
GYPROC SOCIAAL

JAARVERSLAG 2012



3  Voorwoord 
4  de MVo werkgroep: saMen duurzaaM onderneMen! 
5  de saint-gobain group 
    6 Saint-Gobain Group Nederland 
    7 9 Grondbeginselen van gedrag en handelen 
    7  Suppliers charter 
    7 Commitment Global Compact 
8  de organisatie 
    8  Organogram
    8  Managementteam
10  dialoog Met onze belanghebbenden 
12  de wand- en plafondsysteMen Van gyproc 
    12  Levenscyclusanalyse
    12  Milieuprestatie (footprint)
    12  Herkomst 
    13  Cradle to Cradle en gipsrecycling
    13  Gezondheid
    13  Declaration of Performance (DoP)
14  Voor onze Medewerkers 
    14  De collectieve arbeidsovereenkomst 
    14 Pensioenen
    14  International environment, health and safety day
    14  Ongevallen
    15  Gezondheid
    15  Opleidingen
    15  Research & Development
    15  Functionerings- en evaluatiegesprekken
17  de gyproc professionals en de gyproc trophy 
    17  De Gyproc Professionals
    17  De Gyproc Trophy
18  publiek beleid 
21  energie en Milieu 
    21  Warmteopwekking, restafval Dekker Hout te Vianen
    21  Onze CO2-Footprint
    23  Krantenartikel:  Eerste gipsvaart komt aan in Amsterdam
24  het sociaal jaarVerslag 
    24  Commitment GRI
    24  Reikwijdte van het verslag
    24  Verslag frequentie en transparantiebenchmark
      24  Contact
26  bijlage 1 | overzicht doelstellingen 
27  bijlage 2 | Verklarende woordenlijst 
28  bijlage 3 | gri kruistabel 



3  |  Sociaal JaarverSlag 2012

“Ik ben er trots op u ons eerste sociaal jaarverslag te presenteren. Maatschappelijk betrokken 

ondernemen is niet nieuw voor ons. Als onderdeel van de Saint-Gobain groep baseren wij  

onze bedrijfscultuur en strategie op de door de groep vastgelegde “Basisprincipes voor gedrag 

en handelen van de Saint-Gobain groep’’. Deze grondbeginselen zijn diepgeworteld in onze  

Nederlandse organisatie. 

De afgelopen jaren hebben wij onderzocht op welke wijze wij onze maatschappelijke  

betrokkenheid tezamen met onze relaties en overige belanghebbenden kunnen vergroten. 

graag gaan wij hiervoor de samenwerking met u aan. een samenwerking die tevens moet 

leiden tot duurzame innovaties op het gebied van product- en systeemoplossingen voor de 

bouw, waarbij in alles wat gyproc ontwikkelt de mens en de leefomgeving centraal staat. De 

wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook onze werk-, woon- en leefomgeving. 

Wij zien dat de mens de komende jaren meer comfort verlangt en dat het belang van duurzaam 

bouwen en renoveren toeneemt. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze aarde, of meer 

specifiek onze directe leefomgeving, goed achter te laten voor volgende generaties.

ondanks dat ook onze markt hard wordt getroffen door de economische crisis, willen wij een 

actieve rol blijven vervullen bij belanghebbende organisaties en verenigingen. Door continu 

te innoveren en onze ketenpartners te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Hiermee zorgen 

wij ervoor dat onze producten en oplossingen aan de huidige en toekomstige eisen blijven 

voldoen.

Het voorliggende verslag is een eerste stap in ons Mvo proces. ik beloof u dat er meerdere  

gaan volgen.

Met deze jaarlijks terugkerende rapportage hopen wij u dan ook op de hoogte te houden van 

onze ontwikkeling.

Peter Janmaat

Managing Director 

Voorwoord
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  als Mvo werkgroep binnen gyproc 

hebben wij de jaren 2011 en 2012 

gebruikt om ons te verdiepen in de verschillende  

materie aangaande het Maatschappelijk verantwoord onder-

nemen (Mvo). De werkgroep bestaat uit de managers van de 

diverse afdelingen en de Managing Director (Peter Janmaat). 

De Marketing Manager (Mark van Houten) en de Manager  

innovation & Technology (ad Maas) zijn de projectleiders van 

de werkgroep.

omdat de laatste jaren veel normen en richtlijnen zijn ontwik-

keld en de inhoud hiervan niet gering is, hebben wij ons laten 

voorlichten door externe kennisinstituten. De werkgroep heeft 

na deze uitvoerige kennismaking met het begrip Mvo de keuze 

gemaakt om te starten met een Mvo nulmeting aan de hand 

van het global reporting initiative (gri) en de iSo 26000 norm. 

Deze vooraanstaande internationale normen geven de organi-

satie handvatten om invulling te geven aan het Mvo beleid.

Met behulp van die handreikingen hebben wij per discipline 

binnen de organisatie de taken verdeeld. er is intern geïnventa-

riseerd wat de status is van de betreffende indicatoren.  

De uitkomsten van deze inventarisatie hebben geleid tot een 

verdere verdieping van de indicatoren en de uiteindelijke  

verdere uitwerking van het Mvo beleid van gyproc. 

De iSo 26000 norm en het gri kennen 37 indicatoren waarop 

het Mvo beleid geformuleerd kan worden. aan de hand van de  

inventarisatie heeft gyproc besloten om over het jaar 2012 

haar eerste sociaal jaarverslag te publiceren en daarbij te rap-

porteren over 13 indicatoren conform het gri. De gri kruis-

tabel is te vinden in bijlage 3 van dit verslag. 

gyproc is voornemens om jaarlijks te rapporteren over de 

voortgang van haar Mvo beleid en de doelstellingen die  

daarbij zijn geformuleerd. in het verslag zijn de diverse doel-

stellingen opgenomen die in de bijlagen in een totaaloverzicht 

gegroepeerd zijn weergegeven. Het overzicht omvat korte-  

  en langetermijndoelstellingen waarbij de langetermijndoel-

stellingen gericht zijn op het jaar 2017. Dit geeft ons 5 jaar de 

tijd om deze te realiseren.

om de opgedane kennis en onze visie met betrekking  

tot Mvo goed over te brengen aan onze medewerkers en hen 

te betrekken bij het proces, gaan wij in 2013 trainingsdagen en 

workshops ontwikkelen. Daarnaast gaan wij de dialoog met 

onze belanghebbenden verder verdiepen door in 2013 een 

platform op te zetten genaamd: ‘innoveerkracht’. Dit platform 

moet onze belanghebbenden bij elkaar brengen om gezamen-

lijk tot ideeën en oplossingen te komen voor de vraagstukken 

die in de markt leven. 

Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van dit verslag en  

mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met 

onze Mvo projectleiders ad Maas en Mark van Houten. 

