruik. Hierdoor 
kan de Chagala Group kosten besparen en zich profileren als duurzaam bedrijf.  

Atyrau Kazachstan
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Prorva regio Kazachstan











+ Tweede fase voor transportroute
De eerste fase met advies over grond- en baggerwerk voor het nieuwe kanaal van de Cargo 
Transportation Route is succesvol afgerond. In 2015 is gestart met de tweede fase van het 
project: de detailengineering voor de ontwikkeling van een haven en aansluitende transportroute, 
waarna het werk aanbesteed en gebouwd kan worden.  
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INTERVIEW

Kademuur Damrak 
Nederland

INTERVIEW

In hartje Amsterdam, tegenover het Centraal Station, is een nieuwe kademuur van 160 meter lang aangelegd. Een 
uitdagend project, voornamelijk vanwege de locatie en de vele stakeholders. Het project ‘Natte Damrak’ werd begin 
2015 afgerond, binnen tijd en budget. Een goede samenwerking binnen het team, met de opdrachtgever, partners 
en de directe omgeving bleek een cruciale succesfactor om deze boven- en ondergrondse puzzel op te lossen. 

‘We waren bereid iets extra’s te doen voor elkaar’
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De kademuur op het Damrak 
werd als nummer een risico ge-
noemd voor het boren van de 
Noord/Zuidlijntunnels, omdat 
deze kademuur mogelijk het wa-
ter in zou glijden. Het is het eerste 
kunstwerk dat gerenoveerd wordt 
bovenop de tunnels, met alle 
technische uitdagingen die daar-
bij komen kijken. Het team van 
Witteveen+Bos werd gevraagd 
vanwege de ervaring met het pro-
ject Noord/Zuidlijn, kademuren en 
de samenwerking met gemeente 
Amsterdam. De locatie bracht 

technische uitdagingen met zich 
mee, maar de vele stakeholders 
des te meer. Zo lopen er dagelijks 
60.000 mensen over het Damrak, 
voornamelijk forensen en toeris-
ten van en naar het Centraal Sta-
tion. Project De Rode Loper - de 
herinrichting van het maaiveld 
boven de Noord/Zuidlijn - werd 
gelijktijdig uitgerold. Omwonen-
den wonen in een gebied waar al 
jaren flink gebouwd werd aan de 
Noord/Zuidlijn en enkele rederijen 
hebben er hun aanlegsteigers 
voor rondvaartboten. Omgevings-

manager Barbara Dopper om-
schrijft het als ‘alle partijen, van 
aannemer tot en met het Victoria 
Hotel, goed laten samenwerken 
op een 3D-postzegel.’ Dit was de 
ultieme vorm van omgevingsge-
richt ontwerpen: techniek onder-
steunend aan de omgeving. Er 
werd eerst de dialoog aangegaan 
met de omgeving en pas daarna 
gestart met het ontwerp. Een 
grondige voorbereiding van een 
jaar, die zich uiteindelijk zou lo-
nen in de uitvoeringsfase. ‘Alle 
direct en indirect betrokkenen 

waren op de hoogte van de plan-
nen. We hadden het gevoel er 
samen voor te staan en gaan,’ 
vertelt projectmanager Laurens 
Kalwij. Dat de omgeving doorslag-
gevend was bleek ook in de ont-
werpkeuze: een aantal varianten 
met grote impact op de omgeving 
bleken niet haalbaar. Uiteindelijk 
zijn vijf verschillende constructie-
vormen met beperkte invloed op 
de omgeving in 3D uitgewerkt. ‘Het 
integrale ontwerp is getoetst bij 
een reviewcommissie, iets wat 
normaal gesproken niet gebeurt 

