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Visie en strategie
G4-1  Verslag van de directie. 3, 4 
G4-2	 Beschrijving	van	belangrijkste	gevolgen,	risico’s	en		 3,	8
 mogelijkheden. 
 
Organisatieprofiel
G4-3  Naam van de organisatie. 3
G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten. 9, 10
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor. 72 Van Twickelostaat 2, 7411 SC Deventer
G4-6 Landen waarin de organisatie actief is. 10, 26, 27 
G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. 9, 71
G4-8	 Afzetmarkten	 8,	26,	27
G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie. 3, 26
G4-10	Personeelsbestand	naar	type	werk,	arbeidsovereenkomst		 46,	47,	48,	49
 en regio.
G4-11	 Percentage	medewerkers	dat	onder	een	collectieve		 48	 100%	van	de	werknemenrs	ondertekent	de	collectieve
 arbeidsovereenkomst valt.  arbeidsvoorwaarden van Witteveen+Bos.
G4-12	Beschrijving	van	de	(bevoorradings)keten.	 8
G4-13	Significante	veranderingen	tijdens	de	verslagperiode.	 3	

Overleg met belanghebbenden
G4-14	Toelichting	over	de	toepassing	van	het	voorzorgsprincipe		 22,	23,	24,	25	 Toepassing	van	duurzame	ontwerpprincipes.
 door de verslaggevende organisatie.
G4-15 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en  3, 9, 14, 15 UN Sustainable Development Goals, Gedragscode NLingenieurs
	 sociale	handvesten,	principes	of	andere	initiatieven	die		 	 Green	Deal	Duurzaam	GWW	2.0,	keteninitiatief	'CO2 reductie  
		 deorganisatie	onderschrijft.	 	 in	de	keten',	UN	Global	Compact	Nederland.
G4-16 Lidmaatschap van verenigingen.  FIDIC, NLingenieurs.

