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BESTUURSVERSLAG
In 2016 vierde Witteveen+Bos haar
70e verjaardag. Het is een lustrumjaar
geworden met mooie momenten
zoals het winnen van De Vernufteling
met het Building with Nature
mangroveproject op Java dat wordt
uitgevoerd binnen het consortium
EcoShape, digitale innovaties zoals
online bewonersparticipatie en
zeer geslaagde externe en interne
lustrumactiviteiten. In het eerste
halfjaar bleef de omzet enigszins
achter, in het derde kwartaal trok dit
aan. Per saldo sluiten we het jaar af
met een omzet van 137 miljoen euro,
een stijging van 5,8 % ten opzichte
van 2015, en resteert met 15,7 miljoen
euro een gezond nettoresultaat.
In het jaar 2015 hebben de
Verenigde Naties de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen vastgesteld om in
2030 te komen tot een sociaal, ecologisch
en economisch duurzame wereld. Op
basis hiervan heeft Witteveen+Bos samen
met interne en externe stakeholders een
materialiteitsanalyse uitgevoerd waardoor
duidelijk werd welke bijdrage wij kunnen
leveren.
Hieruit bleek ten eerste dat
Witteveen+Bos de meeste impact
kan hebben met de projecten die zij
uitvoert. Daarom hebben wij in 2016
veel aandacht besteed aan het werken
met onze duurzame ontwerpprincipes
in onze projecten en is dit in ons
Kwaliteitshandboek verankerd.
Daarnaast kwam uit de materialiteitsanalyse naar voren dat wij kunnen
bijdragen aan talentontwikkeling
en het borgen van vakkennis, nu
en in de toekomst. Dit zien we
terug in het recordaantal begeleide
stagiairs en afstudeerders en in
de uitkomsten van de uitgevoerde
enquête naar talentontwikkeling onder
Witteveen+Bos’ers.
Ten derde bleken uit de materialiteitsanalyse mogelijkheden voor verdere
verduurzaming van onze bedrijfsvoering.
In 2016 zijn we onder meer gestart met
het vergroenen van onze mobiliteit en
is de verduurzaming van ons kantoor
Leeuwenbrug in Deventer voorbereid. De
plannen voorzien in vervanging van alle
installaties, bouwkundige aanpassingen
en modernisering van de inrichting.
Met de uitkomsten van de materialiteitsanalyse hebben wij ook onze bedrijfscode

geactualiseerd. Hierin hebben wij
opnieuw vastgelegd met welke principes
wij wereldwijd zakendoen en welke
verantwoordelijkheden wij hebben
tegenover al onze stakeholders: de
maatschappij, onze opdrachtgevers en
zakenrelaties, ons bedrijf als geheel en
collega’s onderling.
Er is in 2016 wereldwijd gewerkt aan ruim
3.500 lopende en nieuwe opdrachten op
het gebied van water, infrastructuur, milieu
en bouw. Opvallend is de nadrukkelijke
aandacht voor duurzaamheid in veel van
deze projecten: bouwen met de natuur,
klimaatadaptatie, circulair ontwerpen en
betrekken van alle stakeholders zien we
in steeds meer projecten terug. Met de
projecten waaraan in 2016 is gewerkt,
heeft Witteveen+Bos N.V. in totaal 137
miljoen euro omgezet, een toename van
5,8 % ten opzichte van 2015.
Deze stijging in omzet is toe te wijzen
aan werk derden en ging gepaard met
een lichte personele krimp van 1.056
medewerkers naar 1.029 medewerkers.
De krimp vond volledig in Nederland
plaats en concentreerde zich in het
eerste halfjaar van 2016. In het derde
kwartaal namen de werkvoorraad en de
productiviteit toe waardoor we eind 2016
weer groeiden. Het nettoresultaat over
2016 bedraagt 15,7 miljoen euro waarmee
de nettowinstmarge op 11,5 % komt.
De groei en internationalisering van de
afgelopen jaren hebben geleid tot de
aanschaf van een nieuw financieel en
projectadministratiesysteem BST10.
De overgang is in 2016 voorbereid.
In de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van april 2016 is onze
eerste Raad van Commissarissen
benoemd. Inmiddels is het
introductieprogramma afgerond en zijn de
eerste reguliere vergaderingen gehouden.
In dit jaarverslag delen we ons werk
en de resultaten graag met u. Voor
het eerst hebben we het financiële en
maatschappelijke jaarverslag volledig
geïntegreerd. Want goede financiële
resultaten zijn alleen een randvoorwaarde
voor ons echte werk: bijdragen aan de
uitdagingen van deze tijd.
Deventer, 20 maart 2017
Directie Witteveen+Bos N.V.
Karin Sluis
Henk Nieboer
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VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN
Als Raad van Commissarissen van Witteveen+Bos N.V.
geven wij de stakeholders van Witteveen+Bos middels
dit verslag graag inzicht in de wijze waarop wij onze
toezichthoudende taak in 2016 hebben ingevuld en
uitgevoerd.
De leden van de Raad van Commissarissen zijn tijdens de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 april
2016 voor de eerste maal benoemd. Witteveen+Bos past het
verzwakte structuurregime toe, hetgeen inhoudt dat de leden
van de directie benoemd worden door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. Er is een two-tier bestuursmodel, waarbij
de directie het bestuur voert over de organisatie en ervoor
moet zorgen dat doelen, strategieën, resultaten en beleid
worden gerealiseerd. De Raad van Commissarissen heeft als
taken het toezicht houden op en het adviseren van het bestuur.
Gezien de omvang van de Raad van Commissarissen zijn
geen commissies ingesteld. Een rooster van aftreden voorziet
in een spreiding in het aftreden van de leden van de Raad van
Commissarissen.
Na de benoeming van de Raad van Commissarissen
hebben diverse introductiebijeenkomsten, drie reguliere
vergaderingen met de directie en een aantal informele
overleggen plaatsgevonden. Bij de reguliere vergaderingen
zijn de algemene ontwikkelingen en de financiële
rapportages standaard aan de orde gekomen. Tevens hebben
onderwerpen als integriteitsbeleid, risicomanagement,
personeelsbeleid en de invoering van een nieuw financieel
en projectadministratiesysteem de revue gepasseerd. Alle
leden van de Raad van Commissarissen hebben de reguliere
vergaderingen bijgewoond. Er is een open communicatie
tussen de directie en Raad van Commissarissen, waarin de
Raad van Commissarissen ruimschoots de gelegenheid krijgt
ook ongevraagd te adviseren. De Raad van Commissarissen
heeft bovendien overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Er
hebben zich geen bijzondere besluiten voorgedaan waarvoor de
goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig was.
Het werken met een Raad van Commissarissen is nieuw
voor Witteveen+Bos. Naar de mening van de Raad van
Commissarissen probeert de directie met name de goede
kanten van een versterkte governance te benutten door
actief gebruik te maken van de expertise in de Raad
van Commissarissen bij voor haar relevante, nog open
onderwerpen. De Raad van Commissarissen heeft met
grote interesse kennisgenomen van de bestuursstructuur
en de bijzondere positie van de aandeelhouders met haar
bijbehorende ontstaansgeschiedenis. Zij is verheugd aan de
verdere ontwikkeling van Witteveen+Bos een bijdrage te mogen
leveren.
2016 was een jaar waarin de Raad van Commissarissen vooral
kennis heeft gemaakt met de organisatie. We onderschrijven
de strategie van de directie en geloven in een mooie, gezonde
toekomst voor Witteveen+Bos.
Deventer, 20 maart 2017
Raad van Commissarissen
Hans van der Ven (voorzitter)
Gerard van de Aast
Inca van Uuden
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VERSLAG STAKEHOLDERPANEL
Jaarlijks bespreekt Witteveen+Bos met een panel van externe stakeholders
hoe wij waarde toevoegen en bijdragen aan maatschappelijke opgaven en hoe
wij hierover rapporteren. Het concept jaarverslag gebruiken we als middel om
het gesprek te voeren.
Op dinsdag 9 februari 2017 vond de bijeenkomst met een panel van vijf
externe stakeholders plaats. Namens Witteveen+Bos waren de directie en drie
vertegenwoordigers van het MVO-team aanwezig. Hieronder worden de belangrijkste
punten van feedback weergegeven. Waar mogelijk is een aantal verbeterpunten
reeds in dit jaarverslag verwerkt. Overige verbeterpunten worden in 2017 opgepakt.
Materialiteitsanalyse
Het is goed dat Witteveen+Bos een materialiteitsanalyse heeft uitgevoerd. In het
concept jaarverslag waren de uitkomsten van de materialiteitsanalyse summier
beschreven. Het panel heeft geadviseerd een duidelijke koppeling te leggen met de
duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en te tonen waar de impact
wordt gerealiseerd. Deze feedback is verwerkt in het hoofdstuk Doelen.
Duurzame ontwerpprincipes
Het panel is enthousiast over de gekozen methodiek van duurzame ontwerpprincipes
om de waarde in projecten te vergroten. Het concept jaarverslag bevatte nog geen
voorbeelden van projecten waarin de principes zijn toegepast. Het panel hoopt dit in
het definitieve verslag wel terug te zien. Hiermee gaat de informatie in het jaarverslag
meer leven. Eventuele dilemma’s bij projecten kunnen hierbij worden benoemd. De
feedback van het panel is grotendeels verwerkt in dit jaarverslag.
Duiden van resultaten
Het jaarverslag geeft een goede indruk van wat er speelt binnen Witteveen+Bos.
Het is een beknopt verslag dat prettig leest, maar daardoor soms ook inhoudelijk
wat beperkt is. In de verschillende hoofdstukken worden de resultaten op de
geformuleerde kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) beschreven. De bedoeling
is hiermee de voortgang op de realisatie van de doelen inzichtelijk te maken. De
koppeling tussen de resultaten op de KPI’s en de geformuleerde doelen komt
nog onvoldoende uit de verf. Het advies is om conclusies te verbinden aan de
resultaatmeting en aan te geven welke acties benodigd zijn. Waar mogelijk is deze
feedback verwerkt en in 2017 wordt dit verder verbeterd.
Keten
Er zijn relatief weinig KPI’s geformuleerd die gericht zijn op het toevoegen van
waarde in de keten. De ‘value chain’ van Witteveen+Bos kan nog beter inzichtelijk
worden gemaakt. Het jaarverslag hoeft niet alleen te gaan over de verdiensten van
Witteveen+Bos, maar ook over de impact in de keten en de wijze waarop er wordt
gewerkt aan het realiseren van elkaars doelen. Daarbij zou het interessant zijn om
aan te geven welke dilemma’s Witteveen+Bos daarbij tegenkomt. Ook het aangaan
van de dialoog is belangrijk. Hoe gaan samenwerkingspartners in projecten om
met normen en waarden nationaal en internationaal? Hoe worden misstanden
tegengegaan? De aandacht voor de keten in dit jaarverslag is relatief gering. In 2017
wordt gerichter aandacht besteed aan waardetoevoeging in de keten.
Vooruitblik
Het verhaal van Witteveen+Bos wordt sterker door ook vooruit te blikken. De
materialiteitsanalyse vormt hierbij een belangrijke basis. Het panel zou graag
zien welke trends en invloeden buiten Witteveen+Bos belangrijk zijn en op welke
manier deze een rol spelen bij het bepalen van de doelen en het formuleren
van bijbehorende KPI’s. Deze feedback is deels in het laatste hoofdstuk van dit
jaarverslag verwerkt.
Stakeholderpanel
Florian Andriessen, Terre des Hommes
André Nijhof, Nyenrode Business Universiteit
Bianca Peters, Deltares
Margriet Rouhof, TenneT
Ruud Sprock, C2N
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MISSIE EN VISIE
Onze missie luidt: ‘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 opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid
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 ingenieursbureau 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. Wij vinden het daarbij essentieel dat ons handelen
zich kenmerkt door onze kritische kwaliteitskenmerken: deskundig,
betrouwbaar en betrokken.
Kennis en innovatie
In de kern draait ons werk om kennis: de juiste kennis bij elkaar
brengen om uitdagende problemen op het gebied van water,
infrastructuur, milieu en bouw op te lossen. We leggen de lat
hoog. State-of-the-art-kennis begint bij velen van ons met
echte liefde voor het vak. Onze medewerkers willen alles weten
op hun vakgebied, van geotechniek tot werktuigbouwkunde,
van watermanagement tot omgevingsrecht. Door kennis te
delen, te ontwikkelen en wereldwijd in te zetten worden steeds
opnieuw betere oplossingen gecreëerd in de projecten van onze
opdrachtgevers.
Duurzame samenwerking
Vraagstukken waaraan wij werken worden steeds groter en
complexer. Om tot duurzame oplossingen te komen, werken
collega’s met verschillende achtergronden wereldwijd integraal
samen. Wij gaan altijd op zoek naar het beste team. We
werken daarom ook regelmatig samen met externe partijen, op
projectbasis en in structurele samenwerkingsverbanden met
collegabureaus en complementaire organisaties.
Ondernemerschap en vertrouwen
Ruimte voor ondernemerschap en vertrouwen typeren onze cultuur.
We gaan informeel met elkaar om en medewerkers voelen zich
betrokken bij de organisatie. Met elkaar zijn we Witteveen+Bos,
wereldwijd verbonden. Het is essentieel dat iedereen kan en mag
doen waar hij of zij goed in is en dat we een omgeving bieden
waarin wij creativiteit en innovatie stimuleren. Door voornamelijk
autonoom te groeien behouden wij onze identiteit en borgen wij
onze cultuur.
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 uitvoeringsbegeleiding.
Wij streven naar duurzame relaties met onze opdrachtgevers,
zodat we ons zo goed mogelijk in de behoeften en verwachtingen
van onze opdrachtgevers kunnen verplaatsen en maximale
toegevoegde waarde kunnen leveren.
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Organisatie
De leiding van Witteveen+Bos N.V. is in handen
van de directie. De Raad van Commissarissen
ziet erop toe dat de dagelijkse leiding zorgvuldig
gebeurt. Met ruim 1.000 collega’s opereren
we dichtbij onze opdrachtgevers, projecten,
samenwerkingspartners en de arbeidsmarkt. Dit
doen we vanuit kantoren in elf landen, waaronder
zes in Nederland. De Ondernemingsraad
behartigt de belangen van alle medewerkers die
in Nederland in dienst zijn. In andere landen zijn
andere personeelsvertegenwoordigingen om de
belangen van medewerkers te behartigen.
Kleine organisatie-eenheden, onze ruim
dertig product-marktcombinaties (PMC’s), zijn
verantwoordelijk voor (nieuwe) opdrachten en
ondernemerschap. De PMC’s zijn geclusterd
binnen vier business lines met de volgende
kennisgebieden: Gebouwde omgeving, Delta’s,
kusten en rivieren, Energie, water en milieu en
Infrastructuur en mobiliteit. Wereldwijd vormen de
business lines een matrixstructuur met de regio’s
(zie organigram op pagina 10). Op deze manier
werken collega’s vanuit diverse landen en met
verschillende disciplines in een netwerk samen in
projecten. Kennis en ervaring komen wereldwijd
samen voor de beste oplossing.
Bedrijfscode
Wij werken wereldwijd voor en met verschillende
stakeholders: de samenleving, opdrachtgevers
en zakenrelaties, ons bedrijf als geheel en
collega’s. Alle Witteveen+Bos’ers staan in voor
de verantwoordelijkheden tegenover onze
stakeholders. Samen kunnen wij onze missie en
visie vervullen. Het gedrag van iedere individuele
Witteveen+Bos’er kan daarbij het verschil maken.
In onze bedrijfscode staan de principes en wijze
van zakendoen bij Witteveen+Bos beschreven,
inclusief de verantwoordelijkheden die wij
gezamenlijk en individueel hebben tegenover al
onze stakeholders. De bedrijfscode is naast onze
waarden en overtuigingen gebaseerd op de tien
principes van de United Nations Global Compact
en de OESO-richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen.
Ons eigen bureau
Als bureau hebben wij een bijzondere
eigendomsstructuur. Met ons participatiesysteem zijn de aandelen sinds 1992 volledig in
handen van eigen medewerkers. Het systeem
is vitaal en vormt een belangrijke stimulans
voor betrokkenheid en ondernemerschap. Wij
streven jaarlijks naar een gezonde financiële
basis met een stabiele winst. De winst wordt
jaarlijks volledig uitgekeerd via een winstuitkering
voor alle medewerkers 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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Organigram per 31 december 2016
Directie