 De Mvo werkgroep

de MVo werkgroep: 

saMen duurzaaM 

onderneMen!
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de saint-gobain 

group
gyproc maakt onderdeel uit van het beursgenoteerde Franse Saint-gobain. De duurzame ont- 

wikkeling van Saint-gobain gaat al 350 jaar terug en de strategie wordt gevormd door een aantal 

belangrijke basisprincipes die voor iedereen binnen de Saint-gobain organisatie van toepassing 

zijn. De basis voor deze strategie vormt een set van 9 grondbeginselen voor gedrag en handelen.  

De zogenaamde ‘9 Principles of conduct and action’ worden ook vastgelegd in het jaarlijkse  

Sustainable Development report van Saint-gobain. een aantal kerngegevens van Saint-gobain:

193.000 medewerkers in 64 landen 

omzet: € 43.198 miljoen

Saint-gobain is in 

4 sectoren actief
innoVatiVe Materials
22% van de omzet, Flatglass: nr. 1 in  

Europa, nr. 2 wereldwijd, 33.000 werknemers.  

High-Performance Materials Activities:  

nr. 1 wereldwijd, 27.000 werknemers.  

De sector innovatieve materialen betreft  

de afdelingen Flat glass en High- 

Performance Materials activities. 

construction products
25% van de omzet, nr. 1 wereldwijd,  

nr. 1 Europa, nr. 2 United States,  

47.000 werknemers. 

De sector construction Products richt zich op 

in- en exterieur oplossingen voor de bouwsector, 

inclusief gips en gipsplaten, akoestische en 

thermische isolatie, voorzetwanden,  

dakbedekkingsproducten en leidingwerken.

building distribution
44% van de omzet, nr. 1 Europa, 

67.000 werknemers. 

De Building Distribution sector is de  

toeleverancier van bouwmaterialen voor  

de professionals in de bouwsector.

Verallia packaging
9% van de omzet, nr. 2 wereldwijd, 

14.000 werknemers. 

verallia Packaging is een belangrijke fabrikant van 

flessen voor wijnen en gedistilleerde dranken en 

potten voor voedingsproducten. ook is verallia 

Packaging verantwoordelijk voor het vermarkten 

van glazen verpakkingen voor bier, vruchten- 

sappen, frisdrank, mineraalwater en olie. 
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eigendoMsstructuur 

als marktleider op het gebied van 

gipsproducten en systemen voor de binnen- 

afbouw, is gyproc een belangrijk onderdeel 

van Saint-gobain construction Products.  

De Nederlandse afdeling van gyproc valt 

onder de juridische entiteit Saint-gobain 

construction Products Nederland B.v.

4 sectoren 
Mondiaal wordt binnen de Saint-gobain 

group gesproken over de vier sectoren 

waarin Saint-gobain actief is. Saint-gobain 

gyproc Nederland valt binnen de sector 

construction Products.

entiteiten
Saint-gobain construction Products Nederland B.v. 

bestaat uit de volgende entiteiten:

gyproc 
isoVer
ec ophon
adfors 
insulation solutions

saint-gobain 

group nederland

COMPAGNIE DE

SAINT-GObAIN S.A.

SAINT-GObAIN

NEDERLAND

bEHEER b.V.

SAINT-GObAIN

CONSTRuCTION

PRODuCTS

NEDERLAND b.V.

SAINT-GObAIN

INNOVATIVE
MATERIALS

VERALLIA
PACKAGING

buILDING
DISTRIbuTION CONSTRuCTION

PRODuCTS

SAINT-GObAIN
GYPROC 

NEDERLAND
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Deze grondbeginselen zijn gebaseerd op 

het verdrag van de International Labour 

Organization (ILO), het verdrag van de 

Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) gebaseerd op 

de bestrijding van omkoping en de Gui-

ding Principles van de OECD.

9grondbeginselen 
van gedrag en handelen

suppliers charter  

om de (toe)leveranciers van producten en diensten,  

alsmede de onderaannemers van Saint-gobain kennis  

te laten nemen van de financiële, sociale en ecologische 

richtlijnen van het concern is het handvest voor leveran-

ciers opgesteld. Het handvest omvat richtlijnen voor 

werknemersrechten, gezondheid en veiligheid op de 

werkplek, milieubescherming en de bedrijfspraktijk.  

De inhoud van het handvest maakt onderdeel uit van de 

contracten en wordt gecommuniceerd met de belang-

hebbenden tijdens de contractvorming. 

coMMitMent global coMpact  

Met het global compact willen de verenigde Naties (vN) 

bedrijven, vN-organisaties, vakbonden en maatschap- 

pelijke organisaties met elkaar verbinden. Samen moeten 

deze partijen een bijdrage leveren aan internationaal 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Saint-gobain 

is sinds 2003 partner van het United Nations global  

compact. Deze commitment bevestigt dat de inzet voor 

duurzame ontwikkeling in lijn is met onze Principles 

of conduct and action.

 

5 grondbeginselen Van gedrag
De waarde van:

• professionele betrokkenheid

• respect voor anderen

• integriteit

• loyaliteit

• solidariteit

vertegenwoordigt een eenduidige kracht en 

vormt het beleid/gedrag/houding van een 

ieder binnen Saint-gobain, van het senior 

management tot de junior werknemers.

4 grondbeginselen Van handelen
• respecteer de wet

• draag zorg voor de omgeving

• draag zorg voor de gezondheid en  

 veiligheid van werknemers

• respecteer de rechten van werknemers

een leidraad voor alle activiteiten van alle 

bedrijfsleiders en werknemers in de 

uitvoering van hun taken. 
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ManageMentteaM 
De leden van het managementteam 

zijn in het oranje aangegeven. Dit zijn:

Managing Director: Peter Janmaat

Financial Manager: Edwin Hurks

Sales Manager plaster boards: Mark Burger

Marketing Manager: Mark van Houten

Medewerkers  54
Fulltime medewerkers  52
Nieuw aangenomen medewerkers  14,9% 

Beëindigde arbeidsovereenkomsten  6,4% 

Percentage vrouw  20,4% 

voltijd medewerkers  81,5% 

de organisatie
MANAGING

DIRECTOR

FINANCIAL

MANAGER

SALES

MANAGER

PLASTERS

ADVISORS

DEMONSTRATORS

SALES MANAGER

PLASTER

bOARDS

PROJECT 

ADVISORS

COMMERCIAL

ADVISORS

PROJECT

TRACKING

HuMAN

RESOuRCES

SECRETARIAT

MANAGER

CuSTOMER

SERVICES

SALES

INSIDE

MANAGER

SuPPLY CHAIN

WAREHOuSE

MANAGER

WAREHOuSE

PuRCHASE

SAP

CONSuLTANT

LOGISTICS

MANAGER

INNOVATION &

TECHNOLOGY

TECHNICAL 

SERVICES

INNOVATION

MARKETING

MANAGER

CHANNEL 

MANAGER

ASSORTMENT

MANAGER

COMMuNICATION

MANAGER

buSINESS

RELATIONS

MANAGER

DIY SALES

MANAGER 

(WEbER, bEAMIX)