Reikwijdte en afbakening van het verslag
G4-17 Een lijst van alle entiteiten opgenomen in de geconsolideerde  69 Witteveen+Bos N.V.
 jaarrekening van de organisatie.  Jaarlijks ontvangt de directie van de Witteveen+Bos N.V. 
   een controleverklaring over de samengevatte
	 	 	 jaarcijfers	van	Deloitte	Accountants	B.V.	te	Zwolle.	
G4-18	Proces	voor	het	bepalen	van	de	inhoud	van	het	verslag.	 3	 Het	jaarverslag	2017	volgt	de	GRI	G4	richtlijn	(Core).	 
	 	 	 Onderwerpen	voor	verslaglegging	zijn	geselecteerd	op	basis	 
   van een bedrijfsbrede materialiteitsanalyse uitgevoerd in 2016.  
    De analyse heeft geleid tot het selecteren van vier hoofddoelen.  
	 	 	 De	duurzame	ontwerpprincipes	vormen	de	basis	voor	selectie	 
	 	 	 van	beschreven	projecten.	Het	toepassen	van	de	duurzame	 
    ontwerpprincipes is een indicator voor het behalen van gestelde  
	 	 	 doelen	op	materiele	thema's.
G4-19 Materiële onderwerpen. 12
G4-20	Afbakening	per	materieel	onderwerp	binnen	de	organisatie.	 12
G4-21	Afbakening	per	materieel	onderwerp	buiten	de	organisatie.	 12	 Berekening	CO2-footprint.
G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van  12
 eerder verstrekte informatie.
G4-23	Significante	veranderingen	ten	opzichte	van	vorige		 	 Geen	significante	veranderingen.	
 verslagperiodes. 
G4-24	Lijst	van	groepen	belanghebbenden	die	de	organisatie		 5	 	Onze	stakeholders	zijn	onder	andere	medewerkers	/
 heeft betrokken.  aandeelhouders, leveranciers, klanten, overheden, lokale   
	 	 	 gemeenschappen,	ngo’s	en	het	algemeen	publiek.
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G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden  5  Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden 
die	moeten	worden	betrokken.	 	 is	de	bedrijfscode	van	Witteveen+Bos.	Deze	code	beschrijft		
	 	 	 de	principes	en	wijze	van	zaken	doen	bij	Witteveen+Bos.		
   De bedrijfscode schetst de verantwoordelijkheden die wij  
	 	 	 gezamenlijk	en	individueel	hebben	tegenover	al	onze		 	
	 	 	 stakeholders:	de	samenleving,	opdrachtgevers	en	zaken	
	 	 	 relaties,	ons	bedrijf	als	geheel	en	de	collega’s.	Verant-	 	
	 	 	 woordelijkheden	die	zijn	uitgewerkt	in	handboeken,	 
   instructies, regelingen en (arbeids)overeenkomsten.  
	 	 	 Alle	Witteveen+Bos’ers	wereldwijd	handelen	in	lijn	met			
	 	 	 deze	bedrijfscode	en	de	afspraken	die	hieruit	voortkomen.
G4-26	Benadering	van	het	betrekken	van	belanghebbenden,		 4,	5,	25	 	In	alle	projecten	waarin	de	duurzame	ontwerpprincipes			
	 waaronder	de	frequentie	ervan	per	type	en	groep	 	 zijn	toegepast	-	dit	is	onderdeel	van	ons	kwaliteitssysteem	
 belanghebbenden.   - worden belanghebbenden (eindegebruikers, de  
   samenleving) betrokken volgens het ontwerpprincipe   
	 	 	 'participatief	ontwerp'.	Witteveen+Bos	heeft	een	
	 	 	 MVO	team	voor	het	uitzetten	en	bewaken	van		 	
   het MVO beleid van de organisatie. In dit team hebben   
	 	 	 vertegenwoordigers	van	alle	businesslines	zitting		 	
   (betrekken van medewerkers), het MVO team vergadert  
	 	 	 zes	maal	per	jaar.	Het	stakeholderpanel	dat	het		 	
   jaarverslag van Witteveen+Bos beoordeelt komt 1 maal  
    per jaar bijeen. De Ondernemingsraad van Wittveen+Bos  
	 	 	 zorgt	voor	het	betrekken	van	medewerkers.	De	OR	komt		
	 	 	 één	keer	per	zes	weken	bijeen.	OR	en	directie	komen		 	
	 	 	 zeven	keer	per	jaar	bijeen.
G4-27 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren  5 Witteveen+Bos rapporteert jaarlijks de opmerkingen
	 zijn	gekomen	door	de	betrokkenheid	van	belanghebbenden	en		 	 van	het	stakeholderpanel	in	het	jaarververslag.	
 hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via   Een daarvan is voldoende aandacht voor MVO bij het
 haar verslaggeving.  verder internationaliseren van de organisatie. 
   Witteveen+Bos anticipeert daarop door minimaal een 
   Nederlandse expert met bovengemiddelde kennis van  
	 	 	 MVO	te	positioneren	op	buitenlandse	vestigingen.	Deze	 
   persoon heeft een belangrijke functie bij het samenstellen  
   van het lokale team en het uitdragen van de waarden  
		 	 	 waarvoor	Witteveen+Bos	staat.	Deze	persoon	zal	in	nauw	
   contact staan met het MVO-team in Nederland en op de  
	 	 	 hoogte	zijn	van	het	beleid.	
    In 2016 is een start gemaakt met het maken van een  
    CO2-footprint van alle internationale kantoren. De targets  
		 	 	 zijn	verwerkt	in	niet-financiële	KPI's	waarop	de	organisatie	 
    stuurt. In de sessie met het stakeholderpanel van februari  
    2017 is besproken of en hoe Witteveen+Bos optimaal kan  
		 	 	 inspelen	op	de	resultaten	van	de	KPI's	over	2016.		
    
Verslagprofiel
G4-28	Verslagperiode	 	 1	januari	2017	-	31	december	2017
G4-29 Datum meest recente verslag.  20 maart 2017
G4-30 Verslaggevingscyclus  jaarlijks
G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.  mw. ir. C.M. Sluis, directie