Business line
Gebouwde omgeving

Nederland

Afrika, Europa en
Amerika

Gebiedsontwikkeling

Resilient infrastructures
United Kingdom

CIS-landen
(Commonwealth of
Independent States)

Midden-Oosten

Zuidoost-Azië en
Australië

Water en stedelijke
ontwikkeling Dubai

Gebouwen
Omgevingsrecht en vergunningen
Planstudies en
procesmanagement
Stedelijke ontwikkeling

Business line
Delta’s, kusten en rivieren

Ecologie

Water en infrastructuur
Letland

 ater en infrastructuur
W
Rusland

Water en infrastructuur
Indonesië
Water en infrastructuur
Singapore

Havens en scheepvaartwegen
Hoogwaterbescherming en
landinrichting
Internationale technische
assistentie
 usten, rivieren en
K
landaanwinning
Waterbouwkundige
constructies en geotechniek
Watermanagement

Business line
Energie, water en milieu

Afvalwater

Environmental solutions
and Industry Belgium

Assetmanagement
Bodemgebruik, ondergrond
en reststoffen
Drinkwater
Industrie en energie
Informatietechnologie

Business line
Infrastructuur en mobiliteit

Geïntegreerde contracten

Infrastructuur en milieu
België

Infra constructies
Kunstwerken railinfra
Ondergrondse infrastructuur
Smart infra systems
Verkeer en wegen

product-marktcombinatie (PMC)
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 ater en milieu
W
Kazachstan

Water en milieu
Vietnam
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DOELEN
Onze missie is tweeledig: wij lossen complexe vraagstukken
op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw
op en willen daarnaast dat iedere medewerker het beste
uit zichzelf haalt. Samen met onze interne en externe
stakeholders hebben we onderzocht welke concrete doelen
we daaraan kunnen verbinden.
Materialiteitsanalyse
Om onze doelen te bepalen, hebben wij begin 2016 een
materialiteitsanalyse uitgevoerd. Interne en externe stakeholders
hebben samen onderzocht aan welke belangrijke maatschappelijke
opgaven Witteveen+Bos kan bijdragen en wat de bijdrage van
Witteveen+Bos op dat moment was. De interne stakeholders
betreffen Witteveen+Bos’ers: wereldwijd zijn ruim 50 medewerkers
bevraagd via een medewerkersenquête en zijn diverse interviews
gehouden. Belangrijke externe stakeholders zijn opdrachtgevers,
samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties. In totaal
zijn er zeven externe stakeholderinterviews afgenomen (G4-18*).
Duurzame ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties
De resultaten van de materialiteitsanalyse hebben we vertaald
naar de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
(VN). Deze doelen vormen een wereldwijd actieplan om te
komen tot een duurzame wereld in 2030. Het resultaat is een
materialiteitsmatrix die aangeeft wat volgens onze interne en
externe stakeholders onze mogelijke impact is en waar onze
huidige impact ligt (zie pagina 14 en 15).
Vier hoofddoelen
Uit de materialiteitsmatrix volgen vier hoofddoelen voor
Witteveen+Bos: waarde toevoegen in projecten, talenten
ontwikkelen, waarde toevoegen via bedrijfsvoering en
economische waarde creëren (G4-19*).
Doel 1: Waarde toevoegen in projecten
Het uitvoeren van projecten is ons primaire proces. Alle stakeholders
zijn het er over eens dat Witteveen+Bos de meeste impact kan
realiseren in de projecten door duurzame oplossingen te bieden
(G4-20 en 21*). In onze projecten kunnen wij bijvoorbeeld bijdragen
aan doelen als goede gezondheid en welzijn van de mens, schoon
drinkwater en riolering, duurzame energie, goede infrastructuur,
duurzame steden, verantwoord gebruik van bronnen, leven onder
water, leven op het land en samenwerking om de doelen te bereiken.
Wat opvalt in de materialiteitsanalyse is dat er met name op het
gebied van projecten nog veel winst te behalen is: het verschil
tussen onze maximale bijdrage aan de betreffende VN-doelen
en de huidige bijdrage is in de ordegrootte van een factor twee
substantieel.
Onze duurzame ontwerpprincipes zijn een belangrijk middel om
onze bijdrage te maximaliseren en duurzaamheid daadwerkelijk
vorm te geven in onze projecten. Daarom hebben we in 2016
in ons Kwaliteitshandboek vastgelegd dat in alle projecten
het gebruik van deze principes moet worden afgewogen. De
ontwerpprincipes worden toegelicht op pagina 25 en zijn:
- ontwerpen met de natuur
- ontwerpen met Trias
- circulair ontwerpen
- multifunctioneel ontwerpen
- flexibel ontwerpen
- participatief ontwerpen
- maatschappelijk ontwerpen.
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Doel 2: Talenten ontwikkelen
Uit de materialiteitsanalyse volgt ook dat
Witteveen+Bos kan bijdragen aan doelen als
kwaliteitsonderwijs, eerlijk werk en het verminderen
van ongelijkheid (G4-20 en 21*). Dit doen wij
door de toestroom naar technische opleidingen
te vergroten en bij te dragen aan kwalitatief
goed technisch onderwijs. Wij willen een goede
werkgever zijn door onder meer binnen ons bedrijf
te zorgen voor maximale talentontwikkeling en
diversiteit.
Uit de materialiteitsanalyse blijkt dat wij ons
werkgeverschap goed invullen en op dit punt
substantieel bijdragen. We blijven inzetten op het
opleiden en ontwikkelen van toptalent. Met name
qua diversiteit kunnen wij onze bijdrage vergroten.
Dit geldt zowel voor gender als voor internationale
diversiteit.
Doel 3: Waarde toevoegen via bedrijfsvoering
Als bedrijf kunnen wij met onze eigen
bedrijfsprocessen een bijdrage leveren aan de
doelen verantwoorde consumptie en productie,
klimaatactie en samenwerking voor de doelen (G420 en 21*). Het verduurzamen van onze mobiliteit,
reductie van onze CO2-uitstoot en bevordering van
maatschappelijk verantwoord ondernemen in de
keten zijn belangrijke pijlers.
Uit de materialiteitsanalyse komt naar voren dat
onze mobiliteit, zowel met auto’s als vliegreizen,
ruimte voor verbetering kent.
Doel 4: Economische waarde creëren
Wij hebben als bedrijf de mogelijkheid om te
zorgen voor economische groei (G4-20 en
21*). Goede financiële resultaten zijn nodig om
voldoende ruimte te hebben voor innovatie en
andere nieuwe ontwikkelingen en te kunnen
investeren in mensen. Wij streven dan ook naar een
gezonde netto winstmarge van minimaal 8 % per
jaar en een jaarlijkse groei van 3 tot 5 %, zowel in
personele omvang als in omzet.
Interne en externe stakeholders zijn het erover
eens dat Witteveen+Bos op dit doel ongeveer haar
maximale bijdrage levert. Uitdaging is deze bijdrage
te handhaven.
Meten en rapporteren van de doelen
In de hierna volgende vier hoofdstukken
rapporteren wij over onze vier hoofddoelen. Per
doel zijn tevens kritische prestatie-indicatoren
(KPI’s) benoemd waarmee de voortgang op de
doelen wordt gemeten.
* Voor een transparante rapportage volgen wij in ons

jaarverslag de richtlijnen van het Global Reporting Initiative
(GRI). Wij hanteren hierbij de GRI G4-richtlijnen. De

belangrijkste GRI-indicatoren staan in de tekst tussen

haakjes vermeld (G4-22). De indicatoren G4-24, G4-25,
G4-26 en G4-27 zijn toegepast in het verslag van het

stakeholderpanel (pagina 5). De volledige GRI index is te
vinden op onze website www.witteveenbos.nl/mvo.
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Mogelijke impact volgens externe stakeholders

Mogelijke impact Witteveen+Bos op duurzame ontwikkelingsdoelen

Mogelijke impact volgens interne stakeholders

Onze bijdrage aan 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Doel 1:
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projecten
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Witteveen+Bos
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Doel 3:

Waarde

toevoegen via

bedrijfsvoering

Doel 4:
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waarde creëren

groei van het

Economische
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winstmarge en
bedrijf

Huidige impact volgens externe stakeholders

Huidige impact Witteveen+Bos op duurzame ontwikkelingsdoelen

Huidige impact volgens interne stakeholders
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PROJECTEN 2016

Verenigd Koninkrijk
Nederland (6 kantoren)
België (2 kantoren)

Ghana

Nederland 3.085 projecten

Afrika, Europa en Amerika 279 projecten
CIS-landen 33 projecten

Midden-Oosten 21 projecten

Zuidoost-Azië en Australië 102 projecten
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1-4

4 - 10

10 - 20

20 - 50

Rusland
Letland

Kazachstan (3 kantoren)

CIS-landen

Dubai

Vietnam

Midden-Oosten
Singapore

Indonesië

Zuidoost-Azië en Australië

Afrika, Europa en Amerika

Projecten Witteveen+Bos
50 - 80

110 - 140

> 3.000 projecten

Kantoren Witteveen+Bos (19)
Regio-indeling
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INTERVIEW
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Vestdijk Eindhoven
Nederland
De Vestdijk in Eindhoven is een belangrijke ontsluitings- en doorgangsweg in het centrumgebied van de stad.
De weg moet worden heringericht vanwege overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm en een nieuwe visie op
het centrumgebied. Het maken van keuzes voor deze herinrichting is complex. Het centrumgebied is immers van
iedereen: bewoners, ondernemers, bezoekers en passanten. Het college van burgemeester en wethouders heeft
aangegeven pas keuzes te maken als zij weet wat de verschillende stakeholders van de denkbare maatregelen
vinden. Witteveen+Bos ontwierp daarom samen met partners GriDD en TRIMM een online informatieplatform
waarop iedereen de inrichting kan beleven en reacties kan achterlaten.

‘Via online participatie staan we direct in
verbinding met onze stakeholders’
19

‘Met deze transparante aanpak werken wij aan maximale
Edgar Rijsdijk, adviseur strategisch
omgevingsmanagement bij Witteveen+Bos: ‘Er
zijn diverse oplossingen voor de herinrichting
van het centrumgebied bedacht, zoals het
afsluiten van de Vestdijk voor doorgaand
verkeer, het weghalen van een rijbaan, het
verlagen van de maximumsnelheid naar 30
kilometer per uur en het herinrichten van de
openbare ruimte. Met behulp van een online
informatieplatform op www.beleefdevestdijk.nl
konden we de opties goed in beeld brengen en
zo reacties verzamelen over wat iedereen in de
stad van het voornemen vindt’. Pieter-Bas de
Visser, Witteveen+Bos-projectleider van het
virtual reality (VR)-model en de website vult
aan: ‘Bewoners, ondernemers, bezoekers en
20

passanten konden met behulp van VRtechnieken de gehele nieuwe Vestdijk
driedimensionaal beleven en vanuit een zelf
gekozen perspectief inzicht krijgen in de impact
van voorgenomen maatregelen. Daarbij
konden ze ook hun mening achterlaten. Met
deze nieuwe vorm van digitale stakeholderparticipatie kan in korte tijd veel informatie met
belanghebbenden worden uitgewisseld en
verzameld’. Maar hoe werkt dat nu precies? De
ontvangen reacties zijn via de website verwerkt
in een zogenaamde ‘klanteisendatabase’ die
aan de basis van het ontwerpproces staat.
‘Omdat het informatieplatform is gekoppeld
aan onze ontwerpsystematiek, wordt de input
van stakeholders direct verwerkt in de online

omgeving. We kunnen veel meer en sneller
input verwerken dan bijvoorbeeld op een
traditionele informatieavond. Doordat we meer
input hebben, kunnen we ons advies beter
funderen en bovendien creëren we meer
draagvlak voor de aanpak van het project
doordat meer stakeholders betrokken zijn’,
aldus Edgar. ‘Een mooi voorbeeld is dat de
oorspronkelijke doelstelling van de gemeente
Eindhoven vooral gericht was op verbetering
van de luchtkwaliteit en leefbaarheid. Tijdens
het verzamelen van alle input onder
stakeholders bleek dat er ook waterproblematiek speelt in het gebied. Deze
informatie heeft geleid tot een bijstelling van de
projectdoelstelling. Deze beheerste