DIY

MERCHANDISER

Saint-gobain gyproc Nederland is gevestigd in vianen. 
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  “Transparant en integer communiceren over wie we zijn, waar we voor staan en 

waar we naar toe willen, dat is voor Gyproc maatgevend. Gelukkig zijn onze klanten      

kritisch en nemen ze geen genoegen met het eerste het beste antwoord. 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede dialoog binnen de gehele bouwkolom. Maat-

schappelijk verantwoording afleggen en je werkelijke karakter op het gebied van duurzaam-

heid tonen. Niet omdat het nou net lekker bekt. Nee, juist omdat het in ons DNa zit. Dat is de 

reden waarom we het ook prominent in onze visie hebben opgenomen. Bij alles wat wij doen 

staat de mens centraal.

via ons nieuwe platform innoveerkracht® discussiëren wij over thema’s en meten we ons ook 

aan de publieke opinie in onze markt. Tweejaarlijks voeren wij een tevredenheidsonderzoek  

onder al onze relaties uit. Hiermee meten we of zij ook vinden dat we onze beloften zijn nage-

komen. Daarnaast leggen wij jaarlijks verantwoording af via ons sociaal jaarverslag, waarvan u 

de eerste editie nu leest.

als gevolg hiervan introduceren wij in 2014 een code voor onze marketing- en communicatie- 

handelingen. Hiervoor treffen we in 2013 de eerste voorbereidingen.  

 

Het gevormde Mvo beleid zal worden uitgedragen door al onze medewerkers. Daarom organi-

seren wij in 2013 een aantal trainingen en workshops om de kennis en de inzet ten aanzien van 

de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Hierdoor zijn mijn collega’s in staat om de 

relaties, en met name onze klanten, te informeren en te betrekken bij het Mvo beleid van  

gyproc. Betrokkenheid bij en verantwoording nemen voor de toekomst van ons allen, is niet 

iets wat je vermarkt. Dat moet in je bloed zitten. “

 

Mark van Houten

Marketing Manager / Projectleider Mvo

“transparantie en 

integriteit Voor onze 

klanten”
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in 2012 zijn alle belanghebbenden van gyproc geïnventariseerd en zijn de  

informatiekanalen en de mogelijkheden om tot een dialoog te komen in kaart gebracht. 

 gyproc gaat het verslag actief inzetten bij gesprekken met de belanghebbenden om feedback te 

 krijgen waarmee we ons Mvo beleid kunnen verdiepen in volgende jaren. 
dialoog Met onze 

belanghebbenden
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belanghebbenden subgroepen
inforMatiekanalen en 

Mogelijkheden tot dialoog

Klanten Montagebedrijven

aannemers

Klusbedrijven

Doe-Het-Zelvers

Stukadoors

Timmerfabrieken

Houtskeletbedrijven

overige prefab bedrijven

architecten

ingenieursbureaus

Bestekschrijvers

Woningbouwcorporaties

vastgoed investeerders

vastgoedbeheer bedrijven

Schildersbedrijven

generalistische bouwhandel

Specialistische bouwhandel

DHZ bouwhandel

Beurzen

Bijeenkomsten

Website

Nieuwsbrieven

Social Media

Leveranciers Transportbedrijven

leasemaatschappij

leverancier materialen

afvalverwerkingsbedrijven

Nutsbedrijven

verzekeraars

Website

audits

Social Media

Medewerkers intranet

Personeelsbijeenkomsten

Social Media

Media Website

Bijeenkomsten

Social Media

Overheden (lokaal en nationaal) Bijeenkomsten

Social Media

Saint-Gobain Shared Service center Breda

consolidatie team

Saint-gobain 

construction Products Nederland B.v.

Website

Nieuwsbrieven

Personeelsbijeenkomsten

Social Media

NGO’s Website

Bijeenkomsten

Beurzen

Social Media

Brancheorganisaties Bijeenkomsten

Bestuur

Werkgroepen

Bouwbelangengroepen Bijeenkomsten

colleges van Deskundigen

Certificatie-instellingen Bijeenkomsten

Opleidingsinstituten afstudeeropdrachten

Stagiaires

colleges
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  als leverancier is gyproc erbij gebaat dat producten en systemen zorgvuldig worden gekozen en 

correct worden toe gepast. gyproc biedt middels een verkoopteam professionele ondersteuning om 

gebruikers of voorschrijvers - zoals architecten of ingenieurs - te adviseren in hun keuze voor wand-, plafond-    

en pleistersystemen. De leden van dit verkoopteam zijn op de hoogte van de bouwregelgeving en eisen op het gebied 

van brandveiligheid, geluidsisolatie, milieu, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. 

gyproc heeft op productniveau diverse belangrijke aspecten van haar aanbod onderbouwd.

leVenscyclusanalyse
gyproc wil de aankomende jaren aandacht besteden aan het inzichtelijk maken van de levenscyclusanalyse voor al  

haar producten. De zogenaamde levenscyclusanalyse (lca) is een analyse van alle levensfasen van een materiaal.  

Deze analyse begint bij de winning en het transport van de grondstoffen die nodig zijn om tot het product te komen en 

eindigt met eventueel hergebruik na sloop.

Milieuprestatie (footprint)
De systemen van gyproc zijn op basis van deze lca’s via de NBvg (Nederlandse Branche vereniging gips) opgenomen in 

de Nationale Milieudatabase, de basis waarop de Milieuprestatie van gebouwen conform Bouwbesluit wordt bepaald. 

Hierbij is ervoor gekozen om de milieudata van gipsproducten op brancheniveau in deze database op te nemen. op dit 

moment loopt een traject om de milieudata van gipsproducten op te waarderen van categorie 3 (ongetoetste data op 

branche niveau) naar categorie 2 (getoetste data op brancheniveau). 

De milieu-eigenschappen van gyproc systemen zijn goed te noemen: bijna alle prestatie-eisen van gyproc wand- 

systemen hebben een gunstiger (lagere) milieubelasting dan concurrerende productgroepen bij gelijke prestaties.

herkoMst
gyproc kan op dit moment de herkomst van een groot deel van de producten onderbouwen over de volledige toe voer- 

keten (supply chain). van de productielocaties in Kallo (België), Kalundborg (Denemarken), vetschau (Duitsland),  

Quinto de ebro (Spanje), Sherburn (groot Brittannië) en Puchberg (oostenrijk) kan de toevoerketen worden onder-

bouwd met een iSo 14001 certificaat. voor de productielocaties Scholven en Bodenwerder (Duitsland) zijn de iSo 14001  

certificaten in aanvraag, deze worden eind 2013 verwacht.