GRI-inhoudsopgave
G4-32	De	gekozen	‘in	accordance’	optie.	 	 Core	
 
Assurance
G4- 33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van  5
  externe assurance van het verslag. 
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Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
G4-34 De bestuursstructuur van de organisatie, inclusief de  9 
 commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam.  
G4-35 Proces voor het delegeren van bevoegdheden voor  G4-35 t/m 37:
 economische, milieugerelateerde en sociale onderwerpen.  Witteveen+Bos heeft een MVO-team. Dit team is
G4-36 Uitvoerende rollen/posities voor economische   verantwoordelijk voor: maatschappelijke vraagstukken,
	 milieugerelateerde	en	sociale	onderwerpen.	 	 certificeringen	daarvan.	Daarin	zijn	vertegenwoordigd:	
G4-37 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de   de directie, de kwaliteitsmanager en de vier sectoren
	 gelegenheid	geven	om	aanbevelingen	te	doen	aan	of	 	 van	Witteveen+Bos.	Daarbinnen	zijn	duidelijke	rollen
	 medezeggenschap	uit	te	oefenen	op	het	hoogste	 	 afgestemd	met	een	voorzitter,	secretaris	en	vier	trekkers
	 bestuurslichaam	over	economische,	milieugerelateerde	en	 	 van	de	bedrijfssectoren.	Rol	van	voorzitter	is	nemen
	 sociale	onderwerpen.	 	 van	besluiten.	Rol	van	trekkers	is	haal-	en	brengfunctie
   binnen de eigen bedrijfssector met betrekking tot
	 	 	 maatschappelijke	thema’s.
G4-38	Vermeld	het	aantal	onafhankelijke	en/of	niet-leidingggevende		 	 0
 leden van het hoogste bestuurslichaam.
G4-39	Voorzitter	van	het	hoogste	bestuurslichaam.	 	 Algemeen	directeur.
G4-40	Proces	voor	het	bepalen	van	de	kwalificaties	en	expertise		 	 Onderdeel	van	benoemingsproces	voor	partners,	premium-
 van de leden van het hoogste bestuurslichaam voor het sturen   partners, seniorpartners en sectorhoofden en directieleden.
 van de strategie van de organisatie aangaande economische,   
 milieugerelateerde en sociale onderwerpen.   
G4-41	Processen	waarmee	het	hoogste	bestuurslichaam	waarborgt		 	 Instellen	Bedrijfscode	en	verwijzen	naar	Handboek
	 dat	strijdige	belangen	worden	vermeden.	 	 Regelingen.
G4-42	Rol	van	het	hoogste	bestuurslichaam	in	de	ontwikkeling,		 	 Uiteindelijke	hoogste	goedkeuring	vindt	plaats	door	de
 goedkeuring en vernieuwen van de missie, visie, doelen en   directie. De directie wordt hierin ondersteund en
 strategie in relatie tot economische, milieugerelateerde en   geadviseerd door het MVO-team. 
 sociale onderwerpen.
G4-43	Maatregelen	die	zijn	genomen	om	de	kennis	van	het		 	 Het	MVO-team	is	verantwoordelijk	om	maatschappelijkke
	 hoogste	bestuurslichaam	over	economische,	milieu-	 	 thema’s,	ethiek,	milieu	en	duurzaamheid	aan	te	kaarten	
 gerelateerde en sociale onderwerpen te verbeteren.  en  te rapporteren. De directie geeft op basis van het advies
   van het MVO-team goedkeuring.
G4-	44	Processen	voor	het	evalueren	van	de	eigen	prestaties	van	het		 	 Vaststellen,	meten	en	monitoren	van		KPI’s.
	 hoogste	bestuurslichaam,	in	het	bijzonder	betreffende		 	 	 	 	 	
 economische, milieugerelateerde en sociale prestaties.       
G4-45 Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het   G4-45 t/m 46:
	 overzien	van	economische,	milieugerelateerde	en	sociale		 	 In	de	vergadering	van	de	directieraad	wordt	eens	per
	 impact,	kansen	en	risico’s.	 	 	maand	managementinformatie	besproken	en	indien	nodig	
G4-46	De	rol	van	het	hoogste	bestuurslichaam	in	het	herzien	van	de	 	 	besloten	tot	het	nemen	van	maatregelen	als	gestelde	
 effectiviteit van de risicomanagementprocessen op het gebied    doelen niet gehaald dreigen te worden. Management- 
	 van	economische,	milieugerelateerde	en	sociale	onderwerpen.	 	 	informatie	wordt	gegenereerd	voor	zowel	financiële	als	
	 	 	 niet-financiële	KPI’s.	
G4-47 Frequentie waarmee het hoogste bestuurslichaam de  Maandelijks 
	 economische,	milieugerelateerde	en	sociale	kansen,	risico’s		 	
	 en	impact	herziet.
G4-48	Hoogste	commissie	of	rol/positie	dat	het	maatschappelijk		 	 De	directie	is	vertegenwoordigd	in	het	MVO-team.	Daarbij
	 jaarverslag	nakijkt	en	goedkeurt	en	verzekert	dat	alle	materiële		 	 heeft	de	directie	de	mogelijkheid	om	rechtstreeks	inbreng
	 aspecten	zijn	vermeld.	 	 te	leveren	in	de	plannen.	Tevens	heeft	de	directie	eindver-
   antwoordelijkheid en tekent het de stukken voor verslaglegging.
G4-49	Proces	voor	het	communiceren	van	kritieke	problemen	naar		 	 Deze	rol	is	toebedeelt	aan	het	MVO-team.	 
 het hoogste bestuurslichaam.     
G4-50 De aard en het aantal kritieke problemen dat is  22, 46, 60 Witteveen+Bos ligt op schema voor het behalen van
 gecommuniceerd naar het hoogste bestuurslichaam en de   de gestelde CO2-target	(30	%	reductie	in	2020	t.o.v.	2007).	De	 
		 manier	waarop	deze	zijn	afgehandeld.	 	 target	voor	het	aantal	vrouwen	in	managementposities	is	niet		 
		 	 	 gehaald.	Deze	constatering	is	doorvertaald	in	een	KPI.	Het		
   streefpercentage is niet gehaald, wel is er progressie geboekt. 
G4-51 De manier waarop het beloningsbeleid voor het hoogste   Beloningsbeleid is niet gekoppeld aan prestaties. 
 bestuurslichaam, topmanagers en leidinggevenden    
 (inclusief vertrekregelingen) en de prestaties van de   
 organisatie (inclusief sociale en milieugerelateerde prestaties)    
	 zijn	gekoppeld. 
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Milieu
Informatie	over	de	managementbenadering.	 	 We	proberen	milieueffecten	in	onze	bedrijfsvoering
	 	 	 en	in	onze	ontwerpen	zorgvuldig	te	beheersen.	Om	een	
	 	 	 systematische	aanpak	in	onze	bedrijfsvoering	te	
   garanderen, passen we een milieumanagementsysteem  
   toe op basis van internationale richtlijnen en normen. Wij  
	 	 	 passen	duurzame	ontwerpprincipes	toe	in	onze	producten		
   en diensten.