waarde voor onze klanten’
procesgang met vroegtijdige, systematische
koppeling tussen eisen en doelstelling, levert
aan de voorkant een veel scherper beeld van
de opgave op. Hierdoor kunnen ontwerpers
met een duidelijk afgebakende opdracht aan
de slag. Dat biedt voor iedereen meerwaarde’.
Pieter-Bas vult aan: ‘In het verleden zat er bij
dit soort projecten vaak een verschil tussen de
gegevens die je hebt verzameld en de
problemen die zich in de praktijk voordoen. Dit
komt omdat je slechts van een beperkte groep
stakeholders informatie tot je beschikking had,
bijvoorbeeld vanwege beperkte opkomst bij
bewonersavonden. Met het maken van het
informatieplatform voor de Vestdijk hebben we
ons gerealiseerd dat we het integrale proces

van participatie en ontwerp nu nog beter
snappen. Dat vind ik geweldig’. Jan Josten,
projectmanager van de gemeente Eindhoven
spreekt dan ook van een doorslaand succes.
‘De gemeente, de mensen van Witteveen+Bos,
de stakeholders van de Vestdijk en de burgers
van omliggende wijken zijn erg tevreden. De
website biedt voor ons een enorm waardevolle
extra communicatiemogelijkheid waarmee we
veel directer in verbinding staan met onze
stakeholders. We willen deze innovatieve
aanpak in de toekomst graag bij meer
projecten toepassen.’ Edgar en Pieter-Bas
reageren enthousiast: ‘Het is natuurlijk
geweldig om samen te werken met zo’n
tevreden opdrachtgever. Binnen dit project

hebben we naast onze expertise op het gebied
van consultancy en de technische
onderbouwing vooral ingestoken op de
beleving. Wij zetten VR in als een nieuwe
manier van adviseren voor de toekomst: direct
in gesprek met stakeholders over de impact
van ontwerpen of oplossingen, met uiteraard
een goede technische onderbouwing ‘onder de
motorkap’. Meer dynamische beelden, minder
dikke rapporten: zo werken wij voortdurend aan
maximale waarde voor onze klanten’.
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DOEL 1: WAARDE TOEVOEGEN IN PROJECTEN
Witteveen+Bos kan volgens interne en externe stakeholders de meeste
impact realiseren door duurzame oplossingen te bieden in de projecten.
Onze duurzame ontwerpprincipes zijn daarbij een belangrijk middel. Uit
de materialiteitsanalyse bleek dat wij onze bijdrage aan de VN-doelen
via onze projecten substantieel kunnen vergroten. Daarom waren de
ontwerpprincipes een van de bedrijfsbrede speerpunten in 2016. Ook hebben
we kritische prestatie-indicatoren benoemd die toepassing van de duurzame
ontwerpprincipes stimuleren.
Projectenportefeuille
We hebben in 2016 wereldwijd aan ruim 3.500 projecten gewerkt. In het begin
van het jaar zagen we onze werkvoorraad licht dalen, omdat enkele grote
projecten vrijwel waren afgerond. Er is hard gewerkt om de werkvoorraad weer
op peil te brengen, wat in de tweede helft van 2016 goed lukte door wereldwijd
diverse spraakmakende projecten te verwerven. We zagen een toename in onze
advisering en engineering op het vlak van circulaire economie, energietransitie
en klimaatadaptatie. Daarnaast hebben in 2016 vele collega’s gewerkt aan
reeds lopende projecten zoals de NCOC waterzuivering in Kazachstan,
Oosterweelverbinding in België, Ruimte voor de Rivier in Kampen, Zuidasdok in
Amsterdam en het project Cargo Transportation Route in Kazachstan.
Voortgang meten
Onze duurzame ontwerpprincipes helpen om duurzaamheid vorm te geven in
projecten. Met behulp van onderstaande kritische prestatieindicatoren (KPI’s)
meten we in hoeverre we erin geslaagd zijn om de duurzame ontwerpprincipes te
verankeren in onze organisatie en meer toe te passen in projecten.

KPI 2016

Resultaat

Bij alle projectplannen zijn - conform het

Uit een enquête onder projectleiders eind

Kwaliteitshandboek - de duurzame

2016 bleek dat 90 % van de projectleiders

ontwerpprincipes minimaal afgewogen en

bekend is met de duurzame ontwerpprincipes

beargumenteerd.

en 50 % van de projectleiders de principes
heeft toegepast in zijn/haar project. Dit is een
stijging van respectievelijk 55 % en 32 % ten
opzichte van 2015.

50 projectleiders zijn minimaal één keer

In 2016 zijn diverse sessies georganiseerd om

betrokken bij een interne ‘garagesessie’. Deze

de toepassing van de duurzame

garagesessies vinden minimaal vijf keer per jaar

ontwerpprincipes in projecten te bespreken.

plaats en zijn bedoeld voor concretisering en de

Naast garagesessies hebben we ook

toepassing van de ontwerpprincipes in

lunchlezingen gehouden en zijn de duurzame

projecten.

ontwerpprincipes behandeld in diverse
cursussen en presentaties. Hierbij waren in
totaal circa 350 projectleiders aanwezig.

Er worden tenminste 50 externe klantevaluaties

In 2016 hebben slechts enkele evaluaties met

uitgevoerd, waarbij de klant een beoordeling

klanten plaatsgevonden, waarin structureel

geeft over het resultaat: in hoeverre heeft de

de duurzame ontwerpprincipes zijn benoemd.

toepassing van de duurzame ontwerpprincipes

De voortgang is hierdoor niet voldoende te

in het project maatschappelijke waarde

bepalen.

toegevoegd? We streven ernaar dat de
beoordeling gemiddeld voldoende is.
Voor onderaannemers en partners wordt

In oktober 2016 heeft een sessie met

minimaal eenmalig een ‘garagesessie’

onderaannemers plaatsgevonden, waarin

georganiseerd, waarbij de belangrijkste

kansen zijn benoemd om in de keten met de

onderaannemers worden betrokken en

duurzame ontwerpprincipes te werken.

geïnformeerd over de toepassing van de
duurzame ontwerpprincipes.
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We kunnen concluderen dat er goede resultaten
zijn behaald: de bekendheid van de duurzame
ontwerpprincipes onder onze projectleiders is sterk
verbeterd en de duurzame ontwerpprincipes worden vaker
toegepast in projecten. In 2016 hebben we relatief minder
aandacht besteed aan het bespreken van de duurzame
ontwerpprincipes in de keten.
In dit hoofdstuk staan verschillende projecten beschreven
waaraan Witteveen+Bos in 2016 werkte. Naast projecten
werkten we onder meer aan onderstaande innovaties en
initiatieven.
Innovatie
In 2016 is op diverse fronten gewerkt aan innovaties.
Op watergebied zijn dat bijvoorbeeld de Coastal design
Tool, bijdragen aan Building with Nature (zoals de
Markerwadden) en onderzoek naar primaire waterkeringen
(samen met Deltares). Op het gebied van energie
hebben we gewerkt aan onder meer de energie- en
grondstoffenfabriek, de waterstofbromide flowbatterij en
het gebruik van de botsenergie bij meerpalen. Innovaties
op het gebied van veiligheid zijn aardbevingsbestendige
ontwerpen, brandveiligheid in gebouwen en Climada
(risicoanalyse van overstromingen). Daarnaast
benutten we steeds meer de mogelijkheden van digitale
technologieën. Er wordt gewerkt aan 3D-simulaties
op al onze vakgebieden, we werken met virtual reality
in omgevingsmanagement en we nemen deel aan
een onderzoeksproject van de TU Eindhoven naar
3D-betonprinten.
Initiatieven
In het kader van ons lustrum organiseerden wij een
symposium met als thema ‘klimaat’ waarin wij met
stakeholders en de keten onderzochten hoe wij onze
gezamenlijke bijdrage kunnen vergroten.
Ook participeert Witteveen+Bos samen met andere
partijen in het platform Duurzaamheid Tool (D-Tool), is
bestuurslid van het UN Global Compact The Netherlands
Network en neemt deel aan the Human Cities Coalition. In
januari 2017 ondertekende algemeen directeur Karin Sluis
namens Witteveen+Bos de Green Deal Duurzaam GWW
2.0, waarmee wij benadrukken ook als individueel bureau
een substantiële bijdrage te willen leveren aan duurzame
innovatie in de sector. In zijn nevenfunctie als directeur
van EcoShape richt Henk Nieboer zich op de praktische
toepassing en verspreiding van kennis met betrekking
tot Building with Nature. Als lid van NLingenieurs Noord
ondersteunde Witteveen+Bos in 2016 het initiatief voor
een meerjaren innovatieprogramma Noord-Nederland.
Prijs
In 2016 wonnen wij met het Building with Nature
mangroveproject, dat wordt uitgevoerd binnen het
consortium EcoShape, de Vernufteling 2016. Dit project
op Java heeft als doel het herstel van de mangrovebossen
voor de kust van het district Demak bij Semarang door de
aanleg van semipermeabele dammen. De jury noemt het
project ‘een innovatieve toepassing van een oud concept,
met grote economische en maatschappelijke impact. De
natuurlijke golfbreker kan een uitkomst zijn voor een veel
groter toepassingsgebied: op tal van plaatsen rond de
tropen kampen kusten met een mangrovetekort’.
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DUURZAME ONTWERPPRINCIPES
Beweeg mee met de natuur
Natuurlijke processen die impact kunnen hebben op een project worden benut om het
ontwerp te versterken. Met behulp van een systeemanalyse beschouwen we het project in
ruimere context. We brengen dominante processen in beeld, identificeren sleutelfactoren
waarmee we deze processen kunnen beïnvloeden en identificeren effectieve maatregelen.

Haal het maximale uit de bron
Vanuit het trias-principe beperken en optimaliseren we het gebruik van energie en
grondstoffen. Samen met de keten werken we aan het verminderen van de vraag, het gebruik
van oneindige bronnen en het verstandig gebruik van eindige bronnen.

Afval is grondstof
We kiezen voor een circulaire aanpak in projecten door het sluiten van energie- en
materiaalkringlopen. Zowel binnen het project als naar de omgeving. We stellen
materiaalhergebruiksplannen op en ontwerpen recycle- en opwaarderingsroutes op basis
van de hele levenscyclus.

Haal meer uit het ontwerp
Bij het multifunctioneel ontwerpen gaan we op zoek naar extra functies en een maximale
combinatie van functies, die eenvoudig extra voordelen bieden. We creëren grotere
maatschappelijke meerwaarde door deze extra functies op te sporen en inzichtelijk te maken
hoe deze optimaal verwezenlijkt kunnen worden.

Ontwerp voor nu en later
Een toekomstbestendig ontwerp is eenvoudig aan te passen aan veranderende
omstandigheden bijvoorbeeld door klimaatveranderingen of andere behoeften van mensen.
Levenscyclusanalyses en toekomstfunctieanalyses maken deze omstandigheden inzichtelijk
en maken het mogelijk om het ontwerp later eenvoudig aan te passen.

Werken met de omgeving
We werken samen met (alle) stakeholders aan de inrichting van de leefomgeving. Doordat zij
kennis en ervaring inbrengen, worden het probleemoplossend vermogen en het draagvlak
van het plan en het proces vergroot.

Combineer technische en maatschappelijke maatregelen
Maatschappelijk ontwerpen betekent dat we technische en maatschappelijke maatregelen
combineren om te zorgen dat projectdoelen daadwerkelijk worden bereikt. We kijken of
gedragsmaatregelen een aanvulling zijn op of alternatief zijn voor het realiseren van het
projectdoel of welke sociaaleconomische hindernissen het projectdoel in de weg staan.

Bijdragen aan #globalgoals met duurzame ontwerpprincipes
Scan de QR-code en bekijk de film
www.witteveenbos.nl/mvo
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+ Croeselaan als duurzaamheidsicoon

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Witteveen+Bos het contract opgesteld voor de realisatie van de
herinrichting van de Croeselaan tot duurzaamheidsicoon. Samen met belanghebbenden, omwonenden en

aannemers gaat Witteveen+Bos aan de slag om te onderzoeken wat een straat duurzaam en toekomstbestendig

maakt. De duurzame ontwerpprincipes hebben bijgedragen aan de groene uitstraling van het ontwerp, de sociale
ontmoetingsplaatsen en bewegingsapparaten voor gezondheid. Via een innovatieve contractvorm wordt een
duurzame aannemer geselecteerd die in juni 2017 kan starten om de herinrichting te realiseren.
Utrecht Nederland
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+ Windpark Eemshaven-West

+ Versterken kustlijn met zandsuppletie

en betaalbaar is. Windenergie speelt een belangrijke rol in de overgang

haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de stad Pekalongan, gelegen

Nederland werkt aan een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar

naar duurzame energie. Het Rijk en de provincies hebben voor windenergie
een doelstelling van 6.000 megawatt in 2020 afgesproken. De provincie

Groningen heeft gekozen voor de ontwikkeling van windparken binnen drie

concentratiegebieden, waaronder het gebied Eemshaven-West. Voor de invulling
van dit gebied zijn er meerdere plannen van initiatiefnemers. De plannen

overlappen elkaar en kunnen daarom niet allemaal tegelijk worden gerealiseerd.
Om de planvorming voor het windpark in Eemshaven-West een stap verder
te brengen worden de mogelijkheden voor windenergie verder onderzocht.

Witteveen+Bos voerde in opdracht van het Rijk, de provincie Groningen en de
gemeente Eemsmond de milieueffectenstudie uit waarin diverse alternatieven
worden verkend.

Eemsmond Nederland
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Witteveen+Bos heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen een
aan de noordkust van Java. De stad heeft last van kusterosie en delen
van de stad kampen met dagelijkse overstromingen. Beide worden

veroorzaakt door bodemdaling en slecht beheer van waterkeringen.
Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie heeft Witteveen+Bos

geadviseerd om de kustlijn te versterken met een zandsuppletie. Ook
heeft Witteveen+Bos geadviseerd om polders aan te leggen tegen

de overstromingen. Beide oplossingen verhogen de veiligheid en het

welzijn van de inwoners van de stad. Ze creëren daarnaast kansen voor
productiviteit in het gebied. De oplossingen zijn gebaseerd op begrip

van het systeem en efficiënt gebruik van natuurlijke processen volgens
het Building with Nature-concept.
Pekalongan Indonesië

+ Verbeterde toepassing modellen PCLake/PCDitch

+ 3D-betonprinten op locatie

beschrijven de belangrijkste ecologische processen in het oppervlaktewater.

het voor het eerste op locatie 3D-geprinte gebouw ter wereld:

De ecologische modellen PCLake (voor meren) en PCDitch (voor sloten en kanalen)
Toepassing van de modellen levert inzicht op in natuurlijke processen. Dit inzicht
maakt het mogelijk om effectieve maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te

verbeteren. PCLake en PCDitch hebben hiermee veel potentie voor het Nederlandse
en internationale waterbeheer. Toch werden de modellen beperkt toegepast.