De toevoerketen van Sherburn is door de Bre (British research establishment) onderzocht en heeft een BeS 6001  

certificaat met ‘‘very good’’ waardering ontvangen.

de wand- en 

plafondsysteMen 

Van gyproc
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cradle to cradle en gipsrecycling
gyproc gipskartonplaten behoren tot de weinige producten waarvan is aangetoond dat ze zonder kwaliteitsverlies  

continu te hergebruiken zijn. gyproc België heeft in 2010 een cradle to cradle Silver certificaat ontvangen van MBDc  

voor de gyproc a gipskartonplaat. Dit certificaat houdt in dat dit product geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt 

en oneindig te recyclen is.

gyproc werkt op de productielocatie Kallo nauw samen met New West gypsum recycling voor het hergebruik van gips-

producten. op dit moment wordt 12-15% van de gipskern van gipskartonplaten gewonnen uit gerecyclede bronnen; 

het karton rondom de gipskern bestaat uit 100% gerecyclede bronnen en wordt weer teruggevoerd naar de producent.

gezondheid
De gipsproducten van gyproc kunnen zonder uitzondering beschouwd worden als gezonde bouwproducten.  

De uitstoot van vluchtige organische Stoffen (voS) is zeer laag en na een aantal weken zelfs nauwelijks nog meetbaar.  

De toevoeging activair die in een aantal producten is verwerkt, biedt zelfs de mogelijkheid om de voornaamste groep  

voS - de aldehyden - blijvend uit het binnenklimaat te filteren. 

declaration of perforMance (dop)
vanaf 1 juli 2013 treedt de construction Products regulation (cPr) in werking. Deze europese verordening heeft als doel 

het vrije handelsverkeer van bouwproducten op de europese markt te bevorderen door een uniforme en transparante 

regelgeving. als gevolg van deze nieuwe regelgeving dient gyproc vanaf 1 juli 2013 van alle ce-gemarkeerde producten 

een prestatieverklaring, ofwel Declaration of Performance (DoP), op de website te publiceren. 

De DoP dient opgesteld te worden door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product 

en het beoogde gebruik ervan. gyproc heeft de afdelingen Marketing, innovation & Technology en Supply chain belast 

met het onderzoek naar deze transitie en de uiteindelijke implementatie. 
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de collectieVe arbeidsoVereenkoMst
alle medewerkers vallen onder de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van Saint-gobain construction Products  

Nederland B.v. De collectieve arbeidsovereenkomst is opgesteld voor de periode van 1 juli 2012 t/m 31 januari 2013. 

pensioenen
gyproc heeft voor al haar medewerkers boven de 18 jaar een pensioenregeling afgesloten bij Koninklijke Hibin. 

international enVironMent, health and safety day 
omdat veiligheid op de werkplek niet vanzelfsprekend is wordt iedere twee jaar bij alle bedrijven van Saint-gobain een 

environment, Health and Safety (eHS) dag georganiseerd. in 2012 werd deze gehouden op 11 oktober. op deze dag is bij 

gyproc de eHS-videoboodschap van Pierre-andré de chalendar, chairman en ceo van Saint-gobain, getoond en hebben 

de medewerkers over de onderwerpen veiligheid, gezondheid en milieu gediscussieerd.

ongeVallen
De Supply chain Manager is verantwoordelijk voor de inventarisatie van veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Hiervoor is 

binnen de Saint-gobain groep een TF rate systeem opgezet waarbij onveilige situaties en alle daadwerkelijke ongevallen 

met verzuim worden geregistreerd.  

Met het opvolgen van ongevallen en incidenten probeert gyproc van haar fouten te leren en de kans op herhaling  

te verkleinen. Het in kaart brengen van de risico’s wordt gedaan door het gehele management. elke manager voert  

gedurende het jaar verschillende audits uit conform de ‘Safety Management auditing Technique’ (SMaT) en maakt hier-

van verslag.  alle vermelde onveilige situaties worden weer gebruikt als mogelijke verbeteringen. Bovendien hebben 

de managers gemerkt dat door de continue focus de gehele organisatie voortdurend aandacht heeft om veilig  

te werken.

Bezoekers van het kantoor in vianen worden direct voorzien van veiligheidsinformatie door middel van een flyer. in de 

flyer wordt onder andere ingegaan op de gevaren als brand, wat te doen bij ongevallen en richtlijnen voor het betreden 

van het magazijn.

Voor onze 

Medewerkers

tf rate aantal geVallen

TF 1 (ongevallen met verzuim) 0

TF 2 (ongevallen zonder verzuim) 0

TF 3 (ongeval welke intern verzorgd kan worden) 1

TF 4 (een bijna-ongeval of een incident met materiële schade) 2

TF 5 (een onveilige situatie) 191
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gezondheid
om kwaliteit te kunnen waarborgen is een goed functionerend verzuimbeleid van belang. Daarnaast kan het personeel 

deelnemen aan verschillende regelingen, waaronder een fitness regeling en een cursus stoppen met roken. Het fitness- 

programma is gericht op een actieve leefstijl, gezond bewegen en gezond werken. De cursus stoppen met roken heeft 

geleid tot 3 deelnames waarvan 1 deelnemer daadwerkelijk is gestopt. 

opleidingen
in 2012 hebben de medewerkers weer de mogelijkheid gehad zich verder te ontwikkelen en bij te  scholen. gyproc 

vindt het van groot belang een gunstig leerklimaat te blijven stimuleren en medewerkers ontwikkelingsmogelijk- 

heden te bieden, zodat ze zowel hun vakkennis als hun competenties kunnen blijven ontplooien. om de eerder  

genoemde ‘9 grondbeginselen van gedrag en handelen’ binnen de organisaties van Saint-gobain te waar borgen is in 

2009 gestart met de ‘comply’ training. Het doel van deze training is het creëren van bewustwording van de wet- en regel-

geving, de grondbeginselen van Saint-gobain en de consequenties bij het niet naleven.

research & deVelopMent
in 2012 heeft gyproc steun van overheden verkregen om te werken aan innovaties in het kader van de Wet Bevordering 

Speur-  en ontwikkelingswerk (WBSo).  Deze wet maakt het mogelijk om de loonkosten die worden gemaakt voor de  

ontwikkeling van duurzame innovaties af te trekken van de belasting, waarmee duurzame innovaties worden gestimu-

leerd. in de komende maatschappelijke verslagen hopen wij u meer informatie te kunnen geven over de innovaties waar-

aan wij in 2012 gewerkt hebben.

functionerings- en eValuatiegesprekken
Het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken is een belangrijke managementtool binnen de organisatie.  