	 	 	 Relevante	websites:
   www.witteveenbos.nl/mvo
   www.witteveenbos.nl/energie-en-klimaat
   publicwiki.deltares.nl/display/BWN/Guideline
   www.ecoshape.nl 
EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume. 62, 63 www.witteveenbos.nl/nl/co2-prestatieladder
EN2  Percentage gerecyclede materialen. 62, 63 
EN3 Energieconsumptie binnen de organisatie. 62, 63
EN4	 Energieconsumptie	buiten	de	organisatie.	 	 Geen	inzicht,	wordt	niet	gemeten.
EN5	 Energie	intensiteit.	 	 Geen	inzicht,	wordt	niet	gemeten.
EN6	 Reductie	van	energieconsumptie.	 62,	63
EN7  Behaalde reductie in producten en diensten. 62, 63
EN15 Totale directe emissie van broeikasgassen naar gewicht 62, 63
 (in ton CO2), scope 1.
EN16 Totale indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht  62, 63
 (in ton CO2), scope 2.
EN17	 Andere	indirecte	emissie	van	broeikasgassen	naar	gewicht		 62,	63	 Scope	3	emissies	worden	gerapporteerd	in	het	kader	van		
 (in ton CO2 ), scope 3.  de CO2-prestatieladder.	Zie	webpagina:
   www.witteveenbos.nl/page/index/id/61204
EN18	 Intensiteit	van	de	broeikasgassen.		 62,	63
EN19 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen  60, 61, 62, 63
 en gerealiseerde verlagingen.
 