‘Open communicatie, daar gaat het om. 
Juist als er iets niet goed gaat’
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en het belang benadrukt,’ zo legt 
Laurens uit. Hij was vanaf het be-
gin betrokken bij het project als 
‘technisch geweten’ en omschrijft 
het Natte Damrak als ‘zijn kindje’. 
Laurens en Barbara hebben veel 
van elkaar, hun teamleden en sa-
menwerkingspartners geleerd. In 
totaal meer dan veertig specialis-
ten van Witteveen+Bos hebben 
een bijdrage geleverd aan de 
voorbereiding en realisatie van het 
Natte Damrak. Het kernteam be-
stond uit vijf Witteveen+Bos’ers. 
‘Het is fijn om een vaste groep 

mensen te hebben, die er bo-
venop zit. Dan kan je zaken voor 
elkaar opvangen als dat nodig is,’ 
stelt Laurens. En als bepalende 
factor binnen het team geeft hij 
aan: ‘Er bestond een groot be-
wustzijn van het gezamenlijke 
doel en we konden open met el-
kaar communiceren. Ook en juist 
als iets niet goed ging.’  Tijdens 
de uitvoering bleef het belangrijk 
de stakeholders te betrekken. Dat 
deed Barbara door ‘zacht te zijn 
voor de omgeving en hard voor de 
techniek’. Rekening houden en 

begrip tonen, versus zorg dragen 
dat technische, harde afspraken 
worden nagekomen. Er werd veel 
overlegd met de opdrachtgever 
(gemeente Amsterdam), omwo-
nenden, ondernemers en samen-
werkingspartners.  Laurens blikt 
terug: ‘Geweldig dat de puzzel in 
elkaar paste en dat alles groten-
deels verliep zoals gepland met 
beperkte overlast voor alle be-
trokkenen.’ Barbara herinnert het 
moment nog goed, waarop zij zag 
dat er een gevoel van gezamen-
lijke verantwoordelijkheid was. 

‘We hebben veel overlegd met de 
rederijen, om de overlast van 
onze werkzaamheden te beper-
ken. We waren bereid iets extra’s 
te doen voor elkaar. Zo zorgden 
wij voor aankleding van de tijde-
lijke aanlegsteigers en zij hielpen 
ons met het verslepen van de 
steigers - dat waren echt mooie 
momenten.’

v.l.n.r. Leonhard Schoot Uiterkamp, Laurens Kalwij, Tjeerd Kamerling, Barbara Dopper en Fabian Harbers
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+ Bodemonderzoek stortplaats
De voormalige stortplaats Ald Dwinger ligt in het ecologisch 
waardevolle natuurgebied De Alde Feanen. In het verleden is in dit 
gebied veen ontgonnen en afval gestort. Witteveen+Bos voerde 
voor de provincie Fryslân een actualiserend en risicogericht 
bodemonderzoek uit. De resultaten vormen de bouwstenen voor de 
toekomstige sanering en het beheer van het natuurgebied.

Eernewoude Nederland

+ Rijsimulator voor interactief wegontwerp
Witteveen+Bos wil er zeker van zijn dat haar wegontwerpen veilig en begrijpelijk 
zijn voor weggebruikers. Tekeningen en visualisaties zijn niet voldoende om dit 
te garanderen. Witteveen+Bos ontwikkelde een mobiele en compacte rijsimula-
tor waarmee het mogelijk is om al in de ontwerpfase over nieuwe wegtracés te 
rijden. Uniek aan de rijsimulator is de realtime koppeling met rekensoftware voor 
verkeerssimulaties. 

Diverse locaties Nederland
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+ Aanleg kunstmatige eilanden
Om woonruimte te bieden aan het groeiende aantal inwoners, 
adviseert Witteveen+Bos bij de landaanwinning voor kunstmatige 
eilanden in de Baai van Jakarta. Er zijn zeventien eilanden gepland en 
in 2015 waren wij betrokken bij de aanleg van twee eilanden van elk 
300 hectare. Nadat de waterkeringen zijn afgebouwd en de polders zijn 
ingericht, bieden deze twee plaats aan ongeveer 85.000 bewoners.

Jakarta Indonesië

+ Herontwikkeling stationsgebied
Mede omdat Leeuwarden in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa is, 
verzorgde Witteveen+Bos in opdracht van de gemeente de contractvoorbereiding 
voor de vernieuwing van het stationsgebied in Leeuwarden. Daarnaast stelden 
wij het uitvoeringsontwerp op voor de openbare ruimte en begeleidden we de 
aanbestedingsprocedure. Het ontwerp benadrukt het specifieke karakter en de 
eigen identiteit van het stationsgebied. 