Daarom acht het management het noodzakelijk dat gesprekken met alle medewerkers met een vaste frequentie worden 

gevoerd. ieder jaar dient minimaal één functioneringsgesprek en één evaluatiegesprek per medewerker plaats te  

vinden. elke leidinggevende dient ervoor te zorgen dat voor medewerkers die direct of indirect aan hen rapporteren een 

actueel functieprofiel met bijbehorende competenties is ontwikkeld. 

opleiding aantal Medewerkers 
die deelnaMen

einddatuM opleiding

New Managers    1 15-11-2012

advanced Pricing Method    1 24-10-2012

New Managers    1 28-09-2012

innovation    3 20-06-2012

Strategic Marketing    1 26-04-2012

advanced Management    1 30-03-2012

People Xl omgaan met inkopers    1 01-01-2012

Brand Management    1 01-01-2012

comply training 31 gedurende het gehele jaar
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de gyproc professionals
De gyproc Professionals vormen een netwerk van vooraanstaande plafond- en wandmontage bedrijven, die gespecia- 

liseerd zijn in de verwerking van gyproc afbouwsystemen. gyproc Professionals onderscheiden zich in de markt door 

vakmanschap en kennis. Daarmee streven zij naar een voorkeurspositie binnen de afbouw.

de gyproc trophy
Met de gyproc Trophy waardeert gyproc de creativiteit en het vakmanschap met gyproc systemen van plafond- en 

wandmontagebedrijven, de gyproc Professionals. 

voor deze wedstrijd, die eenmaal per twee jaar gehouden wordt, kunnen afbouwbedrijven die zijn opgeleid en  

gespecialiseerd in de verwerking van gyproc systemen (de gyproc Professionals) zich inschrijven met een door hen  

gerealiseerd project, dat voldoet aan de voorwaarden en de uitdagingen van de gyproc Trophy.

een vakkundige jury, bestaande uit specialisten op het gebied van bouwkundige educatie, innovatie, duurzaamheid,  

gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, architectuur, afbouw en journalistiek, beoordeelt de inzendingen op vakman-

schap, het realiseren van de gewenste architectuur, bouwkundig slimme oplossingen, samenwerking, de rol van het  

afbouwbedrijf tijdens het bouwproces en de realisatie van de technische criteria.

De gyproc Trophy en de innovatieprijs worden gekozen door een vakjury. De gyproc Professionals Keuze is een publieks-

prijs die wordt gekozen door de gyproc Professionals zelf. De winnaar van de Nederlandse gyproc Trophy dingt mee naar 

de international Saint-gobain gypsum Trophy die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

de gyproc 

professionals en 

de gyproc trophy

•	 D
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de gyproc trophy kent 3 prijzen
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  gyproc is aangesloten bij diverse belanghebbende organisaties en  

verenigingen en vervult hierin een actieve rol in het bestuur of via deel-

name aan werkgroepen.

publiek beleid

nederlandse branche Vereniging gips 
(nbVg)
De NBVG verenigt fabrikanten van gipsproducten voor  

de Nederlandse markt. De NBVG is aangesloten bij  

Eurogypsum.

Bestuur vice voorzitter: Peter Janmaat 

Werkgroep Techniek: Herbert Hofstad

Werkgroep Milieu: Ad Maas (voorzitter) 

Werkgroep Marketing: Mark van Houten

nederlands Verbond toeleVering bouw 
(nVtb)
Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw behartigt de 

belangen van producenten en leveranciers van bouw-

grondstoffen en bouwmaterialen. Het NVTB vertegen-

woordigt 12 branches en meer dan 500 producenten en 

leveranciers van bouwmaterialen en bouwproducten.

lid Presidium: Peter Janmaat 

lid adviescollege Milieu en Kwaliteit (aMK): Ad Maas

eurogypsuM te brussel
Eurogypsum is de Europese federatie van nationale  

(branche)verenigingen van gipsfabrikanten, gevestigd  

in Brussel.

Werkgroep environment and raw Materials  

committee (erMc): Ad Maas

nederlandse Vereniging Van fabrikanten 
Van plafond- en wandMaterialen
De leden van de NVF produceren diverse soorten systeem-

plafonds en systeemwanden, dan wel onderdelen  

daarvan. De NVF ledenkring komt één keer per kwartaal 

bijeen om met elkaar actuele onderwerpen in de bedrijfs-

kolom te bespreken. 

voorzitter: Peter Janmaat

kiwa 
Certificerende instelling en tevens verantwoordelijk voor 

de bewaking van de kwaliteit van de beoordelingsrichtlijnen. 

college van Deskundigen afbouw: Ad Maas

skh kiwa
SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouw- 

segment te vergroten. KIWA is een certificerende instelling 

en tevens verantwoordelijk voor de bewaking van de  

kwaliteit van de beoordelingsrichtlijnen. 

gezamenlijk college van Deskundigen Brandwerend-

heid: Ad Maas

noa-nbVg-tba-stabu
lid begeleidingscommissie afwerkingsniveaus: Ad Maas 
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ikob-bkb/ kiwa 
IKOB-BKB zet zich in voor kwaliteitsborging en  

-verbetering in de bouwwereld. KIWA is een certificerende 

instelling en tevens verantwoordelijk voor de bewaking 

van de kwaliteit van de beoordelingsrichtlijnen. 

gezamenlijk college van Deskundigen afbouwwerk-

zaamheden - proces certificaten: Ad Maas

Vereniging Van bedrijVen Vianen en 
oMstreken (VbVo)
De VBVO behartigt de belangen van de bedrijven in en 

rondom Vianen. Nieuwe ontwikkelingen en het beleid  

van gemeente, provincie en rijk worden door de VBVO 

gevolgd en tevens worden de partijen geïnformeerd  

over nieuwe ontwikkelingen.

afgevaardigden vanuit gyproc: Edwin Hurks en 

Peter Janmaat

stichting ter beVordering professionali-
sering & deskundigheid afbouw (spda)
De SPDA heeft als doelstellingen het stimuleren van  

proces- en kwaliteitsverbetering in de bouw door  

keten- integratie en het verhogen van het kennisniveau 

van lichtgewicht afbouwen. Ook beoogt de SPDA het 

stimuleren van MVO/maatschappelijk verantwoord  

ondernemen ter versterking van de marktpositie van  

de leden.

voorzitter: Peter Janmaat

Vereniging Van houtskeletbouwers (Vhsb)
De Vereniging van Houtskeletbouwers (VHSB) is een 

branche-organisatie van bedrijven die houtskeletbouw-

woningen en -gebouwen bouwen en/of houtskelet- 

bouwelementen produceren.

afgevaardigde vanuit gyproc: Ad Maas 

sliMbouwen
Een community van participanten die het Slimbouwen 

principe onderschrijven.

afgevaardigde vanuit gyproc: Ad Maas 

Vakblad plafond en wand info
Plafond en Wand Info is een uitgave van BDUmedia en 

richt zich op de droge afbouw van wanden en plafonds. 

lid redactieraad: Ad Maas

Vereniging brandVeilig bouwen 
nederland (bbn) 
De BBN bestaat uit vooraanstaande leveranciers van 

brandveilige bouwmaterialen en constructies.  