Witteveen+Bos heeft de belangrijkste vragen en drempels voor toepassing in

kaart gebracht en vervolgens de modellen verbeterd op basis van casestudies en

wetenschappelijk onderzoek. Hierbij heeft Witteveen+Bos intensief samengewerkt
met de wetenschap (Nederlands Instituut voor Ecologie, Wageningen Universiteit,

Planbureau voor de Leefomgeving) en de praktijk (waterbeheerders). Het resultaat
is dat de modellen nu wetenschappelijk geaccepteerd zijn en veel vaker worden
toegepast.

Diverse locaties Nederland

Witteveen+Bos heeft in 2016 gewerkt aan de engineering van
een laboratorium in Dubai voor de Dubai Electricity and Water
Authority. Daarnaast is een samenwerking gestart met de

in Dubai gevestigde aannemer Dubox. Wij investeren in de

ontwikkeling en toepassing van 3D-printen in de bouwsector en
willen innovatieve productietechnieken begrijpen en toepassen
in projecten. Daarom zijn wij ook partner in het grootschalige
onderzoek ‘3D-betonprinten’ van de Technische Universiteit

Eindhoven. Daarnaast zijn er in 2016 veel interessante initiatieven
en samenwerkingen tot stand gekomen op het gebied van

3D-betonprinten. We verwachten dat deze in 2017 zullen leiden

tot een breed en internationaal scala aan projecten op dit gebied.
Dubai Verenigde Arabische Emiraten
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+ Overkapping afvalbrengstation

+ Rivierslib als bodemverbeteraar

andere taken in de openbare ruimte ondergebracht bij N.V. Reinis. De

gestort of benut voor laagwaardige toepassingen zoals het verondiepen

De gemeente Nissewaard heeft de afvalinzameling, afvalverwerking en
bestaande locatie van Reinis ligt in een gebied dat in de toekomst bestemd is
voor woningbouw en moet op korte termijn verhuizen. Als onderdeel van de

inrichting van het nieuwe afvalbrengstation heeft Witteveen+Bos voorstellen
gedaan voor een iconische en herkenbare membraanoverkapping van de
entree en het klein chemisch afval-depot. Deze overkapping bestaat uit
een aantal dakelementen, die zijn opgebouwd uit een stalen frame met

daartussen een opgespannen membraan. Hiermee kan een relatief licht dak
met grote overspanningen worden gerealiseerd waardoor materiaalgebruik

en transport worden beperkt. Ook is in het ontwerp rekening gehouden met

de bouwmethodiek: de staalconstructie kan in zijn geheel geplaatst worden
alvorens de membranen worden aangebracht.
Spijkenisse Nederland
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Rivierslib wordt vaak beschouwd als een afvalstof en wordt hierdoor
van plassen. Slib bevat echter grondstoffen die van waarde kunnen

zijn voor het verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwgronden.

Rijkswaterstaat is daarom initiatiefnemer van een project dat de kansen
van rivierslib als bodemverbeteraar onderzoekt. In samenwerking met
het Nutriënt Management Instituut heeft Witteveen+Bos de huidige
markt voor bodemverbeteraars in kaart gebracht. In een workshop
met waterbeheerders, baggeraars, agrarische coöperaties en

meststoffenleveranciers is gekeken welke kansen voor het afzetten van
(rivier)slib benut kunnen worden. Daarnaast werd een business canvas

opgesteld als basis voor verdere product- en marktontwikkeling voor de
toepassing van rivierslib als grondstof voor bodemverbetering.
Diverse locaties Nederland

+ Nieuwe verontreinigingen in bodem en grondwater

+ Herbestemmen in internationale zone Den Haag

‘emerging contaminants’ in bodem en grondwater aanwezig

Witteveen+Bos, Braaksma & Roos, DELVA Landscape Architects en The Cloud

Het wordt steeds duidelijker dat er allerlei nieuwe verontreinigingen
zijn. Van meerdere van deze stoffen zijn de omvang en risico’s

onvoldoende bekend. In 2016 startte Witteveen+Bos samen met

MAVA en EnISSA een pioniersopdracht voor de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om de problematiek van zowel
1,4-dioxaan als Perfluorinated Alkylated Substances (PFAS) in

Vlaanderen in kaart te brengen. Beide verontreinigingen zijn zeer
persistent in het milieu en moeilijk te saneren. Op basis van de

resultaten van deze studie werd de stof 1,4-dioxaan opgenomen
in een aantal geldende standaardprocedures van de OVAM. Het

project rond PFAS werd gestart in samenwerking met Arcadis. In

2017 worden hiervoor volop veld- en meetcampagnes uitgevoerd.
Diverse locaties Vlaanderen

In opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben

Collective een werkwijze ontwikkeld voor een herbestemmingsplan voor de

leegstaande gebouwen in de internationale zone in Den Haag. Herbestemmen
gaat vaak om fysieke restauratiemaatregelen. Witteveen+Bos heeft in dit

ontwerp expliciet aandacht besteed aan sociaal-economische maatregelen,
zoals inspelen op de marktruimte om ‘kannibalisme’ te voorkomen. Dat is

terug te zien in het ontwerp. Zo is bijvoorbeeld niet gekozen voor een hotel,
waar er al veel van zijn, maar voor een voedselveiligheidstribunaal met

maatschappelijk rendement voor de stad. De nieuwe gebruiksfunctie is

gekozen op basis van samenspel tussen gebouw- en gebiedkwaliteiten. Door
toepassing van deze werkwijze blijken maatschappelijke baten voor de stad
veel hoger te zijn dan bij gewone herbestemming.
Den Haag Nederland
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+ Autonome stroomvoorzieningen in de haven

+ Drinkwatervoorziening in ruraal gebied

schepen veilig kunnen laden en lossen. De afmeervoorzieningen

Congo, Rwanda en Uganda. Omwonenden leven in armoede en hebben slechts

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert afmeervoorzieningen zodat
hebben installaties voor verlichting, kaapstanders en

datacommunicatie. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een

duurzaamheidsambitie en wil de afmeervoorzieningen realiseren

met hernieuwbare energie en zonder netaansluiting. Witteveen+Bos
maakte de specificaties van het ontwerp voor ruim dertig autonome

stroomvoorzieningen. Daarbij werd uitgegaan van het trias-principe:
beperk de energievraag, maak gebruik van een hernieuwbare

bron en gebruik eindige bronnen efficiënt. Dit heeft geresulteerd in

stand-alone systemen die functioneren op basis van zonne-energie.
De afgelopen twee jaar zijn deze autonome stroomvoorzieningen
geplaatst op tros- en fenderpalen in de haven.
Rotterdam Nederland
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Virunga National Park ligt op de scheiding van de Democratische Republiek
beperkte toegang tot schoon drinkwater, omdat er weinig oppervlaktewater
is en bronnen schaars zijn. Daarnaast zijn er in de regio veel conflicten, die

mede ontstaan door het gebrek aan water. Binnen het project Water4Virunga

werkt Witteveen+Bos in een consortium met Nederlandse en lokale bedrijven,
niet-gouvernementele organisaties en universiteiten aan het verbeteren van
de waterinfrastructuur. We inventariseren wat de knelpunten in de huidige

drinkwatervoorziening zijn en maken op basis van een inventarisatie van de
hydrologie een ontwerp dat de bestaande infrastructuur aanvult. Het doel is

om het volledige rurale gebied in de toekomst toegang te bieden tot schoon

drinkwater. De samenwerking met lokale organisaties zorgt er onder andere
voor dat zij kennis opdoen van watermanagement.
Virunga National Park Rwanda

+ Verbeteren doorstroming Antwerpse ring

+ Versterken Markermeerdijken

infrastructuurprojecten van dit moment: de Oosterweelverbinding. De

de waterschappen intensief samen om waterkeringen weer op orde

In Antwerpen wordt gewerkt aan een van de grootste Europese

Oosterweelverbinding moet de doorstroming van de Antwerpse ring

verbeteren. Het project is verdeeld over de Linkeroever, de Scheldetunnel en
de Rechteroever. Voor dit langlopende project werd op alle drie tracédelen

in 2016 verder gewerkt aan het definitief ontwerp, de vergunningaanvragen
en de bestekken. De aanbesteding van de Scheldetunnel werd afgelopen

jaar voorbereid. Voor de Linkeroever loopt de aanbesteding inmiddels. De

aanbesteding van de Scheldetunnel en de Rechteroever volgt in 2017. De

eerste voorbereidende werken op de Rechteroever zijn in 2016 al in uitvoering

genomen. Witteveen+Bos begeleidde samen met Sweco hiervoor onder andere
de plaatsing van de IJzerlaanbrug, de bouw van de diepe schachten en de
doorpersingen onder de toekomstige verdiepte R1.
Antwerpen België

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken het Rijk en
te krijgen. Met het nieuwe ontwerpinstrumentarium zijn methodes

ontwikkeld om primaire waterkeringen te laten voldoen aan nieuwe
wettelijke veiligheidseisen die per 1 januari 2017 zijn ingegaan.

Deze nieuwe normering is in 2016 al toegepast bij de dijkversterking
Markermeerdijken. Grote delen van de Markermeerdijken tussen

Hoorn en Amsterdam voldoen niet aan de veiligheidseisen. Samen
met partners en omwonenden heeft Witteveen+Bos gezocht naar

een oplossing op maat, waarbij naast input van omwonenden, ook

aspecten als cultuurhistorie en flora en fauna zijn meegenomen. Deze

samenwerking heeft geleid tot vele innovaties, waaronder de Dijken op
Veen-methode en het Oeverdijk-concept.
Hoorn Nederland
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+ Dijkversterking met meekoppelkansen

+ Verbeteren voetgangers- en fietsinfrastructuur

programma in de Noordelijke Maasvallei versneld realiseren. Arcadis en

hoofdstad van Schotland. Nederlandse en Britse experts van

Waterschap Limburg gaat de dijken uit het hoogwaterbeschermings-

Witteveen+Bos hebben de opdracht om het waterschap te ondersteunen

bij het versterken van veertien dijktrajecten in Noord- en Midden-Limburg.

Wij voeren verkenningen uit, ondersteunen bij het omgevingsmanagement,
maken plannen, ontwerpen en bereiden de realisatie voor. Bij diverse

bijeenkomsten zijn klantenwensen van stakeholders opgehaald en er is

gekeken naar meekoppelkansen: andere projecten die gezamenlijk met

de dijkversterking konden worden opgepakt. Duurzaamheid wordt op de
agenda gezet door de branchebrede ‘Aanpak Duurzaam GWW’ toe te

passen. Een voorbeeld van meekoppelkansen is het gelijktijdig aanpakken
van beekherstelprojecten. Ook gaat het om projecten op het gebied van
cultuurhistorie, waterhuishouding, ecologie en recreatie.
Noordelijke Maasvallei Nederland

34

De Highland Council wil Inverness op de kaart zetten als groene
Witteveen+Bos hebben de gemeente geholpen met het opzetten

van een bid-document om subsidie van Sustrans te krijgen om het
fiets- en voetgangersnetwerk te verbeteren. Hiervoor hebben wij

expertise op het gebied van netwerkplanning, verkeerskundig ontwerp,
landschapsarchitectuur en communicatiestrategieën ingezet. Binnen
de opdracht hebben wij een tweedaagse workshop over participatief

ontwerp en een smart(er)-travel workshop verzorgd. Ook stelden wij een
bewegwijzeringsvisie op, gebaseerd op het Keltische Ogham-alfabet

waarin de namen van bomen centraal staan. Nederlandse fietskennis is

terug te zien in het ontwerp van een turborotonde en het toepassen van
een fietsstraatprofiel.

Inverness Schotland

+ Rioolwaterzuivering met maximale flexibiliteit

+ Zoetwateropslag in achteroevers

Witteveen+Bos ondersteunt de combinatie Heijmans/GMB met het ontwerp van

Markermeer. Bij een (te) hoog waterpeil voeren we kostbaar zoet

De verouderde rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht wordt vervangen.

deze nieuwe zuivering. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden investeert

in een nieuwe zuivering die moet voldoen aan strenge toekomstige lozingseisen
vanwege de ligging in het binnenstedelijk gebied en strenge eisen aan geur en

geluid. Er is een innovatief robuust ontwerp opgesteld met maximale flexibiliteit
om toekomstige veranderingen op te kunnen vangen. De nieuwe installatie is

voorzien van innovatieve modulaire fosfaatverwijderende zandfilters die kunnen
worden geüpgraded naar een 1-STEP®Filter voor vergaande verwijdering

van stikstof en microverontreinigingen. Ook zijn voorzieningen opgenomen

om het mogelijk te maken om vergaand zwevende stof en geur in de toekomst
te verwijderen. Hierdoor kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie nu en in de
toekomst schoon water produceren.
Utrecht Nederland

Nederland is rijk aan zoet water in onder andere het IJsselmeer en
water af naar zee, terwijl we dit water nodig kunnen hebben in tijden
van schaarste. Als antwoord hierop ontwikkelde Rijkswaterstaat

samen met Deltares het concept ‘achteroevers’, waarbij met flexibel
peilbeheer achter de dijk water slimmer in ruimte en tijd wordt

verdeeld. Witteveen+Bos kreeg opdracht om te onderzoeken wat de
effecten zijn van verschillende waterpeilregimes op waterveiligheid,
waterberging, waterkwaliteit, flora en fauna. Door het toepassen

van Building with Nature-oplossingen is er meer ruimte gecreëerd
voor water en natuur. Ook werden de omgevingskwaliteit en

klimaatbestendigheid verbeterd en zien we kansen voor andere
functies zoals voedselproductie.

IJsselmeer en Markermeer Nederland
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INTERVIEW
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Cargo Transportation
Route Kazachstan
De capaciteit van het Tengiz olieveld, in het noordwesten van Kazachstan, wordt door Tengizchevroil LLP (TCO)
sterk uitgebreid. Het olieveld ligt behoorlijk afgelegen. Om de beoogde capaciteitsgroei te behalen, zijn nieuwe
faciliteiten nodig. Hiervoor worden geprefabriceerde modules, elk met een gewicht tot 2.000 ton, vanuit de hele
wereld per schip aangevoerd tot in de Kaspische Zee. Witteveen+Bos ontwerpt een transportroute - de Cargo
Transportation Route (CaTRo) - om deze modules van dit ondiepe deel van de Kaspische Zee naar het olieveld te
kunnen vervoeren. Het is een groot en complex project vol uitdagingen.