Arbeidsomstandigheden
Informatie	over	managementbenadering.	 	 Onze	aanpak	wordt	gedreven	door	doel	2	van	ons	beleid.		
   Wij  streven ernaar om een aantrekkelijke werkgever te   
	 	 	 zijn.	We	proberen	dit	te	bereiken	door	het	aanbieden	van	 
    diversiteit van het personeelsbestand en het meten en   
   bespreken van medewerkertevredenheid. Witteveen+Bos  
   vindt hoogwaardige techniek en innovatie belangrijk en we  
    begrijpen dat we hiervoor continue moeten investeren in  
		 	 	 onderwijs	en	onderzoek.	Wij	initiëren	of	ondersteunen	 
		 	 	 daarom	diverse	onderwijs-	en	onderzoeksprogramma’s.	 
		 	 	 Informatie	over	onze	benadering	van	gezondheid	en	 
    veiligheid op het werk is te vinden in het jaarverslag. 
    Witteveen+Bos onderschrijft de tien principes van  
   UN Global Compact. 

	 	 	 Beschikbare	certificaten:
	 	 	 ISO	9001,	VCA**,	BTR	(railinfrastructuur),	
   CO2	BewustCertificaat,	ISO17025	(lucht)

	 	 	 Relevante	websites:
   www.witteveenbos.nl/mvo
   www.unglobalcompact.org/participant/10135-Witteveen+Bos
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G4-52	Het	proces	voor	het	bepalen	van	vergoedingen.	 9,	71	 Zie	participatiestructuur.
G4-53 De manier waarop de mening van medewerkers en aandeel- 47 Via ondernemingsraad. 
	 houders	wordt	gezocht	en	meegenomen	op	het	gebied	van		 	
 vergoedingen. 
G4-54 De verhouding tussen de toename van de jaarlijkse totale   Wordt niet gemeten. 
 vergoeding voor de best betaalde persoon in elk land ten 
	 opzichte	van	de	gemiddelde	jaarlijkse	totale	vergoeding	voor	
 alle werknemers. 
G4-55 De verhouding van de procentuele toename van de jaarlijkse   Wordt niet gemeten. 
 vergoeding voor de organisaties best betaalde persoon in elk  
	 land	ten	opzichte	van	het	gemiddelde	stijgingspercentage.	
 
Ethiek en integriteit
G4-56 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen,  5, 9, 25 In de bedrijfscode is vastgelegd met welke principes wij  
	 gedragscodes	en	uitgangspunten	die	van	belang	zijn	voor	 	 wereldwijd	zakendoen	en	welke	verantwoordelijkheden	wij		
	 de	economische,	milieugerelateerde	en	sociale	prestaties.	 	 hebben	tegenover	al	onze	stakeholders:	de	maatschappij,		
	 	 	 onze	opdrachtgevers	en	zakenrelaties,	ons	bedrijf	als	geheel		
	 	 	 en	collega’s	onderling.															
G4-57 Interne en externe mechanismen voor het inwinnen van  9 Witteveen+Bos heeft een vertrouwenspersoon aangesteld 
	 advies	op	het	gebied	van	ethiek	en	integriteit.	 	 	voor	zowel	interne	als	externe	integriteitvragen.	Het	afgelopen	 
	 	 	 jaar	zijn	er	geen	meldingen	geweest.	Wij	nemen	ook	jaarlijks	 
     deel aan peer review sessies van het UN Global Compact  
    (UNGC). Wij onderschrijven de tien principes van het UNGC  
    en bespreken tijdens de sessies de Communication On  
		 	 	 Progress	(COP)	op	deze	principes.	Dit	houdt	ons	scherp	in	 
    het  verankeren en sturen op vraagstukken die spelen op het  
     gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en  
    ethiek. Witteveen+Bos onderschrijft de ILO Declaration on  
		 	 	 Fundamental	Principles	and	Rights	at	Work.

G4-58	 Interne	en	externe	mechanismen	voor	het	rapporteren	van		 9	 In	2016	is	het	onderwerp	integriteit	en	ethisch	handelen	
 aandachtspunten op het gebied van integriteit en ethiek.  besproken en bediscussieerd. Er is een nieuwe versie van de  
    Bedrijfscode ontwikkeld waarin integriteit en ethiek uitgebreid   
    aan de orde komen. Witteveen+Bos neemt daarnaast jaarlijks  
		 	 	 deel	aan	de	peer	review	sessies	van	het	UNGC	(zie	G4-57).	 
		 	 	 De	uitkomsten	van	deze	sessie	worden	besproken	in	het	 
    MVO-team.  
   