Leeuwarden Nederland
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+ Versterking Waddenzeedijk
De Waddenzeedijk op Texel voldoet niet aan de veiligheidsnormen en 
moet worden versterkt. Witteveen+Bos maakte het Milieu Effectrap-
port, het definitief ontwerp en het dijkversterkingsplan. De versterking 
is een van de grotere projecten binnen het Hoogwaterbeschermings-
programma, waarin Rijksoverheid en beheerders van waterkeringen 
samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Texel Nederland

+ Modernisering windpark IJsselmeerdijk
Nuon wil het bestaande windpark langs de IJsselmeerdijk moderniseren. 
Witteveen+Bos zette voor Nuon de belangrijkste waterveiligheidsrisico’s van 
de nieuwe windturbines op een rij en inventariseerde bijbehorende faalkansen. 
Onze bevindingen legden we samen voor aan Waterschap Zuiderzeeland. Op 
basis hiervan werkt Nuon haar strategie voor de modernisering van windpark 
IJsselmeerdijk verder uit.

Swifterbant Nederland
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+ Nieuwe klimaatinstallaties museum
De klimaatinstallaties in het Kröller-Müller Museum waren aan het einde van hun 
economische en technische levensduur. Om de waardevolle kunstwerken van het 
museum goed te kunnen conserveren, adviseerde Witteveen+Bos samen met 
Dijkoraad over de vervanging van de klimaatinstallaties. Dit was een ingrijpend project, 
omdat ook tijdens de vervanging van de klimaatbeheersing het museum voor publiek 
toegankelijk bleef.

Otterlo Nederland 

+ Waterveiligheid vergroten
De stad Barisal wordt bedreigd door overstromingen door hoge 
rivierafvoer, cyclonen en extreme neerslag. Met klimaatverandering 
en een toenemend inwonersaantal neemt de impact van 
overstromingen enorm toe. In een consortium met Ecorys en 
Twijnstra Gudde heeft Witteveen+Bos geadviseerd over duurzame 
maatregelen om de waterveiligheid van de stad te vergroten. 

Barisal Bangladesh 
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Oosterweelverbinding 
België
In Antwerpen wordt gewerkt aan een van de grootste Europese infrastructuurprojecten van dit moment: 
de Oosterweelverbinding. De Oosterweelverbinding betreft het sluiten van de Ring om Antwerpen en het 
verbeteren van de doorstroming en inpassing van de bestaande Ring. Het is een belangrijk onderdeel 
van het Masterplan 2020, dat onder meer voorziet in bijkomende weginfrastructuur, openbaar 
vervoerprojecten, extra fietspaden en watergebonden infrastructuurwerken. 

‘Samen zoeken we naar de beste oplossing’

INTERVIEW
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Al in 2012 startte Witteveen+Bos 
samen met Sweco, voorheen 
Grontmij, (verbonden in een Tijde-
lijke Handels Vereniging ROTS) in 
opdracht van de Beheersmaat-
schappij Antwerpen Mobiel (BAM 
N.V.) met de studies naar de reali-
satie van de Oosterweelverbinding 
Rechteroever. In juni 2015 kwam 
daar de opdracht voor de Linker-
oever bij. Witteveen+Bos en Sweco 
hebben hiervoor de THV ATLAS 
opgericht. Door de combinatie van 
opdrachten staan Witteveen+Bos 
en Sweco nu in voor de volledige 
studie naar de sluiting van de  
Antwerpse Ring. Dit grootschalige 
project op de Rechteroever bevat 
diverse uitdagingen, waaronder de 