‘We maken de consequenties van
ontwerpkeuzes zo goed mogelijk inzichtelijk’
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‘We moeten hard werken, maar ik vind het ook
belangrijk om oog voor elkaar te houden’
De infrastructuur en faciliteiten in het
betreffende gebied in Kazachstan zijn beperkt.
CaTRo brengt hier verandering in. De schepen
die de modules vervoeren, hebben een
diepgang tot 3,5 meter diep. Deze schepen
moeten door de Kaspische Zee kunnen
navigeren. Hiervoor wordt een 71 kilometer
lang en 62 meter breed kanaal, met aan
weerszijden 32 grote kunstmatige eilanden
gerealiseerd. Aan de noordoostkust van de
Kaspische Zee wordt een geheel nieuwe
haven van 15 hectare aangelegd met diverse
voorzieningen om de zware modules veilig te
kunnen overladen. Vanuit deze nieuwe haven
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worden de modules vervoerd over een nieuw
wegennetwerk van in totaal bijna 32 kilometer
lang. Een onderdeel van dit wegennetwerk is
een dijk met een lengte van meer dan 14
kilometer. Ook wordt een groot terminalterrein
aan de route aangelegd, met waterfabriek en
-zuivering en een accommodatie voor meer
dan 500 man personeel. Egbert Teunissen,
projectleider vanuit Witteveen+Bos, is trots op
het projectteam: ‘Er moet heel veel werk
worden verzet. We hebben te maken met een
enorme opdracht, een strakke planning, een
complexe organisatie, diverse vergunningen
en veel wijzigingen’. Om zoveel werk te

kunnen verzetten, hebben meer dan
tweehonderd Witteveen+Bos’ers vanuit
Nederland en Kazachstan aan het project
gewerkt. Zo wisselt Egbert vier weken in
Kazachstan af met vier weken in Nederland. In
de weken dat hij in Nederland is, neemt zijn
collega Johan Lijftogt het over en andersom.
Ze dragen hun werk aan elkaar over en staan
altijd voor elkaar klaar. Egbert: ‘Bij dergelijke
uitdagende en veeleisende projecten heb je
echt een partner nodig. Johan en ik hebben de
afspraak gemaakt dat we elkaar 24 uur per
dag kunnen bellen, want soms moet je even je
verhaal kwijt.’ De uitdaging is niet alleen om

‘Dit is een project met een
veelbelovende toekomst
voor mijn land’
Aigul Mussakanova

‘Voor alle betrokken
collega’s is dit een
bijzonder en uitdagend
project. Ik heb heel veel
geleerd’
Tatyana Li

‘We hebben de kennis,
de tools en de morele
verplichting om ook in dit
project aan duurzaamheid
te werken’
Rob Nieuwkamer

het project zo goed mogelijk te realiseren
binnen de gestelde tijd, maar ook zo duurzaam
mogelijk. Dirk de Kramer, projectadviseur bij
Witteveen+Bos, noemt een aantal
voorbeelden van ontwerpkeuzes die tot
duurzamere oplossingen hebben geleid: ‘Zo
hebben we bijvoorbeeld de vormen en de
afmetingen van de 32 kunstmatige eilanden
aangepast, omdat dit beter was voor onder
andere de vismigratie. Ook zijn er oplossingen
aangedragen om ‘zero discharge policies’
mogelijk te maken en hebben we bij
materiaalkeuzes rekening gehouden met
transportafstanden’. Binnen een project van

deze omvang optimale beslissingen nemen,
heeft onmiddellijk veel impact. Dirk overdenkt:
‘Of een project duurzaam is of niet, vind ik te
zwart-wit. De context speelt altijd een rol. Als
ingenieur hebben we niet altijd invloed op of
een project wel of niet zal plaatsvinden, maar
we kunnen wel consequenties van
ontwerpkeuzes inzichtelijk maken, de beste
alternatieven aandragen en duidelijke,
waardevolle adviezen geven’. Het voor ogen
houden van de belangen van gemaakte
ontwerpkeuzes, het verzetten van zoveel werk
en het hoofd bieden aan de uiteenlopende
uitdagingen vereist een intensieve

samenwerking. Zeker als er zoveel
Witteveen+Bos’ers aan werken, met vijftien
onderaannemers, voor twee opdrachtgevers
en vanuit zes landen. ‘Echt teamwork’ noemt
Egbert als belangrijke succesfactor: ‘We
moeten hard werken en soms ook hard zijn,
maar ik vind het ook belangrijk om oog voor
elkaar te houden en te zien wat nodig is. Het
geeft extra energie om te zien hoe het team
groeit. In een groot en complex project als
CaTRo groei je bovendien als persoon ook’.
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DOEL 2: TALENTEN ONTWIKKELEN
Het ontwikkelen van toptalent is een ander belangrijk doel voor Witteveen+Bos. Als
werkgever zorgt Witteveen+Bos voor banen en economische groei. Wij zetten ons in
voor het opleiden en ontwikkelen van toptalent, het vergroten van diversiteit en het
borgen van de toestroom van technische kennis. Volgens onze stakeholders kunnen
wij met name onze bijdrage met betrekking tot diversiteit vergroten. Onze rol als goede
werkgever willen we vooral handhaven.
Personeelsbestand
Wereldwijd had Witteveen+Bos op 31 december 2016 1.029 medewerkers in dienst
(gemiddeld 973 fte in 2016). De gemiddelde duur van een dienstverband in Nederland was
10,8 jaar (7,6 jaar in 2015). Deze en andere personele kengetallen staan weergegeven op
pagina 43 en 44.
Voortgang meten
Medewerkers ontwikkelen zich voornamelijk door ‘learning and coaching on the job’. Het voeren
van functioneringsgesprekken is hierbij een belangrijk middel om bedrijfsbreed in gesprek te
gaan over ieders talentontwikkeling. Ook stimuleren wij doorstroming voor vrouwen en streven
we naar een goede man/vrouwverdeling. We betrekken jonge generaties bij ons bedrijf en
borgen via de inzet van afstudeerders en stagiairs de toestroom van technische kennis.
Onderstaande kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn in 2016 gekozen om te kunnen meten
of wij voortgang realiseren in het bereiken van het doel van talentontwikkeling.

KPI 2016

Resultaat

Minimaal 80 % van de medewerkers die een tot

In 2016 bleek dat 66 % van alle medewerkers

twee jaar in dienst is, heeft een

in Nederland in de afgelopen twee jaar een

functioneringsgesprek. Voor medewerkers die twee

functioneringsgesprek heeft gehad. Daarnaast

tot tien jaar in dienst zijn, is dit minimaal 50 %.

bleek dat 15 % van alle medewerkers in Nederland
afgelopen vijf jaar en loopbaangesprek heeft
gevoerd met zijn/haar leidinggevende.

In de functioneringsverslagen wordt een ‘Talent

Uit een enquête onder projectleiders wereldwijd

Ontwikkeling Score’ gerapporteerd. De

(reactie 53 %) blijkt dat zij hun Talent Ontwikkeling

medewerker geeft hiermee aan of hij/zij zijn/haar

Score gemiddeld waarderen met een 7,7.

talent optimaal kan ontplooien. We streven ernaar
dat de gemiddelde beoordeling minimaal
voldoende is.
In toekomstige partnerbenoemingen streven we

Witteveen+Bos heeft in 2016 vier nieuwe partners

naar 25 % vrouwen, deze verhouding is gelijk aan

benoemd tijdens de Algemene Vergadering van

de man-vrouwverhouding bij instroom van nieuwe

Aandeelhouders. Dit waren drie mannen en een

collega’s.

vrouw.

De toename van stagiairs en afstudeerders is ten

In 2016 had Witteveen+Bos meer stagiairs (191) en

minste evenredig aan de groei van ons bedrijf.

afstudeerders dan in 2015 (174).

Zeker vijf keer per jaar organiseren wij een

Wij organiseerden in totaal zes business courses

business course voor studenten.

waarvan twee voor wo-studenten en vier voor hbostudenten.

We organiseren jaarlijks minimaal drie evenementen

Witteveen+Bos heeft deelgenomen aan

gericht op het algemene publiek.

diverse activiteiten om het algemene publiek te
enthousiasmeren en te betrekken bij techniek en
ingenieurswerk:
- Week van de techniek voor basisschoolkinderen
- Beroepenavond voor middelbaar scholieren Etty
Hillesum Lyceum
- Girlsday voor middelbare scholieren
- Kinderscience-café Zabuki.
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In 2016 hebben we op alle zes KPI’s goed gescoord. De
behaalde Talent Ontwikkelings Score van 7,7 geeft weer
dat we als werkgever goed bijdragen aan de
talentontwikkeling van onze medewerkers. Tweederde van
de medewerkers heeft een functioneringsgesprek gehad;
dit aantal kan nog verder omhoog.
In dit hoofdstuk geven verschillende collega’s weer hoe zij
werken aan talentontwikkeling. Naast de KPI’s besteden
we ook aandacht aan (interne) opleidingen, activiteiten
buiten het reguliere werk en medezeggenschap
Opleiding en ontwikkeling
Witteveen+Bos neemt talentvolle medewerkers aan die
zich binnen ons bedrijf verder ontwikkelen en echt goed
worden in hun vak. Dit maakt van Witteveen+Bos een
dynamische en constant lerende organisatie. Het
management van ons bureau komt voort uit eigen kweek.
We streven ernaar dit wereldwijd te realiseren, zo zijn
bijvoorbeeld alle groepsleiders in Indonesië nu lokale
medewerkers. Witteveen+Bos heeft een systeem van
interne opleidingen en trainingen. Ook leveren wij een
financiële bijdrage aan relevante externe opleidingen die
medewerkers volgen en aan externe seminars, workshops
en trainingen. In 2016 heeft Witteveen+Bos 511.375 euro
besteed aan leiderschap en ontwikkeling van
medewerkers.
Activiteiten
Wij vinden plezier buiten het werk ook belangrijk. Daarom
organiseren wij diverse activiteiten om elkaar op een
andere manier te leren kennen. In het kader van ons
lustrum waren ons jaarfeest en de jaarlijkse familiedag
extra feestelijk. Speciaal voor medewerkers die tot drie jaar
in dienst zijn bij Witteveen+Bos (neWBies), worden
regelmatig extra activiteiten georganiseerd zoals een
adviesweekend in Parijs over het vitaliseren van een
wijkonderdeel.
Daarnaast zijn we sportief ingesteld en doen we mee aan
hardloop- en roeiwedstrijden. Tijdens het internationale
buitentheaterfestival Deventer op Stelten organiseren wij
voor medewerkers en relaties ons jaarlijkse festivalterras. In
2016 genoten bijna 1.000 relaties en medewerkers met hun
gezin tijdens het terras, met als thema ‘proef lokaal
Deventer’ in samenwerking met lokale, startende
ondernemers.
Met de uitreiking van de Witteveen+Bos-prijs voor
Kunst+Techniek waarderen wij de creativiteit, die zowel in
het werk van de ingenieur als in het werk van de
kunstenaar een grote rol speelt. In 2016 won modeontwerper Iris van Herpen de prijs voor haar innovatieve
oeuvre. Ruim 300 relaties en medewerkers woonden de
opening van haar tentoonstelling bij en circa 9.500
bezoekers bezochten de tentoonstelling in de Deventer
Bergkerk.
Ondernemingsraad (OR)
In 2016 is de communicatie vanuit de OR anders ingericht
door bijvoorbeeld verslagen beschikbaar te stellen via het
intranet en inloopdagen op kantoren te organiseren.
Daarnaast heeft de OR begin 2016 geadviseerd over de
aanstelling van de Raad van Commissarissen en heeft zij
de Witteveen+Bos Regelingen getoetst.
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PERSONELE KENGETALLEN
Aantal medewerkers in voltijdseenheden (per 31 december 2016)
2016
2015
2014
2013
2012

952
899

985

875

860

Aantal medewerkers (per 31 december 2016)
2016
2015
2014
2013
2012

1.029
977

935

1.056

967

Man-vrouwverdeling* (per 31 december 2016)
2016
2015
2014
2013
2012

70 % man

30 % vrouw

73 % man

27 % vrouw

71 % man

29 % vrouw

74 % man

26 % vrouw

75 % man

25 % vrouw

* Dit betreft de man-vrouwverdeling wereldwijd over het aantal medewerkers (2012-2013: man-vrouwverdeling Nederland).

Opleidingsniveau (Nederland)
2016
2015
2014
2013
2012

50 % wo

48 % wo

46 % wo

45 % wo

43 % wo

32 % hbo

33 % hbo

34 % hbo

33 % hbo

34 % hbo

18 % mbo/administratief

19 % mbo/administratief

20 % mbo/administratief

22 % mbo/administratief

23 % mbo/administratief

Leeftijdverdeling medewerkers in 2016
3 % is 60 jaar of ouder
23 % is tussen de 45 en 59 jaar

Gemiddelde leeftijd in 2016

38 jaar

25 % is jonger 30 jaar

49 % is tussen de 30 en 44 jaar

Ziekteverzuim (Nederland)
2016
2015
2014
2013
2012

2,9 %
2,9 %

2,7 %

2,6 %

3,3 %
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Interne opleidingen/trainingen en stagiairs/afstudeerders (Nederland)
			

2016

2015		

2014

aantal medewerkers dat een interne opleiding/training heeft gevolgd		

652

489		

457

aantal stagiairs/afstudeerders*			

191

174		

112

bedrag dat is besteed aan opleiding/training per medewerker (in euro’s)

607

559

544

* Meting 2014 op basis van eindstand 31 december 2014. Meting 2015 en 2016 op basis van alle binnenkomende stagiairs/afstudeerders in dat jaar.