De vereniging beoogt een hogere mate van brandveilig-

heid van gebouwen door het toepassen van brandveilige 

bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de 

regelgeving kwalitatief overstijgen.

Werkgroep Techniek en regelgeving: Herbert Hofstad 
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“innoVeren doe 

je saMen!”

“Voortdurende innovatie is van belang voor duurzame verbeteringen. Technologie,  

regelgeving en de concurrentie zijn constant in beweging en wij zetten ons er voor in de 

concurrentie constant een stap voor te blijven.

goede voorbeelden hiervan zijn de nauwere samenwerking binnen de Saint-gobain group, 

zowel nationaal als internationaal, en de samenwerking met de afdeling marketing, die de 

laatste jaren verder is uitgebouwd. Dit zorgt ervoor dat de innovaties en technieken die wij 

ontwikkelen steeds sneller naar de markt kunnen worden vertaald. 

Deze samenwerking beperkt zich overigens niet alleen tot de afdelingen, maar is merkbaar 

in de hele organisatie van gyproc. Dit is herkenbaar in de wijze waarop het Mvo beleid van 

gyproc vorm heeft gekregen. 

als initiatiefnemers en projectleiders van het Mvo traject zijn Mark van Houten  

(Marketing) en ondergetekende in het najaar van 2011 gestart met de inventarisatie van 

de huidige status van gyproc op maatschappelijk gebied. Daarbij hebben we ons uitgebreid  

laten voorlichten over Mvo optimalisatie en zijn we gestart met de Mvo nulmeting. 

De hechte samenwerking met alle afdelingen heeft ervoor gezorgd dat wij over 2012 

onze eerste duurzaamheidsrapportage voor onze belanghebbenden gereed hadden. in de  

toekomst gaan wij ons meer richten op de doelstellingen die wij onszelf gesteld hebben en 

zorgdragen voor meer dialoog met onze belanghebbenden over relevante Mvo vraagstukken. 

Mede door de samenwerking met onze belanghebbenden kunnen wij duurzame oplossingen 

aanreiken, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in 

evenwicht zijn. Wij kunnen de klant dan ook verzekeren dat onze materialen efficiënt  

toegepast kunnen worden en een meerwaarde bieden aan onze opdrachtgevers.”

ir. ad Maas, eur ing

Manager innovation & Technology / projectleider Mvo
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energie

en Milieu

warMteopwekking, restafVal 
dekker hout te Vianen
Jaarlijks wordt voor 1.436 gJ aan warmte verkregen via 

de verbrandingsoven van het tegenoverliggende bedrijf 

en tevens verhuurder van het kantoorpand van gyproc,  

Dekker Hout te vianen. Middels het resthout van de 

productie van Dekker Hout wordt dermate veel warmte 

opgewekt dat niet alleen Dekker Hout van warmte kan 

worden voorzien maar ook het gehele bedrijfspand van 

gyproc. 

omdat het verkrijgen van warmte middels de verbran-

dingsoven van Dekker Hout niet geheel co2 vrij is hebben 

wij deze verbranding in onze co2-Footprint opgenomen 

als stadswarmte. 

onze co2-footprint
in 2012 heeft gyproc voor de eerste keer een co2-Foot-

print opgesteld. Met het opstellen van de Footprint heb-

ben wij inzichtelijk gemaakt hoeveel co2 gyproc uitstoot 

bij het uitvoeren van werkzaamheden. concreet omvat dit 

warmte- en elektraverbruik op het kantoor te vianen en 

het auto-, trein- en vliegtuigverkeer van de medewerkers. 

Het bereik (de scope) van de co2-Footprint is gedefini-

eerd als scope 1 en 2 conform de co2-Prestatieladder 

methodiek. Hierbij wordt afgeweken van de iSo 14064-1, 

het green House gas protocol, omdat ook het zakelijk 

vliegverkeer en het gebruik van privé auto’s voor zake-

lijke doeleinden wordt meegenomen binnen scope 2.  

ook de emissies die als omrekenfactor zijn toegepast 

bij het opstellen van de co2-Footprint komen voort uit 

de co2-Prestatieladder. De keuze voor deze emissies is  

gemaakt zodat wij in de toekomst, wanneer wij voldoen 

aan het co2-Prestatieladder certificaat, ook onze co2-

Footprint kunnen vergelijken met het referentiejaar. 

onze eerste co2-footprint laat een uitstoot zien van 309 

ton co2. De uitstoot per FTe bedraagt 5,94 ton co2. op 

basis van de co2 uitstoot per FTe gaan wij in de toekomst 

onze co2-uitstoot monitoren en reduceren. als doelstel-

ling voor 2013 heeft de Mvo werkgroep bepaald dat de 

co2-uitstoot per FTe gereduceerd dient te worden met 

2%. Daarnaast is voor de lange termijn (2017) bepaald 

dat de co2-uitstoot per FTe gereduceerd dient te worden 

met 10% ten opzichte van het referentiejaar 2012.

0,09%
3,63%

9,29%

26,90%

60,09%

14,01%

15,40%

70,59%

co2-footprint

openbaar vervoer

0,27 ton co2

vliegverkeer

11
ton co2

Warmteverbruik

28
ton co2

elektriciteitsverbruik

83
ton co2

Brandstofverbruik wagenpark
186 ton co2

Totaal:

309 ton CO2

Ton CO2

Waterverbruik

318 m
3

co2-footprint

Schroot

1080 kg

Papier en karton

1187 kg

restafval

5441 kg

Totaal

7708 kg

Kg
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“co2 als 

referentiekader”

“Voor ons is het essentieel om betrouwbare duurzame relaties te ontwikkelen met al onze 

leveranciers en klanten om de kwaliteit van onze producten in de hele keten (supply chain) 

te kunnen garanderen. 