Oosterweelknoop: de verbinding 
tussen de Scheldetunnel en de 
gestapelde tunnel onder de dok-
ken en het Albertkanaal (de ka-
naaltunnel), met op- en afritten 
voor de haven en het noorden van 
Antwerpen. Ook het ontwerp van 
de kanaaltunnel is onderdeel van 
de opdracht: een gestapelde tun-
nel met twee keer twee rijstroken 
vanaf de Oosterweelknoop tot aan 
de R1. Als laatste wordt ook de R1 
opnieuw aangelegd waarbij het 
huidige viaduct van Merksem ver-
dwijnt en de R1 ter hoogte van de 
passage van het Albertkanaal ge-
deeltelijk ondergronds gaat met 
een tweede gestapelde tunnel en 
in een open sleuf. Voor de Linker-

oever bestaat het project uit een 
afzonken tunnel onder de Schelde 
en de reconstructie van de twee 
verkeersknooppunten in de E34 en 
E17, inclusief diverse kleinere 
kunstwerken in dit projectgebied. 
Joop van de Velde is als project-
manager verantwoordelijk voor het 
deelproject Linkeroever en Schel-
detunnel: ‘Je kunt je voorstellen dat 
de impact van het totale project 
groot is. Iedereen heeft wel eens 
over de Ring Antwerpen gereden 
en weet welke problemen er zijn. 
Aan ons de taak om deze proble-
men op te lossen, zodat iedereen 
straks met plezier langs de stad 
rijdt en dat alles met behoud van 
draagvlak bij alle betrokkenen en 

met een zorgvuldige inpassing in 
de omgeving. Er moet ontzettend 
veel gebeuren binnen een zeer 
krappe planning. Het opbouwen 
van een goede relatie met de op-
drachtgever en het samenstellen 
van een goed team is dan ook van 
cruciaal belang om het project te 
laten slagen. Bewust zijn van de 
aanwezige cultuurverschillen is 
daarin erg belangrijk.’ Binnen het 
project wordt samengewerkt met 
zowel Nederlandse als Belgische 
collega’s van Witteveen+Bos en 
Sweco. ‘Dat we te maken zouden 
krijgen met cultuurverschillen, was 
dan ook te verwachten,’ vertelt 
Jantien Geerling, contractmanager 
van de Rechteroever. ‘Mijn taak in 

‘Het opbouwen van een goed team 
is van cruciaal belang’
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v.l.n.r. Frank Kaalberg, Bart Adriaens, Marc van Put, Christiaan Loeber, Anne-Caroline Kiekens, Jantien Geerling, Ad van der Velden, Sander ten Pas, 
Nikolaas van Empel, Aryan Snel en Joop van de Velde

het managementteam is te bewa-
ken dat het contract met de BAM 
wordt nageleefd en het verzorgen 
van het financiële overzicht en de 
budgettaire sturing in het project. 
In overleggen merk ik dat onze 
Belgische collega’s bepaalde 
punten uit het contract veel pre-
ciezer uitleggen en daar ook naar 
handelen. Ook kunnen ze precie-
zer formuleren, de Vlaamse taal is 
rijker en heeft meer dimensie. Ik 
houd bijvoorbeeld een lijstje bij 
van alle mooie Vlaamse gezeg-
des. Inmiddels gebruiken veel 
Nederlandse collega’s die ook, 
zeker in gevallen dat er in het 
Nederlands niet een even goed 
equivalent van is. Wij Nederlan-

ders kunnen veel directer zijn, dat 
is soms ook weer handig. Gaan-
deweg hebben we geleerd om 
gebruik te maken van deze ver-
schillen. Ieder zijn kracht!’ Be-
halve de combinatie van culturen 
is de combinatie van de verschil-
lende vakdisciplines onontbeerlijk 
in beide projecten. Een breed 
scala aan expertises wordt dan 
ook ingezet, zoals geotechniek 
en geohydrologie, tunnelexper-
tise, landschappelijke inpassing 
en ecologie, tunnelveiligheid, 
waterbouwkundige werken en 
verkeers- en tunnelinstallaties. 
‘Tijdens een eerste brainstorm-
sessie, waarin werd gezocht naar 
optimalisaties van het ontwerp, 

ontstond het idee van een gesta-
pelde cut- en covertunnel in 
plaats van de oorspronkelijk voor-
gestelde afgezonken tunnels. 
Door out-of-the-box te denken en 
gebruik te maken van ieders ex-
pertise konden we met deze op-
lossing honderden miljoenen eu-
ro’s besparen voor de opdracht-
gever en tevens een duurzaam 
ontwerp realiseren binnen de 
eisen welke vanuit de omgeving 
werden gesteld. Het is mooi om te 
zien hoe ervaren projectmana-
gers met kennis van andere grote 
projecten zoals de Noord/Zuidlijn 
in Amsterdam samenwerken met 
jonge collega’s die hierdoor ont-
zettend veel leren en binnen het 