Personeelsverloop naar geslacht en per leeftijdsgroep
2016

2015

2015 (Nederland)

2014 (Nederland)

125

100

69

77

mannen

79

59

48

47

jonger dan 30 jaar

30

24

45 jaar of ouder

24

gemiddeld aantal dienstjaren medewerkers uit dienst

7,9

totaal aantal medewerkers uit dienst

vrouwen

tussen 30 en 44 jaar

46

71

41

21

30

12

58

17

18

43

14

48

5,7

7,6

8,7

12

Personeelsbestand onderverdeeld in fulltime/parttime contracten, bepaalde/onbepaalde tijd en land (31 december 2016)
2016

2015 (Nederland)

2014 (Nederland)

fulltime

664		

bepaalde tijd

111		

918		

776

763

Nederland

842		

869

854

5		

7

1

parttime

onbepaalde tijd

België (per 2015 inclusief MAVA)
Dubai

Ghana

Indonesië

Kazachstan
Letland

Rusland

Singapore

Verenigd Koninkrijk
Vietnam

totaal aantal medewerkers wereldwijd
totaal personeelsbestand in Nederland (fte)
totaal personeelsbestand wereldwijd (fte)

44

365		

61		

5		

31		

67		
6		
1		
6		
3		

2		

548

321
93

66
-

529

325
91

13
-

37

28

8

8

71
3
6
2

67
2
2
-

2

2

1.029		

1.056

977

766		

809

780

952		

985

899

+ Aanpak zuidelijke ringweg Groningen

De laatste jaren is de stad Groningen sterk gegroeid en de verwachting is dat de groei de komende tijd blijft aanhouden. Dit is duidelijk merkbaar op

de zuidelijke ringweg. De weg is een belangrijke verkeersader van en naar de stad en voor het verkeer dat Groningen passeert. Door de toename aan
verkeer verslechtert de doorstroming en verkeersveiligheid. Dit leidt tot files, meer ongelukken en een afname aan bereikbaarheid van omliggende

kantoren, wijken en bedrijventerreinen. Het plan Aanpak Ring Zuid moet zorgen voor een bereikbare stad en regio in de toekomst, voor een leefbare
omgeving en voor meer verkeersveiligheid. De uitvoering van de werkzaamheden wordt gedaan door de combinatie Herepoort en staat gepland
tussen 2016 en 2021. Witteveen+Bos is adviseur van de aannemerscombinatie.
Groningen Nederland

INTERVIEW
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Ruimte om loopbaan
vorm te geven
Hannie Dierx
Haar loopbaan is geen uitgestippeld plan. Ze vindt werken gewoon leuk en houdt van mooie projecten doen.
Hannie Dierx, moeder van twee jonge kinderen en zwanger van een tweeling, werkt als groepsleider Milieu en
industrie en als vestigingshoofd van het Witteveen+Bos-kantoor in Den Haag.

In 2003 studeerde Hannie af in de
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de
TU Delft. Ze ging aan de slag bij een klein
gespecialiseerd ingenieursbureau, waar ze
vijf jaar met veel plezier werkte. De overstap
naar Witteveen+Bos werd ingegeven
doordat ze op zoek was naar verbreding.
‘Witteveen+Bos kende ik uit het wereldje en
sprak me aan vanwege de informele cultuur
en de sterke binding met de roots. Inmiddels
heb ik in veel PMC’s en groepen
rondgezworven. Je krijgt alle ruimte om
datgene te doen wat je wilt, maar je moet het
wel zelf doen. Soms nam ik zelf het initiatief
voor een overstap, soms kwam het vanuit de
organisatie. Want die beweegt ook continu.
Inmiddels heb ik mijn ‘matties’ in de
organisatie gevonden, los van de plek waar
ik werk. Mensen die je om hulp kan vragen
en waarmee je plezier kan maken. Hierdoor
voel ik me nog meer verbonden bij het
bedrijf. We doen het samen.’
Bij Witteveen+Bos zijn de medewerkers
eigenaar van het bedrijf. In 2016 werd
Hannie gevraagd om partner te worden en te
investeren door een (groter) pakket
aandelen te kopen. Ze zei volmondig ja. ‘Ik
geloof in dit bedrijf, en dat wat er ook
gebeurt we er met elkaar altijd een succes
van maken. Het partnerschap geeft ook
meer verantwoordelijkheid, zowel naar
mezelf als naar het bedrijf. Ineens denk ik
verder dan die ene opdracht.’

Kennisontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeling vinden vooral plaats in
projecten. ‘Learning on the job’ vindt Hannie
heel eigen aan Witteveen+Bos en aan
projectenwerk. ‘Je leert het beste door het
gewoon te doen. Net als lopen: je las ook
niet eerst een boekje hoe Dikkie Dik zijn
eerste stapjes zette. Je mag hier fouten
maken. Maar het veld met opdrachtgevers
en collega’s is complex en vaak staat het
project onder druk qua tijd en geld. Dus het
is wel wat onhandig als je steeds valt.’ Als
groepsleider ziet Hannie zichzelf wat meer
aan de zijlijn staan in het coachen van haar
teamleden. ‘Het coachen van mensen
gebeurt ook met name in de projecten. Ik
voer minimaal een keer per jaar een
functioneringsgesprek met de mensen in
mijn groep omdat ik dat echt belangrijk vind.
En nodig. Want alles verandert zo snel. Je
raakt mensen kwijt als je het niet doet.’
De duurzame ontwikkelingsdoelen voelen
voor Hannie als een hoog ideaal. Ze is meer
van het kleine zegt ze zelf. ‘Iedereen krijgt
talenten mee en je bent het aan jezelf en
aan je omgeving verplicht hier iets mee te
doen en je bijdrage te leveren. Ik wil graag
goed zijn voor de mensen om me heen. In
mijn werk word ik blij als ik als adviseur
kleine familiebedrijven echt verder kan
helpen. Zodra die bedrijven goed gaan en
willen uitbreiden, komt de overheid met
allerlei regels. Voor hen kan ik het verschil

maken. Het mooie is dat je bij
Witteveen+Bos ook MKB-opdrachten mag
doen en niet alleen aan grote projecten
werkt.’
‘De vraag om de rol van vestigingshoofd
Den Haag op me te nemen kwam voor mij
onverwacht. Voor een oud-collega niet. Zij
herinnerde zich nog hoe ik op mijn eerste
vestigingsbarbecue Matthew Marshall - toen
het vestigingshoofd - uithoorde hoe je dat
kon worden. Door dingen uit te spreken zet
je het in de wereld en komt het op enig
moment terug. Zo ontstond ook de
innovatiehub op kantoor Den Haag, waarbij
zes studenten zich een halfjaar elke
woensdag met collega’s op de vestiging
verdiepen in een thema. Het begon met een
idee toen ik langs de Parade fietste en me
afvroeg hoe deze circulair te maken. Kort
daarvoor was ik op de TU Delft geweest om
te ontdekken of we iets met studenten
konden opzetten. Door deze gedachten met
collega’s te delen, konden we het met elkaar
verbinden tot een nieuw initiatief. Via de
innovatiehub zijn we actief bezig met
innovatie en wisselen we kennis uit met de
nieuwe generatie. Als iets op deze manier bij
elkaar komt, dan klopt het. Daar word ik blij
van.’

‘Het voeren van functioneringsgesprekken vind
ik belangrijk en nodig’
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Vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid
Robert de Boer

Talent van teamleden
ontplooien
Daniyar Kaliyev

‘Tijdens mijn studie Waterbouwkunde leerde ik Witteveen+Bos kennen en
deed ik onder andere mee aan een business course. Na het afronden van
mijn afstudeerscriptie, waarvoor ik de Waterbouwprijs 2016 won, koos ik
voor een baan bij Witteveen+Bos in Nederland. Ik houd me bezig met het
toetsen en ontwerpen van dijken. De no-nonsense houding en het feit dat
het een platte organisatie is, spreken me erg aan. Daarnaast word ik, ook
als startend ingenieur, behoorlijk vrij gelaten in mijn werk en krijg ik al veel
eigen verantwoordelijkheden. Ik merk dat ik de mogelijkheden krijg om me
te ontwikkelen op een manier die mij zelf het beste lijkt en dat vind ik fijn.
Zo maak ik deel uit van het team dat bezig is met het ontwikkelen van een
virtual reality-tool voor dijkontwerp. Hiermee kun je omwonenden en
beleidsmakers meenemen in de keuzes die je als dijkontwerper maakt. Dat
ik mee mag werken aan het ontwikkelen van zulke nieuwe technieken,
motiveert mij enorm.’

‘In 2013 koos ik voor een baan bij Witteveen+Bos in Kazachstan,
omdat ik mijn kennis van design engineering wilde vergroten en
omdat ik graag wilde werken voor een grote professionele en
succesvolle organisatie. Ik heb in korte tijd veel geleerd van mijn
collega’s en werd daarvoor ook beloond met certificaten van
opdrachtgevers. Inmiddels werk ik als groepsleider. Ik vind het
belangrijk dat mijn teamleden ook de kans krijgen om zich te
ontwikkelen. Het werken in een team moet zijn als het
functioneren binnen een familie: elkaar steunen en motiveren en
ervoor zorgen dat iedereen op zijn of haar manier kan groeien.
Het voordeel van werken bij Witteveen+Bos is de ervaring die we
op kunnen doen in internationale projecten. We kijken daarbij
naar ieders talent en hoe we dat talent het beste kunnen
ontplooien.’
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Kennis ontwikkelen
en overdragen
Leonie Koops

Duurzaam
ondernemerschap
Maarten Schäffner

‘Mijn motto is: als je met overtuiging doet wat je leuk vindt, ben je
een inspiratie voor anderen en heb je de meeste toegevoegde
waarde. Ik zoek hiervoor zelf graag een uitdagende omgeving, die
ik binnen Witteveen+Bos op verschillende kantoren in diverse
projecten en functies heb gevonden. Hierdoor heb ik een breed
intern en extern netwerk opgebouwd. Naast mijn werk ben ik aan
het promoveren aan de TU Delft: ik onderzoek de rol van de
overheid in de keten van samenwerking in civiele projecten.
Kennis ontwikkelen en overdragen vind ik leuk om te doen en ook
belangrijk. Daarom geef ik gastcolleges over complexiteit in
projecten en begeleid ik regelmatig afstudeerders. Verder heb ik
samen met een collega een research programma opgesteld
waarbinnen we initiatieven van collega’s bundelen, kennis delen
en die kennis koppelen aan vragen van onze opdrachtgevers.’

‘Ik ben er trots op dat we als MVO-team de afgelopen jaren duurzaamheid
steeds meer hebben verankerd in onze organisatie. Nu is echt het moment
voor het ontwikkelen van methodes om onze projecten te verduurzamen en
het draagvlak voor het gebruik van deze methodes wordt steeds groter. Dat
geeft vertrouwen voor de toekomst. Ik vind het fijn dat ik ook de ruimte krijg
om mijn persoonlijke ideeën uit te werken: samen met verschillende partners
heb ik het duurzaamheidsplatform D-Tool opgezet, met instrumenten om
duurzaamheid concreet en meetbaar te maken. Het is een enorme eer dat
Witteveen+Bos mij in 2016 beloonde voor mijn inspanningen op het gebied
van duurzaamheid door me uit te roepen tot medewerker van verdienste. Ik
zie het als een aanmoedigingsprijs om maatschappelijk verantwoord
ondernemen nog verder te verankeren in onze bedrijfsvoering en projecten.
Met name in projecten kunnen we impact op de maatschappij hebben, dus
daar werken we hard aan.’
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DOEL 3: WAARDE TOEVOEGEN VIA BEDRIJFSVOERING
Witteveen+Bos kan ook via de eigen bedrijfsprocessen een bijdrage
leveren aan de VN-doelen door de milieu-impact van haar bedrijfsvoering te
reduceren. Wij willen dit onder meer bereiken door het verduurzamen van
onze mobiliteit en het bevorderen van CO2-reductie in de keten.
CO2-footprint
Om inzichtelijk te maken hoeveel CO2 wij als bedrijf uitstoten, berekenen wij jaarlijks
onze CO2-footprint. In 2016 is de footprint berekend met conversiefactoren conform
de waarden op www.co2emissiefactoren.nl. Over de jaren 2014 tot en met 2016 is
ook de uitstoot van onze internationale kantoren meegenomen (G4-23). De waarden
van de kantoren buiten Nederland zijn geëxtrapoleerd op basis van de verzamelde
waarden van Jakarta en Nederland. De footprint per fte betreft medewerkers van
Witteveen+Bos wereldwijd.
Voortgang meten
Of Witteveen+Bos erin slaagt om haar milieu-impact te verminderen, volgen we aan
de hand van onderstaande kritische prestatieindicatoren (KPI’s).

KPI 2016

Resultaat

Onze eigen CO2-reductie is in lijn met de

In 2016 werd een per capita reductie van 25

reductieambitie van 30 % in 2020 ten

% gerealiseerd ten opzichte van referentiejaar

opzichte van referentiejaar 2007.

2007. Dit is in lijn met de reductieambitie van
30 % in 2020.

Voeren van een dialoog met de top vijf

In 2016 hebben drie gesprekken

belangrijkste leveranciers over CO2-reductie

plaatsgevonden met leveranciers over CO2-

in de keten.

reductie in de keten.

Behoud van het CO2 Bewust Certificaat op

In 2016 werd het CO2 Bewust Certificaat op

niveau 5 van de CO2-prestatieladder en

niveau 5 van de CO2-prestatieladder verlengd.

certificeren volgens het nieuwe
Kwaliteitshandboek.