PRESTATIE INDICATOREN  

Economie
Informatie	over	de	managementbenadering.	 	 	Het	jaarverslag	2016	en	onze	duurzame	ontwerpprincipes	
	 	 	 beschrijven	de	aanpak	van	economische	en	financiële
   prestaties. 
EC1		 Directe	economische	waarden	die	zijn	gegenereerd	en		 	 Onderverdeeld	resultaat	na	dividend	aan	aandeelhouders.
 gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten,    0 euro.
 personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke 
 investeringen, ingehouden winst en betalingen aan 
 kapitaalverstrekkers en overheden.  
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LA1*	 Totaal	aantal	en	snelheid	van	personeelsverloop		 49	 Het	personeelsbestand	kan	worden	onderverdeeld	in	
 per leeftijdsgroep, geslacht en regio.  tijdelijke en vaste contracten, fulltime en parttime contrac 
		 	 	 ten	en	per	land.	Deze	verdeling	laat	zien	dat	de	grote	 
    meerderheid van het personeelsbestand van    
		 	 	 Witteveen+Bos	wereldwijd	werkzaam	is	onder	een	vast	 
     contract. In totaal hadden acht medewerkers een contract 
    op oproepbasis. Wij publiceren geen personeelsverloop  
    per regio. Witteveen+Bos registreert geen samenstelling   
    van bestuurslichamen volgens geslacht of per  
    leeftijdsgroep. Witteveen+Bos registreert ook geen  
    lidmaatschappen van minderheidsgroepen.   
LA2	 Uitkeringen	aan	fulltime	medewerkers	die	niet	aan		 	 Bij	Witteveen+Bos	krijgen	medewerkers	met	een	tijdelijk	 
		 tijdelijke	of	parttime	medewerkers	worden	uitgekeerd.	 	 contract	en	reguliere	deeltijdmedewerkers	dezelfde	 
    voordelen als fulltime medewerkers. Witteveen+Bos  
		 	 	 beschikt	in	Nederland	over	een	ongevallenverzekering	 
    met levens- en arbeidsongeschiktheid/invaliditeitsdekking  
    voor alle fulltime en parttime medewerkers. Daarnaast  
		 	 	 zijn	een	collectieve	zorgverzekering,	zwangerschapsverlof,	 
    vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en bedrijfspensioen  
    voor alle medewerkers met een fulltime of parttime  
		 	 	 contract	beschikbaar.	Het	aandelenbezit	vormt	hierop	een	 
		 	 	 uitzondering;	participatie	is	alleen	mogelijk	voor	 
    medewerkers met een vast contract.
LA6	 Letsel,	beroepsziekte,	uitvaldagen-	en	verzuimcijfers	en	het			 	 Aantal	arbeidsongevallen	die	resulteerden	in	verzuim:	0
 aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio.
LA8	 Gezondheid-	en	veiligheidgerelateerde	onderwerpen		 	 Geen.	Witteveen+Bos	is	niet	gebonden	aan	formele
	 vastgelegd	informele	overeenkomsten	met	vakbonden.	 	 overeenkomsten	met	vakbonden.	Het	bedrijf	heeft	zijn	 
		 	 	 eigen	afspraken	gemaakt	met	medewerkers.	Deze	af-	 
	 	 	 spraken	worden	goedgekeurd	door	de	OR	en	vastgelegd	 
		 	 	 in	de	Witteveen+Bos	Regelingen	en	het	kwaliteitshandboek. 
 
Mensenrechten   
Informatie over de managementbenadering.  Witteveen+Bos onderschrijft de tien principes van het UN  
    Global Compact. 

	 	 	 Relevante	websites:
   www.witteveenbos.nl/mvo
   www.unglobalco0mpact.org/10135-Witteveen+Bos
   Geen aanmerkelijke overeenkomsten met daarin 
   onderdelen die mensenrechten omvatten. 
HR1	 Percentage	van	en	totaal	aantal	aanmerkelijke		 9 
 investeringsovereenkomsten waarin clausules over  
		 mensenrechten	zijn	opgenomen	of	waarvan	de	naleving	van	 
  de mensenrechten is getoetst.
HR10	 Percentage	belangrijke	leveranciers	en	aannemers	die		 	 0	%
	 getoetst	zijn	op	naleving	van	mensenrechten	en	op	getroffen	
 maatregelen.
HR3	 Totaal	aantal	uren	personeelstraining	over	beleid	en	procedures		 	 Geen	opleiding	verstrekt:	0	%.	De	mensenrechten	zijn
	 betreffende	aspecten	van	mensenrechten	die	relevant	zijn	voor		 	 opgenomen	in	de	Witteveen+Bos	Regelingen	(in	het
 de activiteiten, inclusief het percentage van het personeel dat   hoofdstuk over normen en waarden). 
 de trainingen gevolgd heeft.