Financiën spelen uiteraard een belangrijke rol, maar leverbetrouwbaarheid, werknemers- 

rechten, het milieu, gezondheid en veiligheid zijn voor ons even belangrijk als het gaat om 

het toetsen van kernwaarden bij onze leveranciers. Dit is onder andere terug te zien in onze  

‘Suppliers charter’.

intern zijn we dit jaar ook gestart met de monitoring van onze co2-uitstoot. Dit geeft 

een mooi inzicht in de co2-Footprint van onze organisatie. Wij hebben hierbij alleen naar  

handelingen van onze eigen organisatie gekeken. onze leveranciers, die onder andere 

het transport van onze producten verzorgen, zijn hier dan ook niet in opgenomen. in 2012 is  

echter in samenwerking met van Keulen Hout en Bouwmaterialen al de eerste gipsvaart 

gerealiseerd. er zijn inmiddels ook leveranciers die hun goederen met een langere en 

Zwaardere vrachtautocombinatie (lZv)  aanleveren. Deze initiatieven zorgen ervoor dat de  

co2-uitstoot van ons transport wordt verminderd.

om de co2-uitstoot van gyproc te verlagen hebben wij een aantal lange- en kortetermijn 

doelstellingen geformuleerd. Ten opzichte van het referentiejaar 2012 willen wij in 2017  

10% co2-reductie realiseren. Hierbij ligt de focus op onze grootste post, het wagenpark, 

met 60% van de totale uitstoot van onze organisatie. Daarnaast wordt een inventarisatie  

verricht van alternatieve duurzame energiebronnen.

om onze ambities kracht bij te zetten heeft gyproc zichzelf ten doel gesteld om in 2013 

met de gehele Saint-gobain construction Products Nederland B.v. het co2-Prestatieladder  

certificaat te behalen. Bijkomend voordeel is dat wij hiermee ook voldoen aan de eisen die 

steeds vaker worden gesteld door overheidsinstanties als rijkswaterstaat, provincies en  

gemeenten. Hiermee blijven wij ook in de toekomst een volwaardig partner en leverancier 

binnen de bouwketen.”

Danny verduin

Supply chain manager
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eerste gipsVaart

koMt aan in

aMsterdaM

Saint-Gobain Gyproc Nederland en Van 

Keulen Hout en Bouwmaterialen slaan 

handen ineen voor slimme en duurzame 

logistiek over water.

Saint-gobain gyproc Nederland, van Keulen 

Hout en Bouwmaterialen en Bureau voor-

lichting Binnenvaart lanceerden donderdag 

13 december een logistieke innovatie: het 

vervoer van bouwmaterialen op pallets over 

water. gyproc leverde met de eerste gips-

vaart maar liefst 700 pallets gipsplaten af 

bij van Keulen in amsterdam.

De pallets zijn via de binnenvaart aan- 

gevoerd vanuit de productielocatie van  

gyproc in Kallo in België. De levering over 

water vervangt 35 vrachtwagens en zorgt 

voor 35 procent minder co2-uitstoot.

rob Post, stadsdeelvoorzitter van amster-

dam Noord, nam de eerste pallet in ont-

vangst in de haven waar van Keulen Hout 

en Bouwmaterialen is gevestigd. Door 

te kiezen voor transport via het water,  

geven de betrokken organisaties gevolg 

aan de aanbevelingen van annemarie 

Jorritsma van schippersvereniging Konink - 

lijke Schuttevaer, die amsterdamse 

ondernemers eerder opriep meer gebruik 

te maken van de waterwegen. De binnen-

vaartsector stimuleert transport via het 

water met the Blue road-campagne.

Minder Verkeer
John veerman, directeur bij van Keulen 

Hout en Bouwmaterialen: ‘als logistieke 

hub buiten de stad ontvangen wij dage- 

lijks wel dertig vrachtwagens aan de poort, 

terwijl we ook beschikken over een kade 

aan het water. Na een oproep van ons in het 

vakblad Schuttevaer zijn wij samen met het 

Bureau voorlichting Binnenvaart en diverse 

marktpartijen gaan kijken hoe wij beter ge-

bruik konden maken van onze kade. Saint-

gobain gyproc, producent van gips- af - 

bouwsystemen, bleek hierbij de juiste part-

ner. Maatschappelijk verantwoord onder-

nemen is voor ons een werkwoord. veel  

bedrijven dragen het uit, wij voeren het uit. 

Dit type transport zorgt niet alleen voor 

minder co2 -uitstoot, maar ook voor minder 

verkeer op de ring rond amsterdam.’

Het vervoeren van producten op pallets 

in een binnenvaartschip wordt nog niet 

op grote schaal toegepast. in België zijn al 

eerder stenen op pallets duurzaam over 

water vervoerd, maar op de Nederlandse 

vaarwegen kwam het nooit verder dan een 

testvaart. volgens eric vermeer van Jogo 

Shipping is er veel mogelijk. Samen met de 

Particuliere Transport coöperatie zorgde hij 

voor een binnenvaartschip dat geschikt is 

voor het vervoer van pallets. ‘in de bouw  

liggen veel bedrijven aan het water. Met 

deze proefvaart willen wij deze bedrijven 

inspireren om net als van Keulen de stap 

naar vervoer over het water te zetten.’

oog Voor duurzaaMheid
‘als klantgerichte organisatie denken wij 

graag met onze klanten mee’, zegt Peter  

Janmaat, algemeen directeur van Saint- 

gobain gyproc Nederland. ‘Wij zijn dan ook 

enthousiast over deze alternatieve trans-

portvorm waarmee van Keulen zich ook op 

de kaart zet als innovatieve onderneming 

met oog voor duurzaamheid. Dit sluit opti-

maal aan op onze eigen sterke ambities om 

duurzaam te ondernemen. gips is volgens 

NiBe een van de meest duurzame bouw-

materialen, mede doordat het oneindig re-

cyclebaar is. We zijn continu bezig om onze 

producten en processen te innoveren en te 

optimaliseren. Dat onderstrepen we met 

deze samenwerking met van Keulen.’

Op de foto (v.l.n.r.): Eric Vermeer, Directeur Logistics van 

Jogoshipping; Rob Post, Stadsdeelvoorzitter; Miranda 

Volker, Logistiek Adviseur van Bureau Voorlichting 

Binnenvaart; John Veerman, Algemeen Directeur  

Van Keulen; Mark Burger, Verkoopleider Saint-Gobain 

Gyproc. (Foto BVB)

persbericht Van 13-12-2012
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coMMitMent gri
Dit verslag is opgesteld overeenkomstig het global reporting initiative (gri) versie 3.1. Het gri kent drie toepassings- 

niveaus waarbij gyproc voor haar eerste verslaglegging heeft gekozen voor niveau c. in de kruistabel die is opgenomen 

in bijlage 3 van dit verslag staat vermeld welke gri indicatoren in dit verslag zijn verwerkt. Het verslag is getoetst door 

de organisatie zelf  en is niet door externen geverifieerd.  

reikwijdte Van het Verslag
Dit verslag betreft de activiteiten van Saint-gobain gyproc Nederland in het jaar 2012. Tijdens het rapporteren hebben 

geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie. 