We concluderen dat we goed op koers liggen om onze CO2-reductieambitie
te behalen. In 2016 zijn reductiemaatregelen doorgevoerd zoals ons nieuwe
werkconcept ‘pluswerken’ in Breda en het actief sturen op het gebruik van
videoconference, zodat minder wordt gereisd voor overleggen. Ook zijn medewerkers
mobieler omdat Witteveen+Bos is overgestapt op bedrijfsbreed gebruik van laptops.
Hierdoor zijn medewerkers niet gebonden aan een kantoor en kan op reizen worden
bespaard.
Het is helaas niet gelukt om de dialoog met alle top vijf belangrijkste leveranciers over
CO2-reductie in de keten aan te gaan; er hebben drie gesprekken plaatsgevonden. Wij

vinden dit wel belangrijk en streven er dan ook naar om in 2017 wel vijf gesprekken te
voeren. De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Wij zijn
er trots op dat wij in 2016 het CO2 Bewust Certificaat van de CO2- prestatieladder op
niveau 5 hebben weten te behouden. De belangrijkste achterliggende kengetallen
staan weergegeven op pagina 53 en 54.
Naast de activiteiten met KPI’s hebben we in 2016 diverse initiatieven ontplooid voor
een duurzame bedrijfsvoering en hebben we de maatregelen in beeld gebracht die
ertoe moeten leiden dat we in 2020 de gewenste CO2-reductie behalen.
Initiatieven
In 2016 is de pilot met de waterstofbromide flowbatterij officieel van start gegaan. De
waterstofbromide flowbatterij is een nieuwe en betaalbare manier van energieopslag,
waardoor zonne- en windenergie echt concurrerend worden met fossiele brandstof.
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Verder is volop gewerkt aan
initiatieven om onze bedrijfsvoering
te verduurzamen. Op ons kantoor
in Den Haag hebben medewerkers
zelf het initiatief genomen om afval
beter te scheiden. In Amsterdam werd
‘meatless monday’ ingevoerd om zelf
concreet een bijdrage te leveren aan
CO2-reductie.
Maatregelen
In 2016 is verder gewerkt aan concrete
maatregelen om de CO2-uitstoot
verder te beperken (G4-19). Deze
maatregelen om broeikasgassen te
verlagen staan nader omschreven in
een separaat gepubliceerde footprint
(zie www.witteveenbos.nl/mvo). Enkele
hiervan staan hieronder toegelicht.
In 2017 wordt kantoor Leeuwenbrug
in Deventer gerenoveerd. Tijdens de
verbouwing worden de medewerkers
tijdelijk ondergebracht in extra
gehuurde ruimte in ons kantoor
Stationsplein. In 2018 wordt kantoor
Leeuwenbrug weer in gebruik
genomen. Bij de verbouwing worden
energiezuinige voorzieningen getroffen.
De isolatie van het dak en de vloeren
wordt verbeterd en het aanwezige
enkel glas wordt vervangen door
dubbelglas. Daarnaast wordt het
elektriciteitsgebruik voor verlichting met
meer dan 50 % teruggedrongen door
het aanbrengen van slimme verlichting.
 aast Deventer zullen naar
N
verwachting onze kantoren in
Rotterdam en Den Haag ook
overgaan op het nieuwe werkconcept
pluswerken. Hiervoor worden in
2017 de voorbereidingen getroffen.
Ook blijven we actief sturen op het
gebruik van videoconference voor
vergaderingen. Hiermee kunnen
kilometers worden bespaard. De
voorzieningen hiervoor worden
uitgebreid.
Jaarlijks wordt een aantal bedrijfsauto’s
vervangen door elektrische auto’s,
waarvoor onder meer laadpalen zijn
aangebracht op de parkeerplaats van
kantoor Leeuwenbrug in Deventer.
Om het gebruik van openbaar
vervoer te stimuleren en het gebruik
van eigen auto’s te verminderen,
heeft Witteveen+Bos in 2016 de
NS Business Card voor een aantal
medewerkers geïntroduceerd. Doel
is om in 2018 de NS Business Card
voor alle medewerkers beschikbaar te
hebben.
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+ The Healthy City

Het bieden van een gezonde omgeving in tijden van bevolkingsgroei is een van de uitdagingen waar wereldsteden

als Singapore voor staan. ‘The Healthy City’ (De Gezonde Stad) is een concept gerichtop het verbeteren van factoren
die van invloed zijn op gezondheid. Voorbeelden van deze factoren zijn luchtkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid,

inspiratie en geluk. Een gezonde stad stimuleert onder andere een actieve levenstijl voor haar bewoners. Dit vereist

een transformatie van de huidige, door auto’s gedomineerde stedelijke infrastructuur naar een infrastructuur die meer
gericht is op voetgangers en fietsers. In Singapore werken we aan een dergelijke transformatie voor de wijk Ang

Mo Kio met 175.000 inwoners. Hier ontwikkelen we een fietsnetwerk voor de eerste ‘Walking and Cycling Town’ van
Singapore.

Ang Mo Kio Singapore
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KENGETALLEN BEDRIJFSVOERING
Energieverbruik *
		2016
stadverwarming (heet water in gigajoule)		

88

elektriciteit (kWh)		

1.572.423

papierverbruik (kg)**		

28.778

2015
143

gasverbruik kantoren (m3)		279.350
vliegreizen (km)		

250.977

1.591.193

6.468.977

8.705.177

33.081

zakelijk autoverkeer met privéauto’s (km)***		

3.745.015

3.240.101

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s (liters)		

261.808

282.995

woon/werkverkeer met privéauto’s (km)***		

2.873.840

2.633.642

- openbaar vervoer zakelijk (km)		

2.432.059

-

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s (km)***		

woon/werkverkeer met bedrijfsauto’s (km)***		
openbaar vervoer zakelijk en privé (km)		
- openbaar vervoer privé (km)		
*

20.722

20.281

363.389

332.180

7.718.199

7.125.765

5.286.140

-

Dit betreft het totale energieverbruik over alle kantoren van Witteveen+Bos. De waarden zijn vastgesteld op basis van verzamelde gegevens van
kantoren Nederland en Jakarta. De waarden van de overige kantoren zijn vastgesteld op basis van extrapolatie van Nederland en Jakarta.

** Deze categorie omvat uitsluitend kantoorpapier; gedrukte boeken en brochures zijn uitgesloten.
*** Eenheden voor inventarisatie CO2-emissie: liters brandstof voor het gebruik van bedrijfsauto’s voor zakelijke doeleinden, kilometers voor het
gebruik van hybride auto’s voor zakelijke doeleinden en kilometers voor het gebruik van de eigen auto voor zakelijk en woon-werkverkeer.

Emissies per scope in ton CO2
2016

2015

Scope 1			
zakelijk verkeer met bedrijfsauto’s
gasverbruik

subtotaal scope 1

809

861

1.336

1.334

527

473

Scope 2			
elektra

11

10

2007*

628

266

894

981

vliegreizen

978

1.430

zakelijk autoverkeer met privéauto’s

749

656

657

1.846

2.171

2.349

stadsverwarming

zakelijk openbaar vervoer
subtotaal voor scope 2

1

107

2

74

Scope 3			
papierverbruik

woon-werkverkeer met privéauto’s

woon-werkverkeer openbaar vervoer

woon-werkverkeer met bedrijfsauto’s
subtotaal voor scope 3

totaal voor scope 1, 2, 3

3

3

573

532

69

64

261

240

645
-

66

4

392
214
91

906

839

701

4.089

4.345

3.944

* Dit betreft een footprint op basis van Nederlandse waarden.
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Verdeling emissie per activiteit in ton CO2

6 % openbaar vervoer woon-werkverkeer

20 % zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s

3 % openbaar vervoer zakelijk

<1 % papierverbruik
13 % gasverbruik
<1 % elektra

18 % zakelijk autoverkeer met privéauto’s

14 % woon-werkverkeer met privéauto’s

2 % woon-werkverkeer met bedrijfsauto’s

24 % zakelijk vliegverkeer

Emissie per fte in ton CO2
2016

952

4,30

2015

985

4,41

2014

899

4,66

2007*

5,72

690

Aantal medewerkers in fte (per 31 december 2016)

Emissie per fte

* Dit betreft een emissie per fte in ton CO2 op basis van CO2-uitstoot en het aantal fte’s in Nederland.

CO2-reductieschema tot 2020
2020
2019
2018
2017
2016

30 %

29 %

28 %

27 %

26 %

25 %

2015

23 %
Geplande reductie t.o.v. 2007

Behaalde reductie t.o.v. 2007

54

25 %

DOEL 4: ECONOMISCHE WAARDE CREËREN
Witteveen+Bos streeft naar het behalen van gezonde financiële resultaten. Een gezonde
financiële basis is een belangrijke randvoorwaarde om ook op de lange termijn waarde te
creëren voor onze stakeholders en bij te dragen aan economische groei.
Voortgang meten
Onze stakeholders geven aan dat Witteveen+Bos op dit doel ongeveer haar maximale bijdrage levert.
Om onze bijdrage te handhaven sturen wij op een netto winstmarge van minimaal 8 % per jaar en een
groei van 3 tot 5 % per jaar, zowel in omzet als personeel.

KPI 2016

Resultaat

Omzetgroei van 3 tot 5 % per jaar

Witteveen+Bos N.V. heeft over het boekjaar 2016 een omzet
van 137,1 miljoen euro gerealiseerd, een toename van 5,8 %
ten opzichte van 2015 (2015: 129,6 miljoen euro).

Groei in personele omvang van 3 tot 5 % per jaar

Het personeelsbestand is licht gekrompen van 1.056
medewerkers naar 1.029 medewerkers. De krimp vond plaats
in Nederland.

Nettowinstmarge van minimaal 8 % per jaar

Het nettoresultaat over 2016 bedraagt 15,7 miljoen euro.
De nettowinstmarge is 11,5 % en is toegenomen ten opzichte
van 2015 (nettoresultaat van 14,3 miljoen euro en een
nettowinstmarge van 11,1 %).

Wij zijn tevreden met de resultaten op deze KPI’s. De omzet bleef in het eerste halfjaar enigszins achter
door een afnemende werkvoorraad en productiviteit. De personele omvang ademt mee met deze
resultaten en nam af in het eerste halfjaar van 2016. In het derde kwartaal namen de werkvoorraad
en productiviteit weer toe waardoor we weer konden groeien, zowel in personele zin als in omzet. De
belangrijkste financiële kengetallen staan weergegeven op pagina 59 en 60.
Aandelenkoers Witteveen+Bos N.V.
De koers van het aandeel Witteveen+Bos N.V. is gestegen en bedroeg op 1 juli 2016 6,33 euro
(op 1 juli 2015: 5,99 euro). Stabiele winst, en daarmee een stabiel dividend, is van belang voor de
financiering van de aandelen. Dit stelt Witteveen+Bos op langere termijn in staat om haar groei mede te
financieren door emissie van aandelen, naast het aantrekken van bancair krediet.
Financiële ratio’s
Het balanstotaal is ten opzichte van 2015 toegenomen door met name liquide middelen en kortlopende
schulden. Per saldo is de solvabiliteit afgenomen tot 44,4 % (2015: 46,6 %). Het effect van met name
de grote integrale projecten op het werkkapitaal blijft zichtbaar. Het totaal aan niet gefactureerde
bestedingen (minus voorziening) en openstaande vorderingen bedraagt 32,5 miljoen euro en bedraagt
daarmee circa 23 % van de bestedingen over het boekjaar.
Risicomanagement
Witteveen+Bos is wereldwijd betrokken bij allerlei soorten grote en kleinere integrale projecten.
De impact van deze projecten op de organisatie en op de financiële ratio’s is substantieel en
levert een aantal specifieke aandachtspunten en risico’s. In algemene zin is Witteveen+Bos
terughoudend in het aangaan van risico’s. In projecten streeft Witteveen+Bos naar een redelijke
beperking van de aansprakelijkheid jegens haar opdrachtgevers. Continue monitoring van
projecten en contracten draagt bij aan naleving van beperking van risico’s. Ter beperking van de
valutarisico’s worden contracten zoveel mogelijk in euro of US Dollar afgesloten. Daarnaast worden
contracten met onderaannemers zoveel mogelijk in dezelfde valuta afgesloten. Onder het eigen
vermogen staat een reserve omrekeningsverschillen van circa 3,3 miljoen euro door devaluatie in
voorgaand boekjaar van valuta in landen waar Witteveen+Bos actief is. Het belangrijkste deel van
deze negatieve omrekeningsverschillen is in 2015 en 2016 opgelost doordat uitstaande bedragen
in lokale valuta worden verrekend tegen de koers van het afsluiten van het contract. Ter beheersing
van de financiële risico’s is in 2016 samen met BST Global een geheel nieuw financieel en
projectadministratiesysteem ontwikkeld. Dit is medio februari 2017 succesvol geïmplementeerd.
Wereldwijd werken de collega’s nu samen vanuit dezelfde projectadministratie en wordt de financiële
administratie voor de entiteiten in dit geïntegreerde systeem gevoerd.
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VERKLARING ACCOUNTANT
De op pagina 59 tot en met 61 bijgesloten
samengevatte jaarcijfers 2016, bestaande
uit de geconsolideerde balans per 31
december 2016, de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening en met
bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend
aan de gecontroleerde jaarrekening 2016
Witteveen+Bos N.V. Wij hebben een
goedkeurend oordeel verstrekt bij die
jaarrekening in onze controleverklaring van 15
maart 2017. Desbetreffende jaarrekening en
deze samenvatting daarvan, bevatten geen
weergave van gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden sinds de datum van onze
controleverklaring van 15 maart 2017.
De samengevatte jaarrekening 2016 bevat
niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis
van Titel 9 Boek 2 BW. Het kennisnemen
van de samengevatte jaarrekening 2016
kan derhalve niet in de plaats treden van
het kennisnemen van de gecontroleerde
jaarrekening 2016 van Witteveen+Bos N.V.
Verantwoordelijkheid van de directie
De directie is verantwoordelijk voor het
opstellen van een samenvatting van de
gecontroleerde jaarrekening 2016 in
overeenstemming met de grondslagen
zoals beschreven in de toelichting bij de
samengevatte cijfers 2016.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven
van een oordeel over de samengevatte
jaarrekening 2016 op basis van
onze werkzaamheden, uitgevoerd in
overeenstemming met Nederlands Recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 810,
‘Opdrachten om te rapporteren betreffende
samengevatte financiële overzichten’.
Oordeel
Naar ons oordeel zijn de samengevatte
jaarcijfers 2016 in alle van materieel
belang zijnde aspecten consistent met
de gecontroleerde jaarrekening 2016 van
Witteveen+Bos N.V. en in overeenstemming
met de grondslagen zoals beschreven in de
toelichting bij de samengevatte cijfers.
Zwolle, 3 april 2017
Deloitte Accountants B.V.
drs. M.H.J. Klein Haarhuis RA
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+ Beweegbare fietsbrug industriehaven

De gemeente Haarlem werkt aan de realisatie van een snelle en veilige fietsverbinding tussen het centrum van

Haarlem en de Waarderpolder over de industriehaven om daarmee de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van

de polder te vergroten. Een nieuwe beweegbare fietsbrug moet de gebieden Nieuwe Energie en het Figeeterrein
met elkaar verbinden. Ook wordt de inrichting van de Hendrik Figeeweg vernieuwd en wordt de fietsverbinding

aangesloten op de bestaande infrastructuur. Omdat een aantal bedrijven aan de industriehaven afhankelijk is van
transport over water, is gekozen voor een beweegbare brug. In de voorbereiding van het ontwerp namen wij de
duurzame ontwerpprincipes mee: we streefden naar een uitgebalanceerde brug waarbij energiegebruik zoveel
mogelijk wordt beperkt en de zwaartekracht zo goed mogelijk wordt benut. De beweegbare fietsbrug heeft een
stoere uitstraling en een helder silhouet dat uitstekend past binnen de omgeving.
Haarlem Nederland

SAMENGEVATTE JAARCIJFERS 2016
GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstbestemming)

31 december 2016
31 december 2015
Activa		
immateriële vaste activa
materiële vaste activa

financiële vaste activa

2.830		

+

onderhanden projecten

liquide middelen

+

14.818

3.967		

Vaste activa		

vorderingen

1.448

14.250		

3.807

21.047		

4.838		

8.762

16.524		

6.429

20.073

30.246		 26.972

Vlottende activa		
+

51.608		

42.163

		 72.655		62.236

Passiva
Groepsvermogen		 32.280		29.002
Voorzieningen		 4.825		4.755
langlopende schulden
kortlopende schulden

+

5.469		

5.844

30.081		

+
Totaal schulden		

22.635

35.550		

28.479

		 72.655		62.236

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 		
		
Omzet
omzet inclusief mutatie van onderhanden werk		
Kosten

2016		

137.112		129.567

kosten van uitbesteed werk

32.406		

34.006

sociale lasten en pensioenpremies

11.510		

11.544

salarissen

48.878		 46.797

afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa

overige bedrijfskosten

2015

1.871		

+

1.780

510		

0

20.957		

15.897

		
116.132		110.024
-

Bedrijfsresultaat		
20.980		
19.543
rentelasten (per saldo)

-

257		

Resultaat vóór belastingen		
resultaat andere deelnemingen

+

(inclusief andere deelnemingen)

belastingen

-

20.723		

95		

Resultaat vóór belastingen		

284

-

7

20.818		

5.068		

19.259

19.252

4.904

Nettoresultaat		
15.750		
14.348
(bedragen in duizenden euro’s)
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FINANCIËLE KENGETALLEN
Omzet (in duizenden euro’s)
2016
2015
2014
2013
2012

137.112

119.069

99.386

129.567

110.958

Bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (in duizenden euro’s)
2016
2015
2014
2013
2012

19.536

20.980

20.291

19.243

12.456

Nettoresultaat (in duizenden euro’s)
2016
2015
2014
2013
2012

14.348

9.830

14.160

15.750

15.274

Netto winstmarge (in %)
2016
2015
2014
2013
2012

11,5 %

11,1 %

9,9 %

12,8 %
12,8 %

EBITDA (in duizenden euro’s)

2016
2015
2014
2013
2012

21.315

21.993

14.281

20.959

Verdeling aandelenparticipatie per 1 juli 2016 (aantal personen)
16,5 % participanten (543)

61,3 % seniorpartners (18) en
premiumpartners (11)

22,2 % partners (82)

Koers aandeel Witteveen+Bos N.V. op 1 juli 2016

6,33 euro

(5,99 euro op 1 juli 2015)
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23.456

TOELICHTING JAARCIJFERS 2016
In dit jaarverslag zijn de balans en de winst- en verliesrekening
van Witteveen+Bos N.V. opgenomen, alsmede de algemene
grondslagen voor het opstellen van de geconsolideerde cijfers
(G4-17). Voor een volledig inzicht in het vermogen en resultaat
van Witteveen+Bos N.V. verwijzen wij naar het geconsolideerde
jaarbericht 2016 dat gedeponeerd is bij het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
Opstelling geconsolideerde jaarcijfers
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van Titel 9 Boek 2
Burgerlijk Wetboek (BW). De opstelling geschiedt op basis van
historische kosten, met uitzondering van de bedrijfsgebouwen en
terreinen, die tegen actuele kostprijs worden gewaardeerd.
Consolidatie
Dochtermaatschappijen worden, voor zover sprake is van feitelijk
beleidsbepalende invloed, in de geconsolideerde jaarrekening
opgenomen. Daarnaast worden joint ventures proportioneel
geconsolideerd naar rato van het aandeel dat in de vennootschap
wordt gehouden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Waardering van bedrijfsgebouwen en terreinen geschiedt op basis
van actuele kostprijs, zijnde de actuele inkoopprijs. De actuele
inkoopprijs is gebaseerd op het bedrag dat op de datum van de
herwaardering voor het pand zou worden betaald bij verkrijging,
indien het pand de ouderdom zou hebben zoals ten tijde van de
oorspronkelijke verkrijging, verhoogd met de geschatte actuele
bijkomende kosten van verkrijging. De actuele inkoopprijs wordt
bepaald op basis van periodieke taxaties. Afschrijvingen van vaste
bedrijfsmiddelen zijn gebaseerd op de geschatte economische
levensduur.
Onder de financiële vaste activa zijn de niet-geconsolideerde
belangen in vennootschappen en vennootschappen onder firma
verantwoord. De deelnemingen zijn gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode.
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden
gewaardeerd op basis van bestede kosten, vermeerderd met de
aan de uitgevoerde projecten toe te rekenen winst en verminderd
met op balansdatum voorzienbare verliezen. De aan het
uitgevoerde project toe te rekenen winst wordt bepaald naar rato
van de op balansdatum verrichte prestaties bij de uitvoering. De
op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde
termijnen worden in mindering gebracht op de onderhanden
projecten. De in de vorderingen begrepen handelsdebiteuren
zijn opgenomen onder aftrek van voorzieningen voor eventuele
oninbaarheid.
Voorzieningen worden getroffen voor latente belastingverplichtingen, fiscale risico’s, garantiekosten en claims, uitgestelde
personeelsbeloningen en verplichtingen terzake van deelnemingen.
Grondslagen geconsolideerde resultaat
Onder de opbrengsten en mutatie onderhanden projecten worden
de in rekening gebrachte diensten exclusief omzetbelasting
verantwoord alsmede de mutatie in onderhanden projecten.
Opbrengsten van projecten worden verantwoord naar rato van de
verrichte prestaties. Onder salarissen worden tevens vergoedingen
voor de directie verantwoord. De pensioenverplichtingen worden
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering’.

VOORUITBLIK 2017
2016 was een goed jaar voor Witteveen+Bos: in projecten voegden
we waarde toe, mensen konden hun talenten ontwikkelen en onze
bedrijfsvoering werd duurzamer. Daarnaast hebben we een gezond
financieel resultaat behaald. Ook in 2017 willen we toegevoegde waarde
leveren en financieel gezond blijven. Hoe we dat gaan doen, delen we graag
in deze vooruitblik.
Doel 1: Waarde toevoegen in projecten
In 2016 is veel aandacht besteed aan het intern bekend maken en toepassen van
de duurzame ontwerpprincipes. Om duurzaamheid in projecten zo goed mogelijk
vorm te geven, blijven we dit in 2017 ook doen. Het bekendmaken en bespreken
van de duurzame ontwerpprincipes in de keten is een belangrijke doelstelling voor
2017. Wij willen met opdrachtgevers en onderaannemers evalueren hoe zij de
toepassing van de duurzame ontwerpprincipes ervaren, zodat we gezamenlijk onze
toegevoegde waarde vergroten. Nederland is en blijft hierbij het thuisland waar we
steeds weer nieuwe kennis en ervaring opdoen en waar we ons blijven inzetten
voor de verwerving van grote en kleinere projecten. Vandaar dat we voor 2017 de
‘Nederlandse markt’ en ‘innovatie’ als bedrijfsbrede speerpunten hebben benoemd.
Doel 2: Talenten ontwikkelen
In 2016 werd succesvol gewerkt aan het ontwikkelen van toptalent. Met behulp
van functionerings- en loopbaangesprekken en de ‘fulfillment score’ blijven wij
ook in 2017 aansluiten bij de wensen en behoeften van onze medewerkers.
Het borgen van de toestroom van technische kennis en diversiteit blijven voor
2017 belangrijke aandachtspunten. De afgelopen jaren werkten we steeds op
projectbureaus, bij opdrachtgevers en bij partners. Dat betekent dat we elkaar
steeds minder toevallig tegenkomen in onze eigen kantoren. Om ervoor te
zorgen dat onze interne samenwerking optimaal blijft, hebben we voor 2017
ook ‘leiderschap in de lijn’ en ‘verbondenheid’ als bedrijfsbrede speerpunten
benoemd.
Doel 3: Waarde toevoegen via bedrijfsvoering
De milieu-impact van onze bedrijfsvoering is in 2016 verder gereduceerd en is in
lijn met de reductieambitie van 30 % in 2020 ten opzichte van referentiejaar 2007.
In 2017 reduceren we onze CO₂-footprint verder, onder meer door elektrische
auto’s en het breder invoeren van ‘Meatless Monday’ in Nederland. We stimuleren
CO₂-reductie in de keten door dialoog met onze belangrijkste leveranciers en
willen ook in 2017 het CO₂ Bewust Certificaat van de CO₂- prestatieladder op
niveau 5 behouden. In 2016 is de verduurzaming van ons kantoor Leeuwenbrug in
Deventer voorbereid. De opdracht tot renovatie werd einde eerste kwartaal 2017
gegund en de bouwwerkzaamheden worden begin 2018 afgerond.
Doel 4: Economische waarde creëren
Onze belangrijkste financiële parameter betreft de netto winstmarge. Ook voor
2017 stellen we die op minimaal 8 %, waarbij we bijzondere aandacht besteden
aan de bezettingsgraad van onze medewerkers. Daarnaast streven wij naar
autonome groei in personeel en omzet van 3 tot 5 % per jaar. Voor 2017 wordt
deze groei voorzien in de bestaande kantoren. De conversie en go-live van het
nieuwe financieel en projectadministratiesysteem zijn voorspoedig verlopen en in
2017 leren we werken met BST10. Wereldwijd krijgen projectleiders met BST10
meer inzicht en gereedschap om hun projecten te managen en het werkkapitaal te
beperken. Daarnaast wordt integrale financiële verslaglegging mogelijk.
In 2017 werken wij verder aan het realiseren van bovenstaande doelen. Om de
voortgang in het bereiken van de doelen te kunnen meten, hebben wij de KPI’s
aangescherpt. Deze worden weergegegeven in de tabel op pagina 64.
Tot slot
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 april 2017 vond er
een wissel in de directie plaats. Directeur Henk Nieboer trad terug vanwege het
bereiken van de statutair bepaalde maximum leeftijd voor directeuren van 55 jaar.
Zijn opvolger is Stephan van der Biezen, wiens voordracht werd ondersteund door
de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad.
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Doel

KPI 2017

Waarde toevoegen in

Het percentage van projecten waarin duurzame ontwerpprincipes worden afgewogen en/of toegepast. Beoogd resultaat:

projecten

- 100 % van de projecten (onderdeel van het Kwaliteitshandboek)
- Toetsing in 1 % van de projecten (35 audits), uitgaande van 3.500 projecten per jaar
Het percentage van ontwerpleiders dat in de afgelopen twee jaar een (opfris)cursus of expertisesessie duurzame ontwerpprincipes
heeft bijgewoond. Beoogd resultaat: 100 % in 2 jaar.
Het gemiddelde cijfer dat klanten geven voor de toegevoegde maatschappelijke waarde die de duurzame ontwerpprincipes
hebben gegenereerd in het projectresultaat. Beoogd resultaat:
- Minimaal 1 externe klantevaluatie per PMC waarbij de vraag expliciet aan de orde komt en een cijfer wordt gegeven
- Minimale score: een 7
Het gemiddelde cijfer dat onderaannemers (voor wie duurzame ontwerpprincipes relevant zijn) geven voor de rol die de duurzame
ontwerpprincipes hebben in het door hen geleverde projectresultaat. Beoogd resultaat:
- 2 werksessies voor onderaannemers organiseren
- Uitvoeren van evaluaties; minimaal 1 evaluatie per business line

Talenten ontwikkelen

Het percentage medewerkers dat in de afgelopen twee jaar een functioneringsgesprek heeft gehad. Beoogd resultaat: 80 %.
Het gemiddelde cijfer dat medewerkers geven als ‘Talent Ontwikkelings Score’. Beoogd resultaat: minimaal een 8 op alle drie de
onderdelen.
Het aantal door Witteveen+Bos georganiseerde evenementen waarin ingenieurswerk wordt belicht en/of waarbij (indirect) aandacht
wordt besteed aan diversiteit en het ontwikkelen van het menselijk potentieel. Beoogd resultaat: 3 evenementen.
Het percentage vrouwen dat uitgenodigd wordt om als partner deel te nemen aan het participatiesysteem. Beoogd resultaat: 25
%, gelijk aan de verhouding man/vrouw van de gemiddelde instroom bij Witteveen+Bos.
Het percentage stagiairs en afstudeerders van het personeelsbestand van Witteveen+Bos. Beoogd resultaat: 20 %.

Waarde toevoegen via

Het opstellen van een CO2-footprint voor Witteveen+Bos. Beoogd resultaat: een per capita reductie van 27 % ten opzichte van

bedrijfsvoering

referentiejaar 2007 (in lijn met de reductieambitie van 30 % in 2020).
Het voeren van gesprekken met leveranciers in de keten gericht op het verminderen van de autonome en gezamenlijke CO2footprint. Beoogd resultaat:
- Vaststellen wie de 10 belangrijkste leveranciers zijn
- 10 gesprekken met leveranciers
Certificering op de CO2-prestatieladder. Beoogd resultaat: certificering op niveau 5 behouden.

Economische waarde

Groei in omzet en personele omzet. Beoogd resultaat: 3 tot 5 %.

creëren
Netto winstmarge. Beoogd resultaat: minimaal 8 %.
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+ Overstromingen voorkomen

De metropool Jakarta zinkt. Noord-Jakarta ligt tot drie meter onder de zeespiegel en de stad zakt elk jaar 7,5 centimeter.
Konden de dertien rivieren vroeger hun water gemakkelijk afvoeren, nu wordt dat moeilijker door de dalende bodem en

de stijgende zeespiegel. De stad wordt bedreigd vanuit zowel zee als rivieren. In het National Capital Integrated Coastal

Development-project is een duurzame strategie ontwikkeld. Onderdeel is een grote afsluitdijk met daarachter een nieuw
meer met een lager peil, waardoor rivieren hun water kwijt kunnen. In 2016 is de tweede fase van dit project gestart,
waarin de ontwerpen verder werden uitgewerkt en werd gestart met de meest urgente werkzaamheden.
Jakarta Indonesië
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+ Zonnepanelen Waternet

Waternet zorgt voor het waterbeheer, de drinkwatervoorziening en afvalwaterverwerking voor de gemeente

Amsterdam en het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Om in 2020 zo veel mogelijk klimaat- en energieneutraal
te opereren, heeft Waternet het ambitieuze programma k2020 opgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan

is de plaatsing van 100.000 zonnepanelen (PV) op drinkwater- en afvalwaterinstallaties. De plannen behoren
tot de grootste PV-projecten die in Nederland worden gerealiseerd. In de eerste fase komen PV-installaties
op de rioolwaterzuiveringsinstallaties Horstermeer en Westpoort. Witteveen+Bos ontwikkelde hiervoor een
aanbestedingsstrategie en stelde de contractdocumenten op. Doel daarbij is een optimale combinatie van
energieopbrengst, kosten/baten, beheer en onderhoud voor Waternet.
Amsterdam Nederland
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WE SUPPORT

www.witteveenbos.com