project steeds meer verantwoor-
delijkheid op zich nemen,’ aldus 
Jantien. ‘Daarnaast vind ik het 
heel belangrijk dat we ook buiten 
het werk leuke dingen met elkaar 
doen,’ vult Joop aan. ‘Er wordt 
echt heel hard gewerkt. Veel col-
lega’s zijn de hele week van huis 
en overnachten in een hotel. Dan 
moet er na een lange dag werken 
ook ruimte zijn om zo nu en dan 
samen te sporten, lekker met 
elkaar te gaan eten of de stad te 
verkennen.’
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Voor het vijfde jaar op rij heeft Witteveen+Bos een ex-
tern panel van stakeholders gevraagd om feedback te 
geven op ons jaarverslag (GRI G4-27). De rol van het 
stakeholderpanel is om evenwichtige en onpartijdige 
feedback te geven op de wijze waarop Witteveen+Bos 
met duurzaamheid en de rapportage over maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen omgaat. Daarnaast 
geeft het panel Witteveen+Bos passende aanbevelin-
gen voor verbetering.

Kernpunten 
Het panel van stakeholders waardeert de stappen die 
Witteveen+Bos heeft gezet om tot dit overzichtelijke ge-
combineerde jaarverslag over 2015 te komen en het doel 
om over 2016 volledig geïntegreerd te willen rapporteren. 
Witteveen+Bos verdient een compliment voor de uitvoering 
van de materialiteitsanalyse, waarbij de impactgebieden 
van Witteveen+Bos zijn bepaald. Witteveen+Bos heeft de 
drie belangrijkste categorieën benoemd waarvoor KPI’s zijn 
geformuleerd: projecten, mensen en bedrijfsvoering. Het 
panel is erg benieuwd naar de uitkomsten van de geformu-
leerde doelen in het nieuwe jaar.

Doel, doelgroep en boodschap 
Het blijft voor Witteveen+Bos belangrijk om zich af te vra-
gen voor wie het jaarverslag wordt geschreven, met welk 
doel en welke boodschap moet worden overgebracht. Als 
tip wordt gegeven om niet te veel jargon te gebruiken en uit 
te leggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Er wordt 
regelmatig verwezen naar principes of doelstellingen. Door 
te verwijzen naar de plaats waar deze principes of doelstel-
lingen staan uitgelegd, wordt het voor de lezer nog duidelij-
ker welke afwegingen Witteveen+Bos maakt.

Helderder rapporteren over doelen 
Het rapporteren over de manier waarop Witteveen+Bos 
heeft gewerkt aan het behalen van haar (MVO-)doelstellin-
gen kan duidelijker. Laat zien waar je vandaan komt, waar 
je nu staat en waar je naar toe wilt. Probeer dit te visualise-
ren waar mogelijk. Het kan een idee zijn om na de missie, 
visie en strategie een apart hoofdstuk over doelen op te 
nemen. Zo wordt nog beter inzichtelijk op welke manier 
Witteveen+Bos een bijdrage levert aan de maatschappij.

Structuur van het verslag 
Zorg voor nog meer verbinding tussen de verschillende 
hoofdstukken in het verslag. Het panel geeft als tip om 
het hoofdstuk over missie, visie en strategie nog meer te 
verbinden met de projecten die worden genoemd, bijvoor-
beeld door ze te koppelen aan de duurzame ontwerpprinci-
pes die Witteveen+Bos hanteert. Ook kunnen afbeeldingen 
en tabellen beter worden ingeleid met een toelichting. Er 
worden veel goede intenties genoemd, die nog krachtiger 
naar voren komen als de verschillende onderdelen van het 
verslag nog beter op elkaar aansluiten.  

Deventer, 9 februari 2016

Stakeholderpanel 2016 
Ruud Sprock (Senior Consultant Sustainability, C2N) 
Harmen Kievit (Coördinator Arcadis-KNHM MVO programma)
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