GRI G4  Jaarverslag 2017 Toelichting
  (paginanummer)

Maatschappij 
Informatie over de managementbenadering.  Wij onderschrijven de tien principes van het UN Global  
   Compact. Wij begrijpen dat verantwoord handelen 
   betekent dat we sociale verwachtingen in acht nemen  
	 	 	 zonder	onze	zakelijke	doelstellingen	uit	het	oog	te	
	 	 	 verliezen.	We	onderschrijven	ook	de	gedragscode	van	 
	 	 	 NLingenieurs.	Deze	code	stelt	dat	leden	elke	vorm	van	
	 	 	 corruptie,	afpersing	of	omkoping	niet	zullen	tolereren.

	 	 	 Relevante	websites:
   www.witteveenbos.nl/mvo
   www.unglobalcompact.org/participant/10135-Witteveen+Bos
SO3	 Percentage	van	en	totaal	aantal	bedrijfseenheden				 	 0	%
	 geanalyseerd	op	corruptiegerelateerde	risico’s.
SO4 Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebeleid   Geen bijdragen.
 en procedures van de organisatie heeft gevolgd.
SO6	 Totale	waarden	van	financiële	en	in	natura	bijdragen	aan		 	 Geen	juridische	actie.	
 politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land.
SO7	 Totaal	aantal	rechtszaken	vanwege	corruptiebelemmerend		 	 Geen	boetes	en/of	sancties	in	Nederland.
 gedrag, antikartel- en monopolistische praktijken, evenals de 
	 resultaten	van	deze	rechtszaken.
SO8	 Monetaire	waarde	van	significante	boetes	en	toaal	aantal	niet-
 monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en 
 regelgeving. 

Productverantwoordelijkheid
Informatie	over	managementbenadering.	 	 Het	veiligheidssysteem	dat	van	toepassing	is	op	de	rele- 
	 	 	 vante	diensten	van	Witteveen+Bos	is	gecertificeerd	tegen	 
	 	 	 de	VGM	Checklist	Aannemers	(VCA**).	Voor	alle	 
		 	 	 relevante	diensten	worden	conform	de	VCA	certificering	 
    veiligheidsinstructies aangeboden aan de medewerkers.  
    Vanuit haar ontwerpverantwoordelijkheid  worden binnen  
    projecten risico-inventarisaties en -evaluaties uitgevoerd  
		 	 	 en	veiligheids-	en	gezondheidsplannen	uitgewerkt.	 
    Witteveen+Bos heeft instructies/handleidingen voor haar  
		 	 	 medewerkers	ontwikkeld	over	de	wijze	van	voorbereiding	 
		 	 	 en	uitvoering	van	deze	taken.		 	 	  
     
   Periodiek vinden audits/werkplekinspecties (WPI) plaats  
		 	 	 om	te	toetsen	of	de	afgesproken	werkwijze	wordt	 
		 	 	 nageleefd	en/of	er	aan	de	eisen	conform	VCA	wordt 
    voldaan. 

   In 2017 is begonnen met de invoering van de    
	 	 	 Veiligheidsladder,	een	bewustwordingscertificaat	op	 
   het  gebied van veiligheid met tredes (2,3,4 en 5). De   
	 	 	 verwachting	is	dat	Witteveen+Bos	in	maart	2018	het		 	
	 	 	 veiligheidscertificaat	trede	3	ontvangt.

	 	 	 Beschikbare	certificaten:
	 	 	 VCA**,	ISO	9001
   
	 	 	 Relevante	websites:
   www.witteveenbos.nl/bouwveiligheid
   www.witteveenbos.nl/risicomanagement
   www.witteveenbos.nl/veiligheid