Verslag frequentie en transparantiebenchMark
Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren. in 2014 is gyproc voornemens, met het sociaal jaarverslag 

over 2013, op vrijwillige basis voor het eerst deel te nemen aan de Transparantiebenchmark van het Ministerie van 

economische Zaken, landbouw en innovatie. De Transparantiebenchmark is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar 

de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. via de Transparantie- 

benchmark dingen deelnemende ondernemingen mee naar De Kristal, een toonaangevende prijs op het gebied van 

maatschappelijke verslaggeving in Nederland.

contact
voor vragen over dit verslag  kunt u contact opnemen met de projectleiders van de Mvo werkgroep ad Maas en 

Mark van Houten.

het sociaal

jaarVerslag
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bijlage 1: 

oVerzicht 

doelstellingen

kpi doel 2013 doel 2017

Organisatie

Klanttevredenheid opzetten onderzoek 

klanttevredenheid.

verbetering klanttevredenheid t.o.v. het referentiejaar  

2013 (na het eerste onderzoek wordt hieraan een 

kwalitatieve doelstelling gekoppeld).

Duurzaam inkopen opstellen duurzame inkoopeisen. 75% van de leveranciers dient de inkoopeisen onder- 
tekend te hebben.

Belanghebbenden Betrekken belanghebbenden en  
aangaan dialoog.

Belanghebbenden betrekken; tezamen zorgdragen voor 
maatschappelijke en milieu vraagstukken.    

Transparantiebenchmark inventariseren van eisen en mogelijk-
heden van de Transparantiebenchmark.

vanaf het sociaal jaarverslag van 2013 structureel 
deelnemen aan de Transparantiebenchmark van het 
Ministerie van economische Zaken.

People

Marketing en communicatie code opstellen code voor marketing en  
communicatie.

De code voor marketing en communicatie is  
geïmplementeerd en medewerkers zijn geïnstrueerd. 

Platform opzetten platform voor onze belangheb-
benden om tezamen te brainstormen over 
duurzame kwesties.

een gerespecteerd en bekend platform is gerealiseerd.  

Planet

co2-Prestatieladder Bepalen niveau 3 van het co2-Prestatie-
ladder certificaat.

Behouden van het co2-Prestatieladder certificaat op  
niveau 3.

co2-reductie verlagen co2-uitstoot met 2% per FTe. De co2-uitstoot verlagen met 10% per FTe

verpakkingen Starten onderzoek naar informatie over 
duurzaamheid van producten en verpak-
kingen op verpakkingsmaterialen.

informatie over duurzaamheid van producten en  
verpakkingen is vermeld op de verpakkingen.
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bijlage 2: 

Verklarende 

woordenlijst

Verklarende woordenlijst

cao collectieve arbeidsovereenkomst

ceo chief executive officer

co2 Koolstofdioxide

co2-Footprint een overzicht van de uitstoot van co2 van de organisatie als gevolg van het gebruik van  
fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit en 
verwarming.

co2-Prestatieladder De co2-Prestatieladder is een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud  
te geven aan duurzaamheid.  ook stimuleert het bedrijven die deelnemen aan  
aanbestedingen tot co2-bewust handelen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de  
uitvoering van projecten. 

FTe Fulltime-equivalent (rekeneenheid waarin de personeelssterkte of de omvang van een  
betrekking wordt uitgedrukt). 

gri global reporting initiative

lZv langere en Zwaardere vrachtwagencombinatie

Scope 1 Scope 1, directe emissies, zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen 
gas gebruik en emissies door het eigen wagenpark. 

Scope 2 Scope 2, indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit  
die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren.  
De co2-Prestatieladder rekent zakelijk vliegverkeer en zakelijk gebruik van een privé auto  
tot scope 2. 

SMaT Safety Management auditing Technique
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bijlage 3: 

gri kruistabel

1. Strategie en analyse

1.1 verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde pag 3

2. Organisatieprofiel

2.1 Naam van de organisatie pag 1

2.2 Merken, producten en diensten pag 12

2.3 operationele structuur pag 8

2.4 locatie van het hoofdkantoor pag 32

2.5 Het aantal landen waarin de organisatie actief is pag 5

2.6 eigendomsstructuur pag 6

2.7 afzetmarkten pag 5

2.8 omvang van de verslaggevende organisatie pag 8

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode pag 24

3. Verslagparameters

3.1 verslagperiode pag 24

3.2 Datum van het meest recente verslag pag 24

3.3 verslaggevingscyclus pag 3

3.4 contactpunt voor vragen over het verslag en de inhoud er van pag 24

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag pag 4

3.6 afbakening van het verslag pag 24

3.7 vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag pag 24

3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in  
gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten

n.v.t.

3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie. n.v.t.

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes n.v.t.

3.12 global reporting initiative tabel pag 28

4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1 De bestuursstructuur van de organisatie pag 8

4.2 geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie 
heeft

pag 8

4.3 voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur vermeld het aantal  
onafhankelijke en/of niet leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam

pag 8

4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te 
doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam

pag 24

4.14 lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken pag 10

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die betrokken moeten worden pag 10
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Prestatie indicatoren People

Kernthema II - Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Werkgelegenheid

la1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst, regio en geslacht. pag 8

la2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio. pag 8

Verhouding tussen werkgever en werknemer

la4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. pag 14

la5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, inclusief of dit wordt 
gespecificeerd in collectieve overeenkomsten.

pag 14

Gezondheid en veiligheid

la7 letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werk gerelateerde sterfgevallen. pag 14

Opleiding, onderwijs aard en organisatie van het werk

la11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van 
medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan.

pag 15

la12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling. pag 15

Kernthema III - Mensenrechten

Investerings- en inkoopbeleid (Strategie en beheer)

Hr1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over 
mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst.

pag 7

Hr2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de mensen  
rechten en op getroffen maatregelen.

pag 7

Kernthema IV - Eerlijk zaken doen / Maatschappij

Corruptie

So3 Percentage van het personeel dat training in anti-corruptiebeleid en procedures van de organisatie 
heeft gevolgd.

pag 15

Publiek beleid

So5 Publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan. pag 18

Kernthema V - Consumenten aangelegenheden / Productverantwoordelijkheid

Etikettering van producten en diensten

Pr5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de 
klanttevredenheid.

pag 9

Marketingcommunicatie

Pr6 Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot 
marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring.

pag 9

VerVolg 

gri kruistabel
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VerVolg 

gri kruistabel

Prestatie indicatoren Planet

Kernthema VI - Milieu, grondstoffen, energie, emissies n.v.t.

Energie

eN3 Direct energieverbruik per primaire energiebron. pag 21

eN4 indirect energieverbruik per primaire energiebron. pag 21

eN5 energiebesparing als gevolg van behoud- en efficiëntieverbeteringen. pag 22

eN6 initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde producten en 
diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven.

pag 22

eN7 initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging.    pag 22

Water

eN8 Totale wateronttrekking per bron. pag 21

Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen

eN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode. pag 21

Prestatie indicatoren Profit.

Directe economische waarden gegenereerd en gedistribueerd

ec3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie. pag 14

ec4 Significante financiële steun van een overheid. Financieel 
jaarverslag
